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1. ANTECEDENTS 

El municipi d’Artesa de Segre situat a la comarca de la Noguera, província de Lleida, té una 
extensió de 176.71 km² i una altitud de 318 m. snm. La població al 2012 era de 3.759 habitants. 
 
La població la composen 20 nuclis urbans, amb una densitat de 21,27 habitants/km², els quals 
es troben en general ben urbanitzats, i el carrer que es pretén urbanitzar, està situat en el 
sector sud-est del nucli principal o casc antic, i que quedarà integrat al teixit urbà. 
 
Per tal de definir les actuacions a emprendre es procedí a la redacció del Projecte 
d’urbanització del referit carrer al nucli d’Artesa de Segre. 
 

2. ORDRE DE REDACCIÓ DEL PROJECTE 

La propietat dels terrenys ha encarregat al tècnic sotasignant la redacció del Projecte 

d’urbanització del nou carrer al nucli d’Artesa de Segre. 

 

3. RESUM DELS ESTUDIS TÈCNICS PRECEDENTS QUE SERVEIXEN DE BASE PER 

A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE 

Per a la redacció del present projecte s'ha tingut en compte els següents estudis: 
 

o Topografia de la zona 
o Dades aportades per l'Ajuntament 
o Projecte d’urbanització de diversos carrers del nucli dArtesa de Segre. 
 

4. ÀMBIT DEL PROJECTE. ESTAT ACTUAL 

L’àmbit del present projecte, tal i com s’ha indicat anteriorment, correspon al carrer següent: 
 
- Urbanització del Nou Carrer al Nucli de Artesa de Segre Pla Parcial Urbanístic Sud-8 
 
 
Els serveis d’electricitat, aigua, gas, telefonia, enllumenat i desguassos, estan en servei al final 
del carrer existent a on es connecta el nou vial. El desguàs d’aigües pluvials i residuals estan 
separats en canonades independents. 
 
En el plànol núm. 2.1 i 2.2 es reflexa la topografia actual així com els serveis existents. 
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El projecte i construcció de murs de formigó i/o esculleres per a la contenció de les terres del 
terraplè, que seran eventualment necessàries,  entren dins de l’àmbit d’aquest projecte. A 
petició dels Serveis Municipals, es donen un trets essencials orientatius per al disseny dels 
murs d’escullera, Dits trets orientatius es donen en l’Annex núm. 6 del present document. 

5. POBLACIÓ I NECESSITATS 

La població en surt beneficiada, ja que dona peu a un petit i controlat augment de la població, 
sense increment de les inversions en els serveis municipals, per la seva situació, totalment 
incorporat al nucli antic. 

6. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

Al tractar-se de la urbanització d’un nou carrer en contacte directa amb el nucli urbà, això fa 
que no quedi una zona intermèdia sense urbanitzar, amb els conseqüents problemes que 
comporta. 
 
El nou vial es preveu de 12 m. d’amplària, en tot el carrer fins arribar a la rotonda del final, es 
preveu 6,00 m. de calçada pels vehicles adaptant-se per les dues direccions. La vorera ampla, 
incorpora uns trams d’estacionament  (secció C plànol núm. 6): 
 

- Vorera pujant esquerra de 4,00 m (amb estacionament de vehicles incorporat) 
- Vorera pujant dreta de 2,00 m. 
- Vorada T-2 de 0,15 m 
- Rigola de 0,30 m 
- Calçada pavimentada de 6,00 m 
 

La rotonda del final del carrer de d’un diàmetre de 28,00 m. entre vorades i 1,50 m. de vorera, 
serveix per donar gir als vehicles per canviar el sentit de la marxa. 
 
Les voreres aniran pavimentades amb peça de formigó premsat de 30x30x4 cm. Acabat amb 
pastilles. La vorada, ambdós casos serà del tipus T-2, i les rigoles de 30 cm amb peces de 
30x30x4 cm. 
 

6.1. Urbanització general 

A tots aquests sectors es preveu completar la urbanització mitjançant la construcció de 
col·lectors, amb xarxa separativa per a aigües residuals i aigües pluvials, la complementació de 
la xarxa de distribució d’aigua potable, gas, B.T, i telefonia (totes soterrades), i la implantació 
de l’enllumenat, tenint en consideració el Decret de protecció del medi nocturn.  
 
El desguàs dels col·lectors d’aigües pluvials i residuals, serà mitjançant la connexió a la xarxa 
del carrer existent a on comença la nova urbanització. Aquesta xarxa ja compta amb dos 
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clavegueres separatives, la residual que desguassa a la depuradora municipal i la pluvial que 
aboca directament al riu desprès de passar per un separador d’hidrocarburs. 

7. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

7.1. Desbrossada i moviment de terres 

En primer lloc caldrà procedir a la desbrossada, rebaix i terraplenat de terres, segons calgui, 
amb transport de les terres sobrants a l’abocador autoritzat. 
 
El nou vial s’executarà amb la secció de ferm projectada. Es realitzarà l’excavació de la caixa 
de paviment en els punts on calgui seguir el nivell predeterminat. 

7.2. Sanejament i evacuació d’aigües pluvials 

La xarxa d’evacuació d’aigües pluvials serà separativa i es realitzarà, pràcticament en tota la 
totalitat, amb tubs de HDPE de diàmetre 315 mm. Fins enllaçar amb la canonada existent de 
diàmetre 400 cm. 
 
Els trams de xarxa d’aigües residuals, que es projecten, que complementen la xarxa existent, 
es preveuen de HDPE. Ø 315 mm. 
 
Totes les canonades aniran col·locades dins de rases, segons detall plànol, assentades sobre 
un llit de sorra, seguint la secció indicada en els plànols. El reblert de terres es realitzarà amb 
terres seleccionades procedents de l’excavació. 
 
Es col·locaran pous de formigó en massa amb anelles i cons prefabricats amb tapa de fosa de 
60 cm apta per a trànsit pesat. 
 
La recollida de les aigües pluvials es realitzarà amb embornals prefabricats amb reixa de fosa, 
que se situaran al costat de la vorada i que es connectaran amb la xarxa d’aigües pluvials 
mitjançant tub de pead DC RC-4 de Ø 200 mm. 
 
A la totalitat de parcel·les es preveu deixar escomeses independents per a aigües residuals i 
aigües pluvials, clarament diferenciades, amb l’objectiu de permetre el funcionament correcta 
de la xarxa separativa.  
 
La situació de les escomeses i embornals està degudament previst i marcat sobre els punts de 
les parcel·les. 
 

7.3. Xarxa d’aigua potable 

Les canonades d’aigua potable previstes seran de pead de diferents diàmetres i de 10 atm de 
pressió.  
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Hi ha una xarxa per les escomeses de tub pead de diàmetre 63 mm i un altre pels hidrants i 
reg, amb tub pead de diàmetre 110 mm. Tot connectat a la xarxa existent. 
 
Aniran col·locades dins una rasa, tal i com es detalla en els plànols, assentades sobre un llit de 
sorra de 20 cm.  
 
Es preveu la col·locació de vàlvules de comporta per al seccionament dels diversos ramals, i 
també de cinc hidrants d’incendi, en compliment de la normativa vigent contra incendis. 
 
Al llarg del nou vial, es col·locaran 2 hidrants convenientment repartits i una boca de reg 
situada a l’entrada a la rotonda. 

7.4. Xarxa d’enllumenat 

La xarxa d’enllumenat anirà soterrada dins d’una rasa, col·locant-se les línies de cable Cu 
0,6/1kv dins de tub corrugat de pead D.C. de Ø 63 mm diàmetre. 
 
Les línies aniran comandades des del quadre de comandament des del quadre existent de 
l’actual enllumenat. 
 
Els punts de llum previstos tindran 6,00 m d’alçada amb columna troncocònica galvanitzada i 
lluminària tipus CREE XSPR de 38 W 4000k LED. 
 
Tots els punts de llum disposaran d’un fonament de formigó en massa, les dimensions del qual 
s’indiquen en el plànol de detalls. 
 
La totalitat de l’enllumenat projectat és unilateral. 
 
En l’annex núm. 2 s’adjunten els càlculs elèctrics i luminotècnics de l’enllumenat . 
 
Aquest augment de potència comporta la modificació de les proteccions del quadre que seran 
de : 
 
ICPM: 15 A 
IGA : 15 A 
 
A l’annex 2 s’inclou el justificant de la potència contractada actual. 
 
La il·luminació  compleix el Decret 82/2005 de 3 de maig, que aprova el reglament de la Llei 
6/2001 de 31 de maig d’ordenació ambiental de l’enllumenat. 
 
La zona d’actuació , donat que som a nucli urbà s’identifica com E3. 
 
El projecte de legalització s’ajustarà y justificarà el compliment del “Real Decreto  1890/2008 de 
14 de noviembre , por el que se aprueba el Reglamento de eficiència energètica en 
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instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias, EA-01 a 
EA-07”. 

7.5. Mitja i baixa Tensió 

7.5.1. Xarxa B.T. 

La xarxa de baixa tensió dissenyada es basa en els estudis de ENDESA DISTRIBUCIÓ de 
referències ENVLA del 7 de novembre de 2013, en queda reflectida en els plànols nº 9 fulls 1 
de 3, 2 de 3 i 3 de 3.  
 
En el present projecte en primer lloc s’ha determinat les potències previstes pel volum 
d’edificació a tot l’àmbit del projecte, tenint en compte la previsió de creixement que preveu el 
POUM de Artesa de Segre. 
 
El valor de les obres que s’ha pressupostat correspon al indicat per la Cia. Fecsa Endesa, amb 
l’excepció de l’obra civil que s’ha valorat directament en el present projecte. 

7.6. Telefonia 

S’ha efectuat la sol·licitud a Telefònica per tal de preveure l’alimentació soterrada a tots els 
habitatges. 
 
La xarxa dissenyada s’ajusta a les prescripcions indicades per Telefònica. 
 
Es procedirà a la construcció de diversos prismes de formigó amb tubs de PVC Ø 110 mm i Ø 
63 mm de 2 u.   
 
Es col·locaran arquetes tipus M per a les escomeses, H o D en els creuaments de carrers i H 
amb pedestal per armari de telefònica. 
 

7.7. Gas 

Es preveu la implantació de la xarxa soterrada de gas, que anirà col·locada a l’interior de les 
rases, assentada sobre un llit de sorra i protegida per sobre la generatriu del tub amb el mateix 
material. 
 
Es preveu que l’obra mecànica vagi a càrrec de la companyia, de forma que en el present 
projecte només s’inclou l’execució d’obra civil. 

7.8. Pavimentació 

Un cop executades totes les rases es procedirà a l’estesa d’una capa de subbase de 15 cm 
d’espessor promig a tota l’amplada del carrer. 
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Les voreres que així s’indiqui, es pavimentaran amb rajoles de morter premsat de 20x10x4 cm 
sobre una base de formigó HM-20 de 10 cm amb una capa de morter de 3 cm.  
 
Els vial i les zones d’estacionament de vehicles, es pavimentarà amb dues capes 4, i 6 cm 
respectivament de mescla bituminosa D-12 i G-20, sobre una capa de 20 cm de base granular. 
 
La vorada projectada com a encintat de carrer serà de formigó del model tipus T-2, de 15 cm 
d’amplada a la part inferior. Anirà sobre una base de formigó. 
 
Tant la rigola que acompanya la vorada, es preveu realitzar-la amb peces de 30x30x4 cm de 
color blanc, col·locades sobre una base de formigó. 
 

8. JUSTIFICACIÓ DEL DIMENSIONAMENT 

En els corresponents Annexos de la Memòria es justifiquen els càlculs emprats en el 
dimensionament de les obres. 
 
En l'Annex núm.3 es realitza el càlcul d’enllumenat 
En l’Annex núm.5 es realitzen els càlculs de compensació de terres. 
En l’Annex núm 6 es donen les dades pel predimensionament de l’escollera de contorn allà on 
sigui necessària la seva execució. El disseny definitiu, càlculs de comprovació i valoració de dita 
escullera, així com l’obtenció dels paràmetres previs de disseny, no son objecte del present 
projecte i serà necessari realitzar-los abans de procedir a l’execució de les obres. 
 
En l’Annex núm.7 es realitzen els càlculs hidràulics i hidrològics. 
En l’Annex núm. 8 es realitzen els càlcul lumínics. 
 
Incidim en els següents punts ja comentats en l’apartat 7.2: 
 

 El present projecte es realitza d’acord amb els reglaments, normatives i ordenances 
municipals vigents en el moment de la seva redacció en termes acordats amb els 
Serveis Municipals. Cas de canviar dits reglaments, normativa i ordenances municipals 
caldrà procedir a la seva revisió. 

9. PROGRAMA D'OBRA 

Es proposa com a termini màxim d'execució de la totalitat de les obres el de 6,- mesos, a partir de 
l'aixecament de l'Acta de Replanteig. 
 
Un cop acabades les obres es realitzarà l'Acta de Recepció, a partir de la qual, s'obrirà un període 
de garantia d'1 (un) any. Transcorregut aquest temps es podrà retirar l'aval dipositat. 
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10. PRESSUPOST 

10.1. Pressupost d'Execució Material 

El Pressupost d'Execució Material (sense IVA), puja a la quantitat de: 
 

 // 984.698,65 € // 

 
Nou-cents vuitanta-quatre mil sis-cents noranta-vuit euros amb seixanta-cinc cèntims. 
 

10.2. Pressupost d'Execució per Contracta 

El Pressupost d'Execució per Contracta (amb IVA inclòs), puja a la quantitat de:  

 

 // 1.191.485,37 € // 

 
Un milió cent nonranta-un mil quatre-cents vuitanta-cinc euros amb trenta-set cèntims.. 

11. CONSIDERACIONS FINALS 

11.1. Compliment de la Normativa vigent 

En la redacció del Projecte s'ha tingut en compte que aquest compleixi la normativa vigent 
detallant-se en el Capítol II del Plec de Condicions. 

11.2. Revisió de preus 

No hi haurà cap revisió de preus per cap motiu i concepte, si el Plec de Clàusules Tècnic-
Administratives no ho indica explícitament. 

11.3. Classificació del Contractista 

Per a la realització d'aquestes obres se seguirà allò disposat a la Disposició Transitòria Cinquena 
de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre.  
 
En concret es preveu: 
 

 Grup G (vials i pistes) Subgrup 6 (obres vials sense qualificació específica) categoria d 

 Grup E (hidràuliques) Subgrup 1 (abastaments i sanejaments) categoria d 

 Grup A (moviment de terres i perforacions) Subgrup 2 (esplanacions) categoria c 

 Grup I (instal·lacions elèctriques) Subgrup (instal·lacions elèctriques sense qualificació 
específica) 9 categoria c 
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11.4. Pla de Control de Qualitat. 

Caldrà que el contractista presenti dins de la seva oferta un Pla de control de qualitat adequat a 
les diferents partides d’obra per un cost aproximat del 1,5% del pressupost del projecte. 
 
El contractista assumirà íntegrament al seu càrrec el cost del Pla de Control de Qualitat, segons el 
Plec de Clàusules Econòmic-Administratives que regirà el Contracte d’Obres del projecte. 

12. ÍNDEX DEL PROJECTE. 

Memòria. 

 
Memòria del projecte. 
Annex núm. 1 : Característiques generals del projecte. 
Annex núm. 2 : Llistat de plànols. 
Annex núm. 3 : Estimació de la potència elèctrica necessària. 
Annex núm. 4 : Estudi ecònomic subministrament companyia elèctrica. 
Annex núm. 5 : Compensació de terres. 
Annex núm. 6:  Predimensionament d’escullera. 
Annex núm. 7:  Càlculs Hidràulics i hidrològics. 
Annex núm. 8:  Estudi de Seguretat i Salut. 
Annex núm. 9:  Estudi lumínic. 
Annex núm. 10: Gestió mediambiental 
 

 

 

Plànols 
1. : Situació i emplaçament 
1.1       : Emplaçament 
2.1       : Planta topogràfica i serveis existents 
2.2       : Planta topogràfica i serveis existents 
2.3       : Planta topogràfica i serveis existents 
3.1 : Planta replanteig perfils longitudinals - transversals 
3.2 : Planta replanteig perfils longitudinals - transversals 
3.3 : Planta replanteig perfils longitudinals - transversals 
3.4.1 : Perfil longitudinals 1-3 
3.4.2 : Perfil longitudinals 2-3 
3.4.3 : Perfil longitudinals 3-3 
4.1 : Seccions transversals  1-4 
4.2  : Seccions transversals  2-4 
4.3 : Seccions transversals 3-4 
4.4 : Seccions transversals 4-4 
5.3 : Planta general 
5.3 : Planta general 
5.3 : Planta general 
6           : Seccions tipus 
7.1.1 : Planta sanejament aigües residuals 
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7.1.2 : Planta sanejament aigües residuals 
7.1.3 : Planta sanejament aigües residuals 
7.2.1     : Planta sanejament aigües pluvials 
7.2.2     : Planta sanejament aigües pluvials 
7.2.3     : Planta sanejament aigües pluvials 
8.1.1     : Planta xarxa de distribució aigua potable i reg 
8.1.2     : Planta xarxa de distribució aigua potable i reg 
8.1.3     : Planta xarxa de distribució aigua potable i reg 
9.1.1     : Xarxa baixa tensió planta xarxa i potències previstes 
9.1.2     : Xarxa baixa tensió planta xarxa i potències previstes  
9.1.3     : Xarxa baixa tensió planta xarxa i potències previstes 
10.1.1 : Planta xarxa enllumenat 
10.1.2 : Planta xarxa enllumenat 
10.1.3 : Planta xarxa enllumenat 
10.1.4 : Xarxa enllumenat, esquema unifilar i quadre de comandament 
11.1.1   : Planta xarxa telecomunicacions 
11.1.2   : Planta xarxa telecomunicacions 
11.1.3   : Planta xarxa telecomunicacions 
12.1.1   : Xarxa de gas i detalls constructius 
12.1.2   : Xarxa de gas i detalls constructius 
12.1.3   : Xarxa de gas i detalls constructius 
13.1.1   : Enjardinament i mobiliari urbà 
13.1.2   : Enjardinament i mobiliari urbà 
13.1.3   : Enjardinament i mobiliari urbà 
14.1 : Detalls sanejament 
14.2 : Detalls aigua potable i reg 
14.3 : Detalls constructius. Enllumenat públic – B.T. 
14.4 : Detalls constructius. Telecomunicacions 
14.5 : Detalls constructius. Senyalització, pavimentació i mobiliari urbà. 
 

Plec de condicions 
Capítol I : Definició i abast del Plec 
Capítol II : Disposicions tècniques a tenir en compte 
Capítol III : Materials, dispositius, instal·lacions i les seves característiques  
Capítol IV : Execució i control de les obres 
Capítol V : Amidament i abonament 
Capítol VI : Disposicions generals 
 

 

Pressupost 
1.- Amidaments. 
2.- Justificació de Preus. 
3.- Pressupost Parcial. 
4.- Pressupost general. 
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13. CONCLUSIÓ 

Les obres que comprèn el present Projecte són completes i suficients. D'acord amb l'article 106 
de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre  les obres es classifiquen com de primer establiment. 
 
Amb els documents que acompanyen el projecte s'estima suficientment detallat per poder 
realitzar l'expedient administratiu, contractació i efectiva construcció de les obres. 
 
 
Artesa de Segre, Abril de 2016 
 
 

 

 

ENRIC SANJUAN i CABEZAS 
Enginyer de Camins, Canals i Ports 

Col·legiat núm. 12.319 
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ANNEX NÚM. 1 - CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL PROJECTE 
 
 

Obra   : Projecte d’urbanització d’un nou carrer al del nucli d’Artesa de Segre 
 

Terme Municipal : Artesa de Segre 
 

Comarca  : La Noguera 
 

Promotor  :  
 

Característiques de les obres 
 
12 u.   Pou de registre 1 m. 
359,00 ml  Canonada pead Ø 200 mm 
631,00 ml  Canonada pead Ø 315 mm 
1 u.   Estesa de línies de M.T. i B.T. segons Fecsa Endesa. 
19 u.   Lluminària 70 w VSAP 
19 u.   Columna 6 m. 
1.161,90 m³ Subbase granular S-3 
774.60 m³                Base granular Z-3 
227,70 T  Mescla bituminosa D-12 
340,70 T  Mescla bituminosa G-20 
1.406,5  m² Base formigó HM-20 de 10 cm. 
515,00 ml                Vorada prefabricada de formigó tipus T-2 
1.346,50 m² Paviment tàctil direccional 20x10x4 gris 
80,00 ml  Vorada remuntable 60 cm. 
615,00 ml Rigola de formigó blanca 20x20x8 
 

Pressupostos  : 
 

PEM  (sense IVA) :       984.698’65 € 

PEC  (amb IVA inclòs) :       1.191.485’37 € 
 
 

Termini d’execució : 
 
6,- mesos. 
 
 



 



Projecte d’Urbanització del Carrer del Pla Parcial del SUD-8 d’Artesa de Segre  

               
  

  15 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX NÚM. 2 – ÍNDEX DE PLÀNOLS. 

 



 



Projecte d’Urbanització del Carrer del Pla Parcial del SUD-8 d’Artesa de Segre 

  

  16 
   

 
P L À N O L S 
 
1. : Situació i emplaçament 
1.1       : Emplaçament 
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2.3       : Planta topogràfica i serveis existents 
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3.5 : Planta replanteig perfils longitudinals - transversals 
3.6 : Planta replanteig perfils longitudinals - transversals 
3.4.4 : Perfil longitudinals 1-3 
3.4.5 : Perfil longitudinals 2-3 
3.4.6 : Perfil longitudinals 3-3 
4.2 : Seccions transversals  1-4 
4.5  : Seccions transversals  2-4 
4.6 : Seccions transversals 3-4 
4.7 : Seccions transversals 4-4 
5.4 : Planta general 
5.4 : Planta general 
5.4 : Planta general 
6           : Seccions tipus 
7.1.4 : Planta sanejament aigües residuals 
7.1.5 : Planta sanejament aigües residuals 
7.1.6 : Planta sanejament aigües residuals 
7.2.1     : Planta sanejament aigües pluvials 
7.2.2     : Planta sanejament aigües pluvials 
7.2.3     : Planta sanejament aigües pluvials 
8.1.1     : Planta xarxa de distribució aigua potable i reg 
8.1.2     : Planta xarxa de distribució aigua potable i reg 
8.1.3     : Planta xarxa de distribució aigua potable i reg 
9.1.1     : Xarxa baixa tensió planta xarxa i potències previstes 
9.1.2     : Xarxa baixa tensió planta xarxa i potències previstes  
9.1.3     : Xarxa baixa tensió planta xarxa i potències previstes 
10.1.5 : Planta xarxa enllumenat 
10.1.6 : Planta xarxa enllumenat 
10.1.7 : Planta xarxa enllumenat 
10.1.8 : Xarxa enllumenat, esquema unifilar i quadre de comandament 
11.1.1   : Planta xarxa telecomunicacions 
11.1.2   : Planta xarxa telecomunicacions 
11.1.3   : Planta xarxa telecomunicacions 
12.1.1   : Xarxa de gas i detalls constructius 
12.1.2   : Xarxa de gas i detalls constructius 
12.1.3   : Xarxa de gas i detalls constructius 
13.1.1   : Enjardinament i mobiliari urbà 
13.1.2   : Enjardinament i mobiliari urbà 
13.1.3   : Enjardinament i mobiliari urbà 
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14.1 : Detalls sanejament 
14.2 : Detalls aigua potable i reg 
14.3 : Detalls constructius. Enllumenat públic – B.T. 
14.4 : Detalls constructius. Telecomunicacions 
14.5 : Detalls constructius. Senyalització, pavimentació i mobiliari urbà. 

 

 

 
Artesa de Segre Abril de 2016 
 

 
 

 

Enric Sanjuan i Cabezas     
Enginyer  de Camins, Canals i Ports    
Col·legiat núm. 12319 
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ANNEX NÚM. 3. – ESTIMACIÓ DE LA POTÈNCIA ELÈCTRICA NECESSÀRIA. 
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L’estimació de potència la fem tenint en compte la relació: 

 

IVP   

 

P és la potència estimada. 

V es la tensiò. 

I és la intensitat. 

 

En aquest cas considerem que les cases presenten una intensitat mitja  de 9,8 . 

Per tant la potència estimada per a cada casa serà: 

Kw 2,9w 920023040P0   

L’estimació a priori d’intensitat a una casa amb tots els serveis connectats al sistema elèctric 

(confort màxim associat a la demanda elèctrica pot ser d’uns 63 . 

És a dir si considerem 25 unitats construïdes la potència total necessària serà: 

 

Kw 2302,925PnP 0   

 

Considerem , tant per l’enllumenat del carrer com de la depuradora una potència necessària de 

40 Kw (no té relació amb els 40  estimats abans, només coincideixen les magnituds). Amb el 

qual la potència estimada serà: 

 

Kw 3104040230Pe   

 

Al qual afegim un increment de seguretat de un 10 %, és a dir, la potència total estimada serà: 

 

Kw 341P1,1P et   

 

Segons els cànons marcats a les recomanacions de ENDESA la mínima cota superior de la 

quantitat total estimada serà la potència sol·licitada, és a dir: 

 

Kw 360PS   
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ANNEX NÚM. 4. –  ESTUDI ECÒNOMIC SUBMINISTRAMENT  COMPANYIA ELÈCTRICA 
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ANNEX NÙM 5.- COMPENSACIÓ DE TERRES. 



 



P.K. Sup.Desmont Sup.Terrapl￩nSup.V.Des Sup.V.Ter Vol.Desmont Vol.Terrapl￩nVol.V.Des Vol.V.Ter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 19,053 0 0 0 92,496 0 0 0
5 17,946 0 0 0 83,502 0 0 0

10 15,455 0 0 0 66,068 0 0 0
15 10,972 0 0 0 87,97 13,964 0 0
20 24,216 5,585 0 0 133,506 14,034 0 0
25 29,187 0,028 0 0 92,295 2,848 0 0
30 7,731 1,111 0 0 49,083 9,226 0 0
35 11,902 2,579 0 0 82,421 10,664 0 0
40 21,066 1,686 0 0 131,413 4,216 0 0
45 31,499 0 0 0 163,185 0 0 0
50 33,775 0 0 0 170,408 0 0 0
55 34,388 0 0 0 177,069 0 0 0
60 36,44 0 0 0 285,931 0 0 0
65 77,933 0 0 0 659,383 0 0 0
70 185,82 0 0 0 1001,737 0 0 0
75 214,874 0 0 0 1123,678 0 0 0
80 234,597 0 0 0 1137,326 0 0 0
85 220,333 0 0 0 1030,598 0 0 0
90 191,906 0 0 0 999,393 0 0 0
95 207,851 0 0 0 1124,811 0 0 0

100 242,073 0 0 0 1204,994 3,227 0 0
105 239,924 1,291 0 0 1186,956 16,734 0 0
110 234,858 5,403 0 0 1299,663 13,507 0 0
115 285,007 0 0 0 1510,914 7,187 0 0
120 319,359 2,875 0 0 1642,44 29,981 0 0
125 337,617 9,117 0 0 1752,057 48,43 0 0
130 363,205 10,255 0 0 1851,805 56,735 0 0
135 377,516 12,439 0 0 1851,91 55,294 0 0
140 363,247 9,678 0 0 1692,314 59,12 0 0
145 313,678 13,969 0 0 1440,655 78,034 0 0
150 262,584 17,244 0 0 1174,513 108,932 0 0
155 207,222 26,329 0 0 953,13 160,25 0 0
160 174,03 37,771 0 0 774,787 235,442 0 0
165 135,885 56,405 0 0 627,495 314,206 0 0
170 115,113 69,277 0 0 541,278 376,811 0 0
175 101,398 81,447 0 0 469,735 433,855 0 0
180 86,496 92,095 0 0 429,153 492 0 0
185 85,165 104,705 0 0 487,899 512,38 0 0
190 109,994 100,247 0 0 580,039 472,575 0 0
195 122,021 88,783 0 0 625,393 415,625 0 0
200 128,136 77,467 0 0 668,753 370,263 0 0
205 139,365 70,639 0 0 717,815 350,14 0 0
210 147,761 69,417 0 0 747,673 349,699 0 0
215 151,309 70,462 0 0 747,379 352,257 0 0
220 147,643 70,441 0 0 792,327 343,425 0 0
225 169,288 66,929 0 0 897,596 290,626 0 0
230 189,75 49,321 0 0 937,748 187,324 0 0
235 185,349 25,609 0 0 891,546 129,933 0 0
240 171,269 26,365 0 0 873,176 166,429 0 0
245 178,001 40,207 0 0 819,358 244,701 0 0
250 149,743 57,673 0 0 539,35 407,044 0 0
255 65,997 105,145 0 0 223,058 701,865 0 0
260 23,226 175,602 0 0 90,303 1028,136 0 0
265 12,895 235,653 0 0 49,139 1223,093 0 0
270 6,76 253,584 0 0 32,954 1246,954 0 0
275 6,421 245,197 0 0 16,053 1237,053 0 0
280 0 249,624 0 0 0 1161,218 0 0
285 0 214,863 0 0 0 990,475 0 0
290 0 181,327 0 0 0 841,819 0 0
295 0 155,401 0 0 0 689,266 0 0
300 0 120,305 0 0 0 0 0 0

TOTALES: 7976,249 3311,55 0 0 39833,631 16256,997 0 0

DIF: 23576,634
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ANNEX NÙM 6.- PREDIMENSIONAMENT D’ESCULLERA.. 
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Es presenta a continuació un croquis amb el predimensionament que ha de tenir l’escullera de 

contorn allà on sigui necessària la seva execució. La valoració i disseny definitiu de l’escollera 

no són objecte del present projecte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les dimensions mínimes propossades en el predimensionament son les que presentem en el 

següent esquema: 

 

 

 

 

Zona
H 
 

Zona 
B 
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Per a cada una d’aquestes dades caldrà realitzar una comprovació local d’estabilitat i una 

comprovació d’estabilitat global. 

Els materials i les condicions d’execució, així com les comprovacions esmentades seguiran i 

acompliran les especificacions que contempla la “Guía para el proyecto y la ejecución de muros 

escollera en obras de carretera” del Ministerio de Fomento, edició d’agost de 2006. 

Els paràmetres característics del sol caldrà trobar-los en un estudi geotècnic previ que serà 

preceptiu realitzar prèviament al disseny definitiu de l’escullera. 

 

PROPOSTA D’ANÀLISI D’ESTABILITAT LOCAL. 

 

Hipòtesis generals de càlcul. 

Per la comprobació de l’escullera utilitzarem la teoria de Coulomb. 

b 

B 

H 
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S’aplicaran únicament les empentes actives, deixant el problema en els murs, en aquest cas 

del cantó de la seguretat. Per tractar-se d’una escollera admetrem com a bo un factor de 

seguretat mínim de 2,00 per al volcament i de 1,5 per al lliscament. 

Es realitzarà un predimensionament de l’escullera seguint les pautes marcades a l’esquema 

adjunt i dissenyant l’alçat segons el crqouis indicat. Després comprobarem l’escullera com a 

mínim  per a les seccions més desfavorables. 

Dades. (Subíndex H per a terreny l’alçat, subíndex B per a terreny de la base.) 

Ens basarem en l’estudi geotècnic previ que caldrà realizar, on s’hauran trova, com amínim els 

següents paràmetres. 

B  ,  Considerem  trasdós.del terreny delintern fregament  de HAngles  

 :esculleral' sobre terreny del  talúsde  Angle  

a).formigonadestar per gran  més esculleral' de base la de específic pes el m(Considere            

  ;  ;  ;              

   :(E) esculleral' de i (T)  trasdosdel    

EBEHTBTH 
terrenydelespecíficsPesos

 

c cohesió una  terrenysels  totsaper  Considerem .Cohesió  

. ;  :mur del  trasdósdel BH Angles  

 :base- terrenycontactefregament  de Coeficient  

BH   ,   :) 2/3 considerarpot  (es estructura-terrnyfregament  de Angles  

adm geotècnic)annex  (segons base la de terreny del admisible Tensió   

Coeficients d’empentes actives (K). 

En general: 

 

                            
2

2

2

)()(

)()(
1)(

)(























sensen

sensen
sensen

sen
K  

Els coeficents horitzontal i vertical seran: 
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)cos(

)sin(






KK

KK

v

h
 

 

 

 

Empentes actives. 

 

En general: 

KHc
sen

sen
KHqKHE 


 2

)(2

1


  

En components horitzontal i vertical: 

)cos(

)(







EE

senEE

v

h
 

Sent q sobrecàrrega sobre el talús del terreny sobre l’escullera. 

Sobrecàrrega equivalent a la base: 

)(

)(






B

B
HHHB sen

sen
Hqq  

Empentes a la base: 

)verticalcomponent (

)lhoritzontacomponent (

Bv

Bh

B

E

E

E

 

Pesos de l'escullera (unitat de longitud). 

 vertical)(component 

l)horitzontacomponent (

00,1

B

H

EE

W

W

AW 
 

Suma de forces i axil de càlcul. 

Suma de forces verticals. 
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vBHvBH EEWWV   

Suma de forces horitzontals. 

BhHh EEH   

Axil de càlcul. 

base la deinferior  cara la de anglel' Sent 

cos


 senHVN 

 

Factor de seguretat respecte al volcament (FSo). 

  correcte) 00,2( 
lesdesfavorab O a respecte Moments

favorables O a respecte 


od

of
o M

MMoments
FS  

 

Factor de seguretat respecte al lliscament (FSll). 

 
correcte)  50,1(   

cos

cos









H

senHVsenV
FSll  

 

Comprobació de l’excentricitat. 

correcte)  
6

(    
2

B

N

MMB
e OdOf 


  

L’excentricitat porta el punt d’aplicació de l’axil dins del nucli central, no existint, aleshores, 

compresions a la base (B és l’ample de la base de l’escullera). 

 

Tensió màxima sobre el terreny. 

correcte) , (   
6

max
2max admB

eN

B

N  





 

  

 

Verificació de tensions sota empenta majorada. 

Designem amb “ ´ “ els resultats obtinguts sota emprenta majorada. 
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'
OfM  (moments favorables respecte al punt inferior cara intradós de la base) 

'
OdM (moments desfavorables respecte al punt inferior cara intradós de la base) 

'N (empenta) 

 

'

''
'

2 N

MMB
e OdOf        )correcte,

6
(   ' B

e   

)correcte,2(    

2
3

2

'

'
'
max adm

e
B

N  






 


  

 

ESTABILITAT GLOBAL DEL CONJUNT. 

 

Es pot utilizar qualsevol dels mètodes habituals, cercle de Petersen, Bishop, Janbú, Fellenius, 

etc., que sigui apropiat a les característiques trobades. 

Es preferible utilizar les comprobacions sota condicions no drenades (situació a curt termini), el 

qual ens deixa també cantó de la seguretat. 

 

ALTRES CONSIDERACIONS. 

 

Els fenòmens locals, (cas de trovar-ne) cal que siguin analitzats de forma particularitzada i no 

són objecte del present projecte.  

Serà necessari i condició indispensable per l’obtenció de la llicència de construcción el disseny 

i realització del mur escullera de contorn. 
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ANNEX NÚM. 7 – CÀLCULS HIDRÀULIS i HIDROLÒGICS 



 



Projecte d’Urbanització del Carrer del Pla Parcial del SUD-8 d’Artesa de Segre 
 

 
  32 

 
Obra   : Projecte d’Urbanització del Carrer del Pla Parcial del SUD-8 
 

Terme Municipal : Artesa de Segre 
 

Comarca  : La Noguera 
 

Càlcul canonada sanejament aigües residuals 
 
Les condicions topogràfiques del terreny per la urbanització determinen les pendents que en 
aquest cas estan per sobre del 0,5 %, pendent mínima per a canonades de sanejament. 
En pendents mínim del 5 % i en canonades de 300 mm. de diàmetre, a tub ple, és de 82,25 l/seg. 
a una velocitat de 1,27 m/seg., la qual cosa justifica que el tub adoptat per aquest projecte, és 
suficient. 
 
El tub emprat és de PP Ø 315 mm. de doble capa, amb un 38 % més de cabal que els tubs de 
formigó amb un diàmetre interior més petit (0,348 m. en comptes de 0,400 m.), i en menys 
pendent. El cabal total previst és de 24 habitatges amb 6 ocupants i 250 litres/ocupant. Això fa un 
cabal diari de 36.000 litres que repartit en 8 hores, dona un cabal de 1,25 l/seg., molt per sota de 
qualsevol normativa (82,25 l/seg.) 
 
Per aquest projecte s’ha aplicat la fórmula de Manning-Strickler pel càlcul de velocitats del fluid i 
cabals de desguàs. 

Material AIGÜES NETES 

Coeficient Ka (mm.) 

AIGÜES RESIDUALS 

Coeficient Ka  (mm.) 

Coeficient “n” de 

Manning 

PE -PP - PVC 0,010-0,025 0,010-0,025 

 
0.008-0,011 

 
 
 
 
 

Radi Hidràulic (Rh) 

Rh = (Àrea mullada / Perímetre mullat ) 

(Per a cabals en canonades completament 
plenes) 
Secció circular: Rh = S/P = Di/4 

Pèrdua Carrega Unitària (j) 

J = pendent en mm. 
  ( 0,5 % =  0,005 mm. / m. lineal ) 

Coeficient Manning “n” 

N = dimensional de les taules de Manning 

Velocitat del fluid “V” 

V = 1/n . R 2/3 . j 0,5 

Cabal transportat “Q” 

Cabal = Secció x Velocitat 
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ANNEX NÚM 8.- ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. 
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1 MEMÒRIA 

1.1. OBJECTE D'AQUEST ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

El present Estudi de seguretat i salut, annexat al Projecte, desenvolupa la problemàtica 
específica de seguretat del Projecte d’Urbanització del Nou Carrer al Nucli de Artesa de 
Segre Pla Parcial Urbanístic Sud-8 es redacta d'acord amb les característiques assenyalades 
en el Reial decret 1627/1997 de 24 d'octubre de 1997, i en concret dóna compliment a l'article 
4 d'aquest Reial Decret. 
 

1.2. PROMOTOR DE LES OBRES 

PROMOTOR: Junta de Comensació del SUD-8 Roc del Cudòs 
DIRECCIÓ:       C/Agramunt, 92bis, baixos, local A 
POBLACIÓ Artesa de Segre 
 

1.3. DIRECTORI TELÈFONIC PER EMERGÈNCIES 

EMERGÈNCIES  112 
URGÈNCIES SANITÀRIES 061 
BOMBERS   080 
MOSSOS D’ESQUADRA 112 
HOSPITAL ARNAU   973 70 53 22 
URGÈNCIES ÀREA BÀSICA 973 40 21 96 

1.4. SITUACIÓ DE LES OBRES 

Les obres d'aquest Projecte d’urbanització es troben situades al nucli d’Artesa de Segre.  
 

1.5. AUTOR DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

L'Estudi de seguretat i salut ha estat redactat per Enric Sanjuán Cabezas, Enginyer de camins, 
canals i ports, col·legiat núm. 12319 pel Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de la 
Delegació Barcelona. 

1.6. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

1.6.1. Desbrossada i moviment de terres 
En primer lloc caldrà procedir a la desbrossada, rebaix i terraplenat de terres, segons calgui, 
amb transport de les terres sobrants a l’abocador autoritzat. 
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El nou vial s’executarà amb la secció de ferm projectada. Es realitzarà l’excavació de la caixa 
de paviment en els punts on calgui seguir el nivell predeterminat. 
 

1.6.2. Sanejament i evacuació d’aigües pluvials 
La xarxa d’evacuació d’aigües pluvials serà separativa i es realitzarà, pràcticament en tota la 
totalitat, amb tubs de HDPE de diàmetre 315 mm. Fins enllaçar amb la canonada existent de 
diàmetre 400 cm. 
 
Els trams de xarxa d’aigües residuals, que es projecten, que complementen la xarxa existent, 
es preveuen de HDPE. Ø 315 mm. 
 
Totes les canonades aniran col·locades dins de rases, segons detall plànol, assentades sobre 
un llit de sorra, seguint la secció indicada en els plànols. El reblert de terres es realitzarà amb 
terres seleccionades procedents de l’excavació. 
 
Es col·locaran pous de formigó en massa amb anelles i cons prefabricats amb tapa de fosa de 
60 cm apta per a trànsit pesat. 
 
La recollida de les aigües pluvials es realitzarà amb embornals prefabricats amb reixa de fosa, 
que se situaran al costat de la vorada i que es connectaran amb la xarxa d’aigües pluvials 
mitjançant tub de pead DC RC-4 de Ø 200 mm. 
 
A la totalitat de parcel·les es preveu deixar escomeses independents per a aigües residuals i 
aigües pluvials, clarament diferenciades, amb l’objectiu de permetre el funcionament correcta 
de la xarxa separativa.  
 
La situació de les escomeses i embornals està degudament previst i marcat sobre els punts de 
les parcel·les. 
 
Donat que les xarxes venen connectades a d’altres existents, no s’entra en el projecte a 
dimensionar la xarxa d’aigües pluvials i la xarxa d’aigües residuals. Una elevació del cabal per 
sobre del que pot absorbir dita xarxa general provocaria un nou dimensionament i, en 
conseqüència, una nova execució complementària de la nova xarxa resultant, el qual tampoc 
és objecte del present projecte 
 
Per ordre del promotor s’ha ubicat la depuradora d’aigües residuals en un punt que no és 
l’òptim, tot i que no insereix, sota la nostre opinió, en cap mena de contraposició a la normativa 
i/o legalitat vigent podent esser objecte d’optimització notable en el futur, via modificació del 
present projecte o redacció d’un de nou. 
 
Així mateix, per ordre del promotor, s’ha ubicat un desgreixador que incidim en que no té altre 
missió que aquesta: el desgreixament de les aigües pluvials recollides a les calçades.  
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1.6.3. Xarxa d’aigua potable 
Les canonades d’aigua potable previstes seran de pead de diferents diàmetres i de 10 atm de 
pressió.  
 
Hi ha una xarxa per les escomeses de tub pead de diàmetre 63 mm i un altre pels hidrants i 
reg, amb tub pead de diàmetre 110 mm. Tot connectat a la xarxa existent. 
 
Aniran col·locades dins una rasa, tal i com es detalla en els plànols, assentades sobre un llit de 
sorra de 20 cm.  
 
Es preveu la col·locació de vàlvules de comporta per al seccionament dels diversos ramals, i 
també de cinc hidrants d’incendi, en compliment de la normativa vigent contra incendis. 
 
 
Al llarg del nou vial, es col·locaran 2 hidrants convenientment repartits i una boca de reg 
situada a l’entrada a la rotonda. 
 
 

1.6.4. Xarxa d’enllumenat 
La xarxa d’enllumenat anirà soterrada dins d’una rasa, col·locant-se les línies de cable Cu 
0,6/1kv dins de tub corrugat de pead D.C. de Ø 63 mm diàmetre. 
 
Les línies aniran comandades des del quadre de comandament des del quadre existent de 
l’actual enllumenat. 
 
Els punts de llum previstos tindran 6,00 m d’alçada amb columna troncocònica galvanitzada i 
lluminària tipus CREE XSPR de 38 W LED. 
 
Tots els punts de llum disposaran d’un fonament de formigó en massa, les dimensions del qual 
s’indiquen en el plànol de detalls. 
 
La totalitat de l’enllumenat projectat és unilateral. 
 
En l’annex núm. 3 s’adjunta l’estimació de la potència elèctrica necessària. 
 
L’augment de potència comporta la modificació de les proteccions del quadre que seran de : 
 
ICPM: 15 A 
IGA : 15 A 
 
La il·luminació  compleix el Decret 82/2005 de 3 de maig, que aprova el reglament de la Llei 
6/2001 de 31 de maig d’ordenació ambiental de l’enllumenat. 
 
La zona d’actuació , donat que som a nucli urbà s’identifica com E3. 
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El projecte de legalització s’ajustarà y justificarà el compliment del “Real Decreto  1890/2008 
de 14 de noviembre , por el que se aprueba el Reglamento de eficiència energètica en 
instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias, EA-01 a 
EA-07”. 
 

1.6.5. Mitja i baixa Tensió 

1.6.5.1. Xarxa B.T. 
La xarxa de baixa tensió dissenyada es basa en els estudis de ENDESA DISTRIBUCIÓ de 
referències ENVLA del 7 de novembre de 2013, en queda reflectida en els plànols nº 9 fulls 1 
de 3, 2 de 3 i 3 de 3. 
 

En el present projecte en primer lloc s’ha determinat les potències previstes pel volum 
d’edificació a tot l’àmbit del projecte, tenint en compte la previsió de creixement que preveu el 
POUM de Artesa de Segre. 

 
El valor de les obres que s’ha pressupostat correspon al indicat per la Cia. Fecsa Endesa, amb 
l’excepció de l’obra civil que s’ha valorat directament en el present projecte. 
 

1.6.5.2. Telefonia 
S’ha efectuat la sol·licitud a Telefònica per tal de preveure l’alimentació soterrada a tots els 
habitatges. 
 
La xarxa dissenyada s’ajusta a les prescripcions indicades per Telefònica. 
 
Es procedirà a la construcció de diversos prismes de formigó amb tubs de PVC Ø 110 mm i Ø 
63 mm de 2 u.   
 
Es col·locaran arquetes tipus M per a les escomeses, H o D en els creuaments de carrers i H 
amb pedestal per armari de telefònica. 
 

1.6.6. Gas 
Es preveu la implantació de la xarxa soterrada de gas, que anirà col·locada a l’interior de les 
rases, assentada sobre un llit de sorra i protegida per sobre la generatriu del tub amb el mateix 
material. 
 
Es preveu que l’obra mecànica vagi a càrrec de la companyia, de forma que en el present 
projecte només s’inclou l’execució d’obra civil. 

1.6.7. Pavimentació 
Un cop executades totes les rases es procedirà a l’estesa d’una capa de subbase de 15 cm 
d’espessor promig a tota l’amplada del carrer. 
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Les voreres que així s’indiqui, es pavimentaran amb rajoles de morter premsat de 20x10x4 cm 
sobre una base de formigó HM-20 de 10 cm amb una capa de morter de 3 cm.  
 
Els vial i les zones d’estacionament de vehicles, es pavimentarà amb dues capes 4, i 6 cm 
respectivament de mescla bituminosa D-12 i G-20, sobre una capa de 20 cm de base granular. 
 
La vorada projectada com a encintat de carrer serà de formigó del model tipus T-2, de 15 cm 
d’amplada a la part inferior. Anirà sobre una base de formigó. 
 
Tant la rigola que acompanya la vorada, es preveu realitzar-la amb peces de 30x30x8 cm de 
color blanc, col·locades sobre una base de formigó. 
 

1.7. CARACTERÍSTIQUES DE LA UBICACIÓ DELS TREBALLS 

L'execució dels treballs es durà a terme íntegrament en l'àmbit del municipi d’Artesa de Segre 

1.8. PRESSUPOSTOS 

1.8.1.  Pressupost d'execució material de les obres 
El Pressupost d'Execució Material puja a la quantitat de: 
 
 // 984.698’65.- € //  
 
 
Nou-cents vuitanta-quatre mil sis-cents noranta-vuit euros i seixanta-cinc cèntims 
      

1.8.2. Pressupost d’Execució Material de l'Estudi de Seguretat i Salut 
El pressupost d’execució material estimat de l'Estudi de Seguretat i Salut és  // 11.344’82 € //  
 
 

1.9. ACCESSOS A LES OBRES 

No es considera problemàtic l'accés de la maquinària ni dels treballadors a l'obra. 

1.10. TERMINI D'EXECUCIÓ 

Es preveu una durada d'execució dels treballs de 6 mesos.  



Projecte d’Urbanització del Carrer del Pla Parcial del SUD-8 d’Artesa de Segre     
 
Estudi de Seguretat i Salut  

  
      S .S. - 8 – 
 

1.11. NOMBRE DE TREBALLADORS 

Es preveu una mitjana de treballadors de 15 al llarg de les obres, en jornada continuada de 8 
hores, de dilluns a divendres, amb els descansos corresponents, d’acord amb els convenis 
col.lectius vigents o la reglamentació vigents en la fase d’execució. 

1.12. SERVEIS I UNITATS CONSTRUCTIVES I ELS SEUS RISCOS 

1.12.1.  Serveis provisionals 
A peu d'obra no tindrem el subministrament d'aigua, elèctric ni de telèfon, donada la 
carecterística de l’obra. 
 
A l’espai habilitat fixe, sigui amb caseta o amb despatx si que tindràn els subministres d’aigua, 
electricitat i telèfon.  
 

1.12.2.  Unitats constructives i els seus riscos 
La relació d'unitats constructives que componen les obres són les que es relacionen a 
continuació: 



Projecte d’Urbanització del Carrer del Pla Parcial del SUD-8 d’Artesa de Segre     
 
Estudi de Seguretat i Salut  

  
      S .S. - 9 – 
 

 

1.12.2.1.Disposicions mínimes generals aplicables a qualsevol obra inclosos els 
llocs de treball 

DESCRIPCIÓ I ANÀLISI 
DEL RISC 

PREVI
SIÓ 

MESURES PREVENTIVES PROTECCIONS 
TÈCNIQUES 

Estabilitat i solidesa 
Materials i equips 
Accessos de resistència 
dubtosa 

SI Verificació estabilitat 
Equips i/o mitjans apropiats 

 

Instal·lacions de 
subministrament d’energia 

SI Instal·lacions d’acord a 
normativa 

 

Vies i sortides d’emergència SI Lliure d’obstacles, senyalitzats i 
suficientment il·luminades. 
Recorreguts de menys de 25m. 
Fins a la sortida segura 

 

Detecció i lluita 
contraincendis 

SI Elements d’extinció fàcilment 
accessibles 

Extintor mòbil de 6 
Kg a menys de 
15m. Del lloc de 
treball 

Ventilació SI Segons O.G.S.H.T.  
Exposició de riscs particulars SI Elements d’extinció fàcilment 

accessibles 
Extintor mòbil de 6 
Kg a menys de 
15m. Del lloc de 
treball 

Temperatura SI Segons O.G.S.H.T.  
Il·luminació SI Il·luminació mínima 100 lux Lluminàries fixes o 

portàtils 
Portes i portals 

Seguretat 
SI Sistema que impedeixi la 

sortida de rails de portes 
corredores.  
Sistema que impedeixi la 
baixada de les portes que obrin 
cap a dalt. 
Senyalització. 
 

Les portes 
automàtiques 
disposaran de 
parada 
d’emergència i 
quedaran obertes 
en cas de fallada 
d’energia. 

Vies de circulació i zones 
perilloses 

SI Traçat marcat i segur Senyalització 
adequada 

Molls i rampes de càrrega NO Bona visibilitat, senyalització  
Espais de treball SI Segons O.G.S.H.T.  
Primers auxilis SI Cartell amb telèfon i nom 

servei urgències i evacuació 
 

Serveis higiènics SI Segons O.G.S.H.T.  
Locals de descans o 
d’allotjament 

NO   

Dones embarassades o 
mares "mares lactants" 

NO   
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1.12.2.2.Disposicions mínimes aplicables a obres a l’exterior dels locals 
 
DESCRIPCIÓ I ANÀLISI 
DEL RISC 

PREVI
SIÓ 

MESURES 
PREVENTIVES 

PROTECCIONS 
TÈCNIQUES 

Estabilitat i solidesa 
Materials i equips 
Accessos de resistència 
dubtosa 

SI Verificació estabilitat 
Equips i/o mitjans apropiats 

 

Caiguda d’objectes SI Proteccions personals Casc homologat 
Caigudes d’altura SI Proteccions caigudes a 

murs d’altura superior a 
2m. 

Baranes resistents de 
90 cm d’alçada amb 
vora de protecció i 
passamà intermig. 
Cinturó de seguretat 

Factors atmosfèrics 
Pluja i/o vent fort 

SI Prohibició de treballar en 
cas de pluja o vent fort 

Vestit impermeable 

Bastides i escales SI Sistemes de protecció i 
elements que compleixin la 
normativa 

 

Aparells elevadors NO   
Vehicles i maquinària SI Revisió / inspecció segons 

normativa. 
Conductors i/o operadors 
especialitzats 

 

Instal·lacions màquines i 
equipament 

SI Revisió / inspecció segons 
normativa. 
Conductors i/o operadors 
especialitzats 

 

Moviment de terres i 
excavacions 

Corriment de terres 
Caigudes 
Cops a mans o peus 

SI Talussos i apuntalaments Casc homologat 
Guants de cuir 
Sabates homologades 

Instal·lacions de distribució 
d’energia 

NO Segons normativa  

Estructures metàl·liques o de 
formigó, encofrats i peces 
prefabricades pesades 

Caigudes, cops, talls, 
punxades mans i peus 

SI Proteccions personals Casc homologat 
Guants de cuir 
Botes de seguretat 

Altres treballs específics NO Ventilació per acumulació 
de gasos en canalitzacions 

Equips de respiració 
autònoma 
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1.13. DESCRIPCIÓ DELS PRINCIPALS MATERIALS UTILITZATS 

Els principals materials que componen l'execució de les obres són: 
 
− Formigons i morters 
− Armadures d'acer AEH-500 
− Acer amb perfils laminats H-42-b 
− Paret estructural de maó calat 29x14x10 R-150 
− Paret estructural de maó calat 29x14x7,5 R-150 
− Paviment de formigó  
− Terres i materials granulars 
− Canonades de formigó 
− Canonades de polietilè i fosa 
− Peces en encintats 
− Impermeabilització de capas de terra 
− Cables de subministrament elèctric. 
 

1.14. RISCOS A L'ÀREA DE TREBALL 

Els riscos més significatius de l'operari a l'àrea de treball són: 
 - Caigudes d'alçada 
 - Caigudes a diferent nivell 
 - Caigudes al mateix nivell 
 - Cops i talls 
 - Projecció de partícules als ulls 
 - Inhalació de pols 
 

1.15. PREVENCIÓ DEL RISC 

1.15.1.  Proteccions individuals 
 - Cascos: per a totes les persones que participen a l'obra, incloent-hi visitants 
 - Guants d'ús general 
 - Guants de goma 
 - Botes d'aigua 
 - Botes de seguretat 
 - Granotes de treball 
 - Ulleres contra impactes i antipols 
 - Protectors auditius 
 - Mascaretes antipols 
 - Equips de respiració autònoma 
 - Cinturó de seguretat de subjecció 
 - Roba contra la pluja 
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1.15.2.  Proteccions col·lectives i senyalització 
- Senyals de trànsit 
- Senyals de seguretat 
- Tanques de limitació i protecció 
 

1.15.3.  Informació 
Tot el personal, a l'inici de l'obra o quan s'hi incorpori, rebrà la informació dels riscos i de les 
mesures correctores que farà servir en la realització de les seves tasques. 
 

1.15.4.  Formació 
Tot el personal ha de rebre, en ingressar a l'obra, l'exposició i la informació dels mètodes de 
treball i dels riscos que aquests comporten juntament amb les mesures de seguretat que 
hauran de fer servir. 
 
A partir de la tria del personal més qualificat, es faran cursets de socorrisme i primers auxilis, 
de manera que a l'obra es disposi d'algun socorrista. 
 
S'impartirà formació en matèria de seguretat i salut a tot el personal de l'obra. 
 

1.15.5. Medicina preventiva i primers auxilis 
Es disposarà d'una farmaciola amb el material necessari. 
 
S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament més proper dels diversos centres mèdics (serveis 
propis, mútues patronals, mutualitats laborals, ambulatoris, hospitals, etc.) on s'ha de portar el 
possible accidentat perquè rebi un tractament ràpid i efectiu. 
 

1.15.6. Reconeixement mèdic 
Tot el personal que comenci a treballar a l'obra haurà de passar un reconeixement mèdic, que 
es repetirà al cap d'un any. 
 

1.16. PREVENCIÓ DE RISC DE DANYS A TERCERS 

Se senyalitzarà, d'acord amb la normativa vigent, l'enllaç de la zona d'obres amb el carrer, i 
s'adoptaran les mesures de seguretat que cada cas requereixi. 
 
Se senyalitzaran els accessos naturals a l'obra, i es prohibirà el pas a tota persona aliena, 
col·locant, si cal els tancaments necessaris. 
 
Es tindrà en compte, principalment: 
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 - La circulació de la maquinària a prop de l'obra 
 - La interferència de feines i operacions 
 - La circulació dels vehicles a prop de l'obra 
 

1.16.1. Serveis afectats 
Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació 
de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i 
estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen 
l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o 
emissions.  
 
El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels 
titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres 
enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. 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. 

 

1.16.2. Servituts 
En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes 
relatius a 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, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni 
l’exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. 
 
Com amb els indicats per als serveis afectats, 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. 
 

1.16.3. Ocupació del tancament de l’obra 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota 
l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels 
treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o 
l’accés a edificis i guals. 
 
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. 
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1.16.4. Situació de casetes i contenidors o aparcaments 
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. 
 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es 
situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 
 

1.16.5. 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 català i/o espanyol. 
 
L’etiqueta ha de contenir: 
 

- 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. 

- Nom comú, si és el cas. 
- Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de 

les substàncies presents. 
- Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o 

preparat perillós. 
- Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
- Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
- Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
- El número CEE, si en té. 
- La quantitat nominal del contingut (per preparats). 

 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de 
seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 
 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o 
substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del 
Contractista, partint de les següents premisses: 
 
• Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
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 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
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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. 
 

1.16.6. Mesures contra el risc d’incendis. 
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones 
amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona 
responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i 
l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, 
líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, 
vigilància i ventilació adequats. 
 
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. 
 
− 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. 
 
− S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de dipositar 
els residus inflamables, retalls, etc. 
 
− Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de 
soldadura oxiacetilènica. 
 
− L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció MIE-
AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a 
l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions particulars de gasos 
inflamables. 
 
− Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els 
llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 
 
− Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han 
d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 
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− 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. 
 
− 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. 
 
− 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, evitantse 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. 
 
− 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. 
 
 
• Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
 
− 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. 
 
− 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. 
 
− 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 
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llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva 
localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 
 

1.17. INSTAL·LACIONS MÈDIQUES 

La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material consumit. 
 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans 
addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 
 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 
 
 
− desinfectants i antisèptics autoritzats, 
− gases estèrils, 
− cotó hidròfil, 
− benes, 
− esparadrap, 
− apòsits adhesius, 
− estisores, 
− pinces, 
− guants d’un sol ús. 
 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata 
el material utilitzat o caducat. 
 
 

1.18. PLA DE SEGURETAT 

En compliment de l'article 7 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre de 1997, el 
contractista elaborarà un pla de seguretat i salut i adaptarà aquest Estudi de seguretat i salut 
als seus mitjans i mètodes d'execució. 
 
Aquest Pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de les obres, pel 
coordinador en matèria de seguretat i salut en execució d'obra. 
 
Aquest Pla de seguretat i salut, juntament amb l'aprovació del coordinador, s'enviarà a 
l'Administració laboral que tingui competència en la matèria. 
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1.19. CONCLUSIONS 

Aquest Estudi de seguretat i salut, es considera suficientment justificat i definidor. 
 
 
 
A Artesa de Segre, Abril de 2016 
 
 
 
 
 
 

Enric Sanjuán Cabezas    
Enginyer de camins, canals i ports    

                                                                   Col·legiat núm. 12319 
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ANNEX I -  

1.20.  Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 

o Oficial 1a 
o Oficial 1a paleta 
o Oficial 1a encofrador 
o Oficial 1a ferrallista 
o Oficial 1a soldador 
o Oficial 1a col.locador 
o Oficial 1a pintor 
o Oficial 1a electricista 
o Oficial 1a muntador 
o Oficial 1a d'obra pública 
o Ajudant encofrador 
o Ajudant ferrallista 
o Ajudant soldador 
o Ajudant col.locador 
o Ajudant pintor 
o Ajudant electricista 
o Ajudant muntador 
o Manobre 
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ANNEX II 

1.21. Maquinària prevista per a executar l'obra 

o Compressor amb dos martells pneumàtics 

o Retroexcavadora amb martell trencador 

o Pala carregadora mitjana, sobre pneumàtics 

o Pala carregadora sobre erugues amb escarificadora 

o Retroexcavadora petita 

o Retroexcavadora mitjana 

o Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm 
d'amplària Motoanivelladora, de mida petita 

o Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 

o Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 

o Picó vibrant amb placa de 60 cm 

o Camió per a transport de 7 t 

o Camió grua per a treballs generals, neteja i transport d'eines de 5 t de càrrega, 12 m 
d'abast 

o vertical, 9 m d'abast horitzontal i 25 mkN de moment d'elevació 

o Camió cisterna de 6m3 

o Camió grua 

o Camió amb bomba de formigonar 

o Formigonera de 165 l 

o Formigonera de 250 l 

o Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 

o Perforació i col.locació de materials, amb equip de personal i maquinària per a pilons 
CPI-8 de diàmetre 35 cm 

o Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de perforació, per a pilons 
CPI-8 

o Tractor sobre pneumàtics de 14,7 a 25,0 kW de potència, amb equip de fresatge i 
corró 

o Compactador i d'una amplària de treball 0,6 a 1,19 m 

o Motoserra 
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ANNEX III 
 

1.22. UNITATS CONSTRUCTIVES 

ENDERROCS 
ENDERROC D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA 
 
MOVIMENTS DE TERRES 
REBAIX DEL TERRENY 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
REBLERTS I TERRAPLENATS 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
SUBMINISTRAMENT DE TERRES D'APORTACIÓ 
 
FONAMENTS 
FONAMENTS SUPERFICIALS PROFUNDS 
MURS DE CONTENCIÓ - RECALÇATS 
 
ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES AMB PARETS DE CÀRREGA 
MURS I PANTALLES DE FORMIGÓ 
ESTRUCTURES PORTICADES DE FORMIGÓ "IN SITU" 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ AMB SOSTRES D'ELEMENTS PREFABRICATS 
 
COBERTES INCLINADES 
COBERTES INCLINADES  
INSTAL.LACIÓ DE CLARABOIES, LLUERNARIS I REMATS DE COBERTES 
 
TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 
TANCAMENTS EXTERIORS ( PREFABRICATS, METAL.LICS, FORMIGO, SANDWICH ) 
DIVISORIES ( OBRA ) 
 
IMPERMEABILITZACIONS - AILLAMENTS I JUNTS 
COBERTES PLANES 
IMPERMEABILITZACIO DE MURS DE CONTENCIO I ELEMENTS SOTERRATS 
AILLAMENTS AMB PLAQUES 
 
REVESTIMENTS 
AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS ) 
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, MORTER ,CIMENT, 
ESCOPIDORS, ETC. ) 
 
PAVIMENTS 
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PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO ) 
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERAMICA, MORTER , 
CIMENT, ESCOPIDORS, ETC.) 
 
 
INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT ( CAIXES SIFÒNIQUES, DESGUASSOS 
BUNERES, ETC.. ) 
CONDUCTES VERTICALS O PENJATS ( BAIXANTS I COL·LECTORS SUSPESOS, FUMS  
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
APARELLS 
CONDUCTORS 
 
VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 

1.22.1. 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). 
 

1.22.2.  Procediments d'execució 
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de 
ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 
 

1.22.3. Ordre d'execució dels treballs 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a 
partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant 
l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials 
característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres 
amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a 
realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar. 
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1.22.4. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 
Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls 
de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 
 
LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 
 
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització material d’unes unitats 
respecte a altres. 
 
DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis temporals per a l’execució 
de cadascuna de les unitats d’obra. 
 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general 
orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats 
significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, 
reflectida en un cronograma de desenvolupament. 
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes 
respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte 
 
Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut. 
 

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

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a 
l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, 
sempre d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de 
novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 
1627/1997 de 24 d’octubre) „Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18 RD. 
1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments 
connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques 
Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada. 
 

1.24. MEDIAMBIENT LABORAL 

1.24.1. Agents atmosfèrics 
Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra i quines 
condicions s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin. 

1.24.2. Il·luminació 
Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de 
tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització 
d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. Es procurarà 
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que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i 
enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 
 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 
emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 
 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als 
treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 
 
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la 
construcció, seran els següents: 
 
25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús ocasional -  
habitual. 
 
100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals com la 
manipulació de mercaderies a granel, l’apilament de materials o l’amassat i lligat de 
conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals. 
 
100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales de màquines i 
calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes 
exigències visuals. 
 
200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els muntatges mitjans, en 
treballs senzills en bancs de taller, treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament 
mecànic. Moderades exigències visuals. 
 
300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com treballs mitjans en 
bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en general. 
 
500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de detalls, tals com treballs 
d’ordre mitjà en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències 
visuals. 
 
1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota condicions de 
constant contrast, durant llargs períodes de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en 
banc de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal.  
 
Exigències visuals molt altes. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 
 

1.24.3. Soroll 
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es 
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reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la 
construcció: 
 
Compressor ......................................................................   82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de distància) ......................  82 dB 
Formigonera petita < 500 lts. .............................................  72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. ..........................................  60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost) .... ...........................  103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) ........................................  94 dB 
Esmeriladora de peu ..........................................................  60-75 dB 
Camions i dumpers ..... ............ ............ ............ ...............  80 dB 
Excavadora ..... ............ ............ ............ ............ ..............  95 dB 
Grua autoportant .... ............ ............ ............ ....................  90 dB 
Martell perforador ..... ............ ............ ...............................  110 dB 
Mototrailla ............ ............ ....... ................. .......................  105 dB 
Tractor d’orugues .......... ............ ............ ...........................  100 dB 
Pala carregadora d’orugues ...... ............ ........................... . 95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics .. ......................................  84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte ........... ............ ..........................  150 dB 
Esmeriladora radial portàtil ........... ............ ............................  105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta ....... ............ .........................  105 dB 
 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i  Salut 
pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 
 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives 
 

1.24.4. Pols 
La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 
 

− Rinitis 
− Asma bronquial 
− Bronquitis destructiva 
− Bronquitis crònica 
− Efisemes pulmonars 
− Neumoconiosis 
− Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
− Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
− Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 
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La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el 
temps d’exposició. 
 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és 
el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema 
de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de 
desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que 
haurà de ser realitzat per empreses especialitzades. 
 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es 
trobinexposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice 
en suspensió, el que ve donat per la fórmula: 
 
 
 
 
 

     10 
C = -------------------------- mg / m3 

% Si O2 + 2 
 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció 
respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les 
partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire 
respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 
 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 
 
− Escombrat i neteja de locals 
− Manutenció de runes 
− Demolicions 
− Treballs de perforació 
− Manipulació de ciment 
− Raig de sorra 
− Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
− Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
− Esmerilat de materials 
− Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 
− Plantes de matxuqueix i classificació 
− Moviments de terres 
− Circulació de vehicles 
− Polit de paraments 
− Plantes asfàltiques 
 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra 
la pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 
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ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 
- Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
- Manutenció de runes Regat previ 
- Demolicions Regat previ 
- Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o injecció d’aigua 
- Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions confinades 
- Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 
- Tall o polit de materials ceràmics o lítics 
- Addició d’aigua micronitzada sobre la zona de tall 
- Treballs de la fusta, desbarbat i soldadura elèctrica 
- Aspiració localitzada 
- Circulació de vehicles Regat de pistes 
- Plantes de matxuqueix i plantes asfàltiques 
- Aspiració localitzada 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

1.24.5. Ordre i neteja 
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les 
actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel 
que fa a: 
 
1er.-  Retirada dels objectes i coses innecessàries. 

2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 

3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de 
materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 

4art.-  Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva 
utilització. Pla d’evacuació de residus. 

5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 

6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. 
Il·luminació suficient. 

7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport 
provisionals. 

8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 

9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 

10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 

11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs 
directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al 
manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden 
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donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 
 

1.24.6. Radiacions no ionitzants 
Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, 
aproximadament.Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que 
formen part, però no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), 
infraroja (IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 
 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia 
dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a 
aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria 
estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 
 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, 
especialment els de soldadura elèctrica. 
 
Radiacions infraroges. Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits 
superficials, produint un efecte d’escalfament.  
 
En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se ràpidament, pot produir 
cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia professional més probable en 
ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 
 
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant 
propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que 
la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà 
d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de 
la pupil·la de l’ull. 
 
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes 
radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques.  
 
Així mateix, s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. La 
resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a 
la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un 
increment de la pigmentació que pot ser persistent. 
 
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de 
desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 
 
Radiacions visibles 
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels 
mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 
 
Radiacions ultraviolades 
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La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. 
Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en 
indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 
 
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 
 
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la 
indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La 
norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health 
Organization). 
 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb 
la longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a 
baixa pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps 
d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per 
a un període de vuit hores haurà d’estar limitada. 
 
 
 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de 
dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o 
resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós 
pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals.  
 
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a 
minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip 
generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. 
En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al cas.  
 
La limitació d’accés a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del 
temps d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. No es poden 
emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple realitzant 
l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de l’àrea de 
protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de color negre 
mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per sobre del 
valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin 
impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que 
l’usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de 
protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de 
manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. 
 
Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant 
qualsevol tipus de protecció facial. 
 
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, 
temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema 
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similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de 
la còrnia), de resultats imprevisibles. 
 
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: 
llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), 
bufador d’arc elèctric i làsers. 
 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se 
centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple 
pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies 
adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la 
distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent 
longitud d’ona. 
 
Làser 
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos 
com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua 
de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden 
danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta 
energia és particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant 
una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar danys en 
els ulls i la pell.  
Els de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació 
UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, la pell és 
menys sensible a la radiació làser i en el casd’unitats de radiació V i IR de grans potències, 
poden ocasionar cremades.  
 
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre 
classes següents: 
 
j) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II.  Classe 
I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 
 
• Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 nml; 
es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la resposta de 
centelles. 
 
k) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es 
defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 
 
• Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l’ús 
d’instruments òptics pot resultar perillós. 
 
• Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós,però no 
respecte a la reflexió difusa. 
 
• Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós; poden 
causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la longitud d’ona i de 
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l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar d’acord amb mesures 
de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament protector, obturador d’emissió, 
senyal automàtica de emissió, etc. 
 
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o 
comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 
 
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser: 
 

1. Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del 
raig. 

2. Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de 
prevenir l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, 
que pot resultar perillós. 

3. Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte 
de la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot 
resultar perillós. 

4. A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els 
deguts a les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip 
làser. A continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de treball, 
equip i operació, respectivament, en l’ús de làsers. 

 

 

5. Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent 
èmfasi especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la 
classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la 
pell. 

6. Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris 
autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el 
coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la genera. 

7. Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i 
comunicada al departament mèdic. 

8. La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però 
que mai serà utilitzada per visió directa del raig. 

9. Àrea de treball: 
a. L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La 

il·luminació del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la 
de l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió. 

 
b. Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, 

hauran d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 
 

c. A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas 
tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 
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d. S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada 

als recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà 
de prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha 
de disposar de protecció especial.e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la 
possibilitat de desviament del raig fora de l’àrea de control, mitjançant proteccions i 
blindatges. En el cas de radiació IR, ha d’emprar-se materials no inflamables per a 
proporcionar aquestes barreres físiques al voltant del làser. En aquests casos, 
s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius. 

 
- Equip: 

a. Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està 
desconnectada. 

 
b. Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte 

la classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que 
genera l’aparell. 

 
c. Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus 

de control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades 
per la persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori. 

 
d. Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de 

seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en 
ús. 

 
e. Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent 

que previngui la reflexió especular. 
 

- Operació: 
 

a. Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins 
de l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos 
persones estaran sempre presents durant l’operació. 

 
b. Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip 

de làser. 
 

c. L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels 
treballs, no es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 

 
d. Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que 

previnguin el risc de dany ocular. 
e. L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent 

al pit de l’operador. 
 
f. S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la 

utilització d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria. 
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g. Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a 

guia d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que 
pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció 
que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 
 
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i nivells 
topogràfics. 
 
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de perill 
s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de protecció 
completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti. 
 

1.24.7. Radiacions ionitzants 
Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests 
tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de 
radiació, com són: 
 
 

- Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis. 
- Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
- Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
- Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, 

moviment de granels, etcètera. 
 
 
Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un 
procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 
 
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un 
entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 
 

- Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; 
detecció de cartes bomba. 

- Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions 
ionizants. 

- Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb 
equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 

- Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de 
fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo". 
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- Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 

- ls acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 

- Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui mitjançant 
l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 

- Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 

- Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o 
equips generadors de radiacions ionitzants. 

- Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de 
metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 

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

- Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. Les funcions de protecció 
radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el Consell de 
Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció 
Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica 
contractada a l’efecte. 

 

La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus 
dels teixits irradiats. 
 
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes 
fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en 
treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 
 
 
 
 
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot 
tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en 
general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple 
edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions 
sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els 
nivells de radiació, s’empren els comptadors Geiger. 
 
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) 
distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la 
dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és 
inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que 
s’empren habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que 
també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, 
l’espessor necessari està en funció inversa de la densitat del material. 
 
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden 
consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que 
no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba 
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de treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi 
radiació (per exemple objectes metàl·lics). 
 
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels 
treballadors professionalment exposats a radiacions. 

1.25. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

1.25.1. Principis generals de manipulació. 
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha 
de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut 
axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 
 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
 

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

- Lliurar el material, no tirar-lo. 

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

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

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

- S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus 
de material. 

- En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part 
posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 

- Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes 
de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es 
vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 

 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i 
Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 
 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 

- Automatització i mecanització dels processos. 
- Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

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

- Utilització d’ajudes mecàniques. 
- Reducció o redisseny de la càrrega. 
- Actuació sobre l‘organització del treball. 
- Millora de l’entorn de treball. 
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Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 

- Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
- Ús correcte dels equips de protecció individual. 
- Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
- Informació sobre el pes i centre de gravetat. 
-  

1.25.2. Els principis bàsics de la manutenció de materials 
1er El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a 

l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 

2on Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de 
l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

3er  Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols 
o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

4art. Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, 
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat 
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament 
definitiu de la seva posada en obra. 

5è Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o 
palets, en lloc de portar-los d’un en un. 

6è  No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això 
comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en 
franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 

7è Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a 
manipular. 

 

1.25.3. Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació 
bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
 
1er Apropar-se el més possible a la càrrega. 

2on Assentar els peus fermament. 

3er Ajupir-se doblegant els genolls. 

4art.  Mantenir l’esquena dreta. 

5è. Subjectar l’objecte fermament. 

6è. L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 

7è. Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 

8è. Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els 
 següents criteris preventius: 

- Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
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- Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat 
de la càrrega. 

- Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
- Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem 

davanter aixecat. 

9è. És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes 
 afilades. 

10è Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per 
homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material 
per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de 
dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 

11è. És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns 
quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició 
que sigui conegut o convingut per l’equip. 

1.26. 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). 
 
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. 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 
 

1.27. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de 
Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla 
portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del 
contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la 
previsible resistència física de l’EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
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Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
 
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al 
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 
 
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. 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de 
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, 
raonablement, la seva carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data 
de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
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. 
 

1.28. 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: 
 

- 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. Quan es realitzin activitats o processos que 
reglamentàriament es considerin perillosos o amb riscos especials. 

- 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. 
 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, 
definits a l’annex II del RD 1627/97: 
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- 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. 
- 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. 

- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a 
la delimitació de zones controlades o vigilades. 

- Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
- Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
- Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 

subterranis. 
- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
- Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
- Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

1.29. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que 
demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat 
per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 
485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra 
normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de 
l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la 
senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat 
dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 
 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això 
la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes 
segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la 
pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires 
per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona 
senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 
 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzarse 
sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures 
preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
 
 

- Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o 
obligacions. 

- Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que 
requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 
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- Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 
instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

- Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 

 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 
organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, 
no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
 

- Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al 
R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs 
adequats i tenir la resistència suficient. 

- Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats 
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se 
en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

- El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de 
les senyals o panells de senyalització. 

- Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 

- Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin 
de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 

- La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi 
de Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys 
respecte els riscos que no s’hagin pogut eliminar. 

1.30. 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 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. 
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És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 
circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a 
l’Autoritat que correspongui. 
 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el 
cartell de „SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL“ (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a 
l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 
 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 
corresponent. 
 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels 
elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT 
aprovat. 
 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 
protecció implantats. 
 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 
 

1.30.1.  Control d’accessos 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i 
accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de 
prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida 
de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de 
personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 
 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de 
l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús 
comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que 
quedin tancades les zones que puguin presentar riscos. 
 

1.30.2. • Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials 
emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir 
l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme 
a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús comú o 
particular. 
 

1.30.3. Àmbit d'ocupació de la via pública 
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 
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l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i 
interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
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. 
 
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.  
 
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. 
 

1.30.4. • Situació de casetes i contenidors. 
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: 
 

- 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. 

1.30.5. • Situació de grues-torre i muntacàrregues 
Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 
 

1.30.6. • Canvis de la Zona Ocupada 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una 
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i 
tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 
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1.30.7.  Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 

1.30.7.1.• Tanques 
Situació 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. 
 
Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons prefabricats o 
d’obra de fàbrica arrebossada i pintada. 
 
Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament per a la seva homologació, si 
s’escau, el seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes les obres que facin. 
 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només s’admeten per a proteccions provisionals en 
operacions de càrrega, desviacions momentànies de trànsit o similars. 
 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de PVC, malla electrosoldada de 
ferrallista, xarxa tipus tenis de polipropilè (habitualment de color taronja), o elements 
tradicionals de delimitacions provisionals de zones de risc. 
 
Complements 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. 
 

1.30.7.2.• Accés a l’obra 
Portes 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. 
 
 

1.30.8. Operacions que afecten l'àmbit públic 

1.30.8.1.• Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les operacions d’entrada i 
sortida, avisant els vianants a fi d’evitar accidents. 
 
Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionarse vehicles ni 
maquinària de l’obra, excepte a la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi 
zona d’aparcament a la calçada. 
 
Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra per 
acollir els camions en espera, caldrà preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi fora de 
l’obra.  
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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. 
 

1.30.8.2.• Càrrega i descàrrega 
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: 
 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

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

- Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la 
calçada. 

 

1.30.8.3.• Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 
Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, aprofitant la força de la 
gravetat, serà per canonades (cotes superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els 
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb lones o plàstics opacs a fi d’evitar 
pols. Les canonades o cintes d’elevació i transport de material es col·locaran sempre per 
l’interior del recinte de l’obra. 
 
 
Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini públic, excepte 
si és per a un termini curt i si s’ha obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha 
de dipositar en tremuges o en contenidors homologats. 
 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les terres es carregaran 
directament sobre camions per a la seva evacuació immediata.  
 
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. 
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S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. Es netejarà diàriament la zona 
afectada i després de retirat el contenidor. 
 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
 
Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa tapada amb una lona o 
un plàstic opac a fi d’evitar la producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador 
autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors. 
 
 

1.30.8.4.• Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 
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.  
 
Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construcció a 
realitzar. 
 
Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de materials i 
elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, preferentment de peces 
metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i horitzontal de la bastida, així com una marquesina 
inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida. 
 
Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de l’entarimat de 
visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes i la propagació de pols. 
 
Xarxes: Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de 
caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre les plantes, amb 
sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes. 
 
Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les 
mesures que es prendran en el cas de superar els límits del solar o del tancament de l’obra. 
El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si calgués fer-
ho, en algun moment, es prendran les mesures indicades per a càrregues i descàrregues. 
 

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

1.30.9.1.• Neteja 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de 
pols o deixalles. 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la 
sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de 
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l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual 
s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 
 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 

1.31.  Sorolls. Horari de treball 

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

1.31.1.  Pols 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 
 

1.31.2.  Residus que afecten a l'àmbit públic 
El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de 
prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels 
diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 
 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 
comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 
 

1.32. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 

1.32.1. • 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- 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
 

1.32.2. • Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
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- 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). 

 

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

1.32.4. • Enllumenat i abalisament lluminós 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi 
enllumenat públic. 
 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i 
horitzontal, com per als elements d’abalisament. 
 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram 
(intensitat mínima 20 lux). 
 
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. 
 
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. 

1.32.5. • Abalisament i defensa 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats 
com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació 
d’elements d’abalisament i defensa: 
 

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

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

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

- 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. 

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

1.32.6. • Paviments provisionals 
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). 
 
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. 
 

1.32.7. • Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
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: 
 

- 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. 
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1.32.8. • Manteniment 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 
desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
 
La senyalització, l’abalisament, 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. 
 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
 

1.32.9. • Retirada de senyalització i abalisament 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. El 
termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada 
l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 
 

1.33.  Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 

1.33.1. • 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.  
 
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.  
 

1.33.2. • Parades d’autobús, quioscos, bústies 
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. 
 
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. 
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1.34.  RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

1.34.1.  Riscos de danys a tercers 
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. 
 

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

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

- 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. 

- 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. 

- 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. 

1.35.  PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra 
són: 

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

 
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: 
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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. 
 

1.36. TRACTAMENT DE RESIDUS 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les 
directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i d’altres residus de 
construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de 
la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte 
com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 
 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 
s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc 
on portarà els seus residus de construcció. 
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 
comporti. 
 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran 
prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats 
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 
 

1.37.  TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del 
seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants delsresidus 
o materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o  patologies 
professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. L’assessoria 
d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de 
correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies 
perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé 
totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els 
paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits 
Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels 
quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa 
amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 
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1.37.1. Manipulació 
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. 
− Entorn de drogodependència habitual. 
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ANNEX NÚM. IV  
 
REIAL DECRET 1627/1997 
 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción (BOE núm. 257, de 25 de octubre de 1997) 
 
La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, es la norma legal 
por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para 
establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados de las condiciones de trabajo, en el marco de una política coherente, coordinada y 
eficaz. 
 
De acuerdo con el artículo 6 de dicha Ley, serán las normas reglamentarias las que fijarán y 
concretarán los aspectos más técnicos de las medidas preventivas, a través de normas 
mínimas que garanticen la adecuada protección de los trabajadores. Entre éstas se encuentran 
necesariamente las destinadas la salud y la seguridad en las obras de construcción. 
 
Del mismo modo, en el ámbito de la Unión Europea se han ido fijando, mediante las 
correspondientes Directivas, criterios de carácter general sobre las acciones en materia de 
seguridad y salud en determinados lugares de trabajo, así como criterios específicos referidos 
a medidas de protección contra accidentes y situaciones de riesgo. Concretamente, la 
Directiva 92/57/CEE, de 24 de junio, establece las disposiciones mínimas de seguridad y da 
salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles. Mediante el 
presente Real Decreto se procede a la transposición al Derecho español de la citada Directiva. 
 
Igualmente, España ha rectificado diversos Convenios de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) que guardan relación con esta materia y que forman parte de nuestro 
ordenamiento jurídico interno. En concreto, con carácter general, el Convenio número 155 de 
la OIT relativo a la seguridad y salud de los trabajadores, de 22 de junio de 1981, ratificado por 
nuestro país el 26 de julio de 1985, y, en particular, el Convenio número 62 de la OIT, de 23 de 
junio de 1937, relativo a las prescripciones de seguridad en la industria de la edificación, 
ratificado por España el 12 de junio de 1958. 
 
El texto del Real Decreto pretende, como es habitual en cualquier transposición de una 
Directiva comunitaria, la consecución de los objetivos pretendidos con su aprobación, a la vez 
que su integración correcta con las instituciones y normas propias del Derecho español. Así, el 
presente Real Decreto presenta algunas particularidades en relación con otras normas 
reglamentarias aprobadas recientemente en materia de prevención de riesgos laborales. 
 
En primer lugar, el Real Decreto tiene presente que en las obras de construcción intervienen 
sujetos no habituales en otros ámbitos que han sido regulados con anterioridad. Así la norma 
se ocupa de las obligaciones del promotor, del proyectista, del contratista y el subcontratista 
(sujetos estos dos últimos que son los empresarios en las obras de construcción) y de los 
trabajadores autónomos, muy habituales en las obras.  
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Además, y como consecuencia de lo dispuesto en la Directiva que se transpone, se introducen 
las figuras del coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto 
de obra y del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
 
En segundo lugar, el Real Decreto tiene en cuenta aquellos aspectos que se han revelado la 
utilidad para la seguridad en las obras y que están presentes en el Real Decreto 555/1986, de 
21 de febrero, por el que estableció la obligatoriedad de inclusión de un estudio de seguridad e 
higiene en los proyectos de edificación y obras públicas, modificado por el Real Decreto 
84/1990, de 19 de enero, norma aquélla que en cierta manera inspiró el contenido de la 
Directiva 92/57/CEE. A diferencia de la normativa anterior, el presente Real Decreto incluye en 
su ámbito de aplicación a cualquier obra, pública o privada, en la que se realicen trabajos de 
construcción o ingeniería civil. 
 
Por último, el Real Decreto establece mecanismos específicos para la aplicación de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales y del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en un sector e actividad tan peculiar 
como es el relativo a las obras de construcción. 
 
En su virtud, de conformidad con el artículo 6 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, a propuesta conjunta de los Ministros de Trabajo y Asuntos 
Sociales, de Fomento, de Medio Ambiente, y de Industria y Energía, consultadas las 
organizaciones empresariales y sindicales más representativas, oída la Comisión Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día 24 de octubre de 1997, 
 
DISPONGO: 
 
Disposiciones generales 
 
Artículo 1.º Objeto y ámbito de aplicación 
 
1. El presente Real Decreto establece, en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales, las disposiciones mínimas de seguridad y de salud 
aplicables a las obras de construcción. 

 
2. Este Real Decreto no será de aplicación a las industrias extractivas a cielo abierto o 

subterráneas o por sondeos, que se regularán por su normativa específica. 
 
3. Las disposiciones del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención, se aplicarán plenamente al conjunto del 
ámbito contemplado en el apartado 1, sin perjuicio de las disposiciones específicas 
previstas en el presente Real Decreto. 

 
Artículo 2º Definiciones. 
 
1. A efectos del presente Real Decreto, se entenderá por: 
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a) Obra de construcción u obra: cualquier obra, pública o privada, en la que se efectúen 
trabajos de construcción o ingeniería civil cuya relación no exhaustiva figura en el anexo I. 

 
b) Trabajos con riesgos especiales: trabajos cuya realización exponga a los trabajadores a 

riesgos de especial gravedad para su seguridad y salud, comprendidos los indicados en la 
relación no exhaustiva que figura en el anexo II. 

 
c) Promotor: cualquier persona física o jurídica por cuenta de la cual se realice una obra. 
 
d) Proyectista: el autor o autores, por encargo del promotor, de la totalidad o parte del 

proyecto de obra. 
 
e) Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de 

obra: el técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del 
proyecto de obra, la aplicación de los principios que se mencionan en el artículo 8. 

 
f) Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra: el técnico 

competente integrado en la dirección facultativa, designado por el promotor para llevar a 
cabo las tareas que se mencionan en el artículo 9. 

 
g) Dirección facultativa: el técnico o técnicos competentes designados por el promotor, 

encargados de la dirección y del control de la ejecución de la obra. 
 
h) Contratista: la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, con 

medios humanos y materiales, propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o 
parte de las obras con sujeción al proyectos y al contrato. 

 
i) Subcontratista: la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, 

empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la 
obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución. 

 
j) Trabajador autónomo: la persona física distinta del contratista y del subcontratista, que 

realiza de forma personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de 
trabajo, y que asume contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista 
el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra. 

 
Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena tendrá la 
consideración de contratista o subcontratista a efectos del presente Real Decreto. 
 
2. El contratista y el subcontratista a los que se refiere el presente Real Decreto tendrán la 

consideración de empresario a los efectos previstos en la normativa sobre prevención de 
riesgos laborales. 

 
3. Cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos para la realización de 

la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de contratista 
respecto de aquéllos a efectos de lo dispuesto en el presente Real Decreto. 
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Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación cuando la actividad contratada se 
refiera exclusivamente a la construcción o reparación que pueda contratar un cabeza de 
familia respecto de su vivienda. 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO II 
 
 
Disposiciones específicas de seguridad y salud durante las fases de proyecto y 
ejecución de las obras 
 
 
Artículo 3.º Designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud. 
 
1.  En las obras incluidas en el ámbito de aplicación del presente Real Decreto, cuando en la 

elaboración del proyecto de obra intervengan varios proyectistas, el promotor designará un 
coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de 
obra. 

 
2. Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y 

trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor, antes del inicio 
delos trabajos o tan pronto como se constate dicha circunstancia, designará un 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

 
3. La designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud durante la 

elaboración del proyecto de obra y durante la ejecución de la obra podrá recaer en la 
misma persona. 

 
4. La designación de los coordinadores no eximirá al promotor de sus responsabilidades. 
 
 
Artículo 4.º Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de 
seguridad y salud en las obras. 
 
1. El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un 

estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los 
supuestos siguientes: 

 
a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 

75 millones de pesetas. 
 
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún 

momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
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c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de 
trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

 
d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
 
2. En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el 

apartado anterior, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto 
se labore un estudio básico de seguridad y salud. 

 
 
 
 
 
Artículo 5.º Estudio de seguridad y salud. 
 
1. El estudio de seguridad y salud a que se refiere al apartado 1 del artículo 4 será elaborado 

por el técnico competente designado por el promotor. Cuando deba existir un coordinador 
en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de obra, le 
corresponderá a éste elaborar o hacer que se elabore, bajo su responsabilidad, dicho 
estudio. 

 
 
2. El estudio contendrá, como mínimo, los siguientes documentos: 
 
a) Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medio auxiliares que hayan 

de utilizarse o cuya utilización pueda preverse; identificación de los riesgos laborales que 
puedan ser evitados, indicando a tal efecto las medidas técnicas necesarias para ello; 
relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse conforme a lo señalado 
anteriormente, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a 
controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se 
propongan medidas alternativas. 

 
Asimismo, se incluirá la descripción de los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar 
dotado el centro de trabajo de la obra, en función del número de trabajadores que vayan a 
utilizarlos. 
 
En la elaboración de la memoria habrán de tenerse en cuenta las condiciones del entorno en 
que se realice la obra, así como la tipología y características de los materiales y elementos que 
hayan de utilizarse, determinación del proceso constructivo y orden de ejecución de los 
trabajos. 
 
b) Pliego de condicione particulares en el que se tendrán en cuenta las normas legales y 

reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra de que se 
trate, así como las prescripciones que se habrán de cumplir en relación con las 
características, la utilización y la conservación de las máquinas, útiles, herramientas, 
sistemas y equipos preventivos. 
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c) Planos en los que se desarrollarán los gráficos y esquemas necesarios para la mejor 
definición y comprensión de las medidas preventivas definidas en la memoria, con 
expresión de las especificaciones técnicas necesarias. 

 
d) Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que 

hayan sido definidos o proyectados. 
 
e) Presupuesto que quantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución 

del estudio de seguridad y salud. 
 
 
3. Dicho estudio deberá formar parte del proyecto de ejecución de obra o, en su caso, del 

proyecto de obra, ser coherente con el contenido del mismo y recoger las medidas 
preventivas adecuadas a los riesgos que conlleve la realización de la obra. 

 
 
 
4. El presupuesto para la aplicación y ejecución del estudio de seguridad y salud deberá 

quantificar el conjunto de gastos previstos, tanto por lo que se refiere a la suma total como 
a la valoración unitaria de elementos, con referencia al cuadro de precios sobre el que se 
calcula. Sólo podrán figurar partidas alzadas en los casos de elementos u operaciones de 
difícil previsión. 

 
Las mediciones, calidades y valoración recogidas en el presupuesto del estudio de seguridad y 
salud podrán ser modificadas o sustituidas por alternativas propuestas por el contratista en el 
plan de seguridad y salud a que se refiere al artículo 7, previa justificación técnica 
debidamente motivada, siempre que ello no suponga disminución del importe total, ni de los 
niveles de protección contenidos en el estudio. A estos efectos, el presupuesto del estudio de 
seguridad y salud deberá ir incorporado al presupuesto general de la obra como un capítulo 
más del mismo. 
 
No se incluirán en el presupuesto del estudio de seguridad y salud los costes exigidos por la 
correcta ejecución profesional de los trabajos, conforme a las normas reglamentarias en vigor 
y los criterios técnicos generalmente admitidos, emanados de organismos especializados. 
 
5. El estudio de seguridad y salud da que se refieren los apartados anteriores deberá tener en 

cuenta, en su caso, cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la obra, debiendo 
estar localizadas e identificadas las zonas en las que se presten trabajos incluidos en uno o 
varios de los apartados del anexo II, así como sus correspondientes medidas específicas. 

 
6. En todo caso, en el estudio de seguridad y salud se contemplarán también las previsiones 

y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad 
y salud, los previsibles trabajos posteriores. 

 
Artículo 6.º Estudio básico de seguridad y salud. 
 
1. El estudio de seguridad y salud a que ese refiere el apartado 2 del artículo 4 será 

elaborado por el técnico competente designado por el promotor. Cuando deba existir un 
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coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de obra, 
le corresponderá a éste elaborar o hacer que se elabore bajo su responsabilidad, dicho 
estudio. 

 
2. El estudio básico deberá precisar las normas de seguridad y salud aplicables a la obra. A 

tal efecto deberá contemplar la identificación de los riesgos laborales que puedan ser 
evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello: relación de los riesgos 
laborales que no puedan eliminarse conforme a lo señalado anteriormente, especificando 
las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos 
riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas. En 
su caso, tendrá en cuenta cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma, 
y contendrá medidas específicas relativas a los trabajos incluidos en uno o varios de los 
apartados del anexo II. 

 
3. En el estudio básico se contemplarán también las previsiones y las informaciones útiles 

para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles 
trabajos posteriores. 

 
 
Artículo 7.º Plan de Seguridad y salud en el trabajo 
 
1. En la aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico, cada 

contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, 
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio 
básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluir, 
en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista 
proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución 
de los niveles de protección previstos en el estudio o estudio básico. 

 
En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en aplicación del estudio de seguridad y 
salud las propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la valoración económica 
de las mismas, que no podrá implicar disminución del importe total, de acuerdo con el segundo 
párrafo del apartado 4 del artículo 5. 
 
2. El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado antes del inicio de la obra, por el 

coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. 
 
En el caso de obras de las Administraciones públicas, el plan, con el correspondiente informe 
del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, se elevará 
para su aprobación a la Administración pública que haya adjudicado la obra. 
 
Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones que se le atribuyen en 
los párrafos anteriores serán asumidas por la dirección facultativa. 
 
3. En relación con los puestos de trabajo en la obra, el plan de seguridad y salud en el trabajo 

a que se refiere este artículo constituye el instrumento básico de ordenación de las 
actividades de identificación y, en su caso evaluación de los riesgos y planificación de la 
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actividad preventiva a las que se refiere el capítulo II del Real Decreto por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 
4. El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso 

de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o 
modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación 
expresa en los términos del apartado 2. Quienes intervengan en la ejecución de la obra, 
así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las 
empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán 
presentar, por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen 
oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición 
permanente de los mismos. 

 
5. Asimismo, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de la 

dirección facultativa. 
 
 
Artículo 8.º Principios generales aplicables al proyecto de obra. 
 
1. De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios generales de 

prevención en materia de seguridad y de salud previstos en su artículo 15 deberán ser 
tomados en consideración por el proyectista en las fases de concepción, estudio y 
elaboración del proyecto de obra y en particular: 

a) Al tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización con el fin de planificar los 
distintos trabajos o fases de trabajo que se desarrollarán simultánea o sucesivamente. 

 
b) Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases del 

trabajo. 
 
2. Asimismo, se tendrán en cuenta, cada vez que sea necesario, cualquier estudio de 

seguridad y salud o estudio básico, así como las previsiones e informaciones útiles a que 
se refieren el apartado 6 del artículo 5 y el apartado 3 del artículo 6, durante las fases de 
concepción, estudio y elaboración del proyecto de obra. 

 
3. El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de 

obra coordinará la aplicación de lo dispuesto en los apartados anteriores. 
 
 
Artículo 9.º Obligaciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la 
ejecución de la obra 
 
El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá 
desarrollar las siguientes funciones: 
 
a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 
 
1.º Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos 
trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente. 
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2.º Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de 
trabajo. 
 
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 

subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable 
los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las 
tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 de este Real Decreto. 

 
c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborada por el contratista y, en su caso, las 

modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del 
apartado 2 del artículo 7, la dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera 
necesaria la designación de coordinador. 

 
d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 

trabajo. 
 
f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a 

la obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la 
designación de coordinador. 

 
 
Artículo 10. Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra. 
 
De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios de la acción 
preventiva que se recogen en su artículo 15 se aplicarán durante la ejecución de la obra y, en 
particular, en las siguientes tareas o actividades: 
 
a) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
 
b) La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 

condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o 
circulación. 

 
c) La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares. 
 
d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las 

instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra con objeto de corregir 
los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

 
e) La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los 

distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas. 
 
f) La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 
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g) El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 
 
h) La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que 

habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 
 
i) La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 
 
j) Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se 

realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 
 
 
Artículo 11. Obligaciones de los contratistas y subcontratistas. 
 
1. Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a: 
 
a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades 
indicadas en el artículo 10 del presente Real Decreto. 

 
b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud al que 

se refiere el artículo 7. 
 
c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, 

en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en 
el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las 
disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto, durante la 
ejecución de la obra. 

 
d) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre 

todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en 
la obra. 

 
e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 

seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección 
facultativa. 

 
2. Los contratistas y los subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las 

medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las 
obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores 
autónomos por ellos contratados. 

 
Además los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias 
que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en los términos del 
apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
3. Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no 

eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 
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Artículo 12. Obligaciones de los trabajadores autónomos. 
 
1. Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 
 
a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades 
indicadas en el artículo 10 del presente Real Decreto. 

 
b) Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV del 

presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra. 
 
c) Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los 

trabajadores el artículo 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
d) Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades 

empresariales establecidos en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada que se 
hubiera establecido. 

 
e) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 773/1997, de 

30 de julio, por el que establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

 
f) Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real 

Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para 
la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

 
g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 

seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección 
facultativa. 

 
2. Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y 

salud. 
 
Artículo 13. Libro de incidencias 
 
1. En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad 

y salud un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto. 
 
2. El libro de incidencias será facilitado por: 
 
a) El colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de seguridad 
y salud. 
 
b) La Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de 
las Administraciones públicas 
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3. El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del 

coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no 
fuera necesaria la designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa. A dicho 
libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y 
los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en 
materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los 
trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud 
en el trabajo de las Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer 
anotaciones en el mismo, relacionadas con los fines que al libro se le reconocen en el 
apartado 1. 

 
4. Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad 

y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de 
coordinador, la dirección facultativa, estarán obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro 
horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se 
realiza la obra. Igualmente deberán notificar las anotaciones en el libro al contratista 
afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. 

 
 
Artículo 14. Paralización de los trabajos. 
 
1. Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 21 y en el artículo 44 de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cuando el coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra o cualquier otra persona integrada en la dirección 
facultativa observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá al 
contratista de ello, dejando constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias, 
cuando éste exista de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 13, y 
quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad 
y la salud de los trabajadores, disponer la paralización de los tajos o, en su caso, de la 
totalidad de la obra. 

2. En el supuesto previsto en el apartado anterior, la persona que hubiera ordenado la 
paralización deberá dar cuenta a los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social correspondiente, a los contratistas y, en su caso, a los subcontratistas 
afectados por la paralización así cono a los representantes de los trabajadores de éstos. 

 
3. Asimismo, lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de la normativa sobre 

contratos de las Administraciones públicas relativa al cumplimiento de plazos y suspensión 
de obras. 

 
 
CAPÍTULO III 
 
Derechos de los trabajadores 
 
Artículo 15. Información a los trabajadores 
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1. De conformidad con el artículo 18 de la Ley de Riesgos Laborales, los contratistas y 
subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada 
de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud 
en la obra. 

 
2. La información deberá ser comprensible para los trabajadores afectados. 
 
Artículo 16. Consulta de los trabajadores.- 
 
1. La consulta y la participación de los trabajadores o sus representantes se realizarán, de 

conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 18 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, sobre las cuestiones a las que se refiere el presente Real Decreto. 

 
2. Cuando sea necesario, teniendo en cuenta el nivel de riesgo y la importancia de la obra, la 

consulta y participación de los trabajadores o sus representantes en las empresas que 
ejerzan sus actividades en el lugar de trabajo deberá desarrollarse con la adecuada 
coordinación de conformidad con el apartado 3 del artículo 39 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. 

 
3. Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, en los términos 

previstos en el apartado 4 del artículo 7, a efectos de su conocimiento y seguimiento, será 
facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo. 

 
CAPÍTULO IV 
 
Otras disposiciones 
 
Artículo 17. Visado de proyectos. 
 
1. La inclusión en el proyecto de ejecución de obra del estudio de seguridad y salud o, en su 

caso, del estudio básico será requisito necesario para el visado de aquél por el Colegio 
profesional correspondiente expedición, de la licencia municipal y demás autorizaciones y 
tramites por parte de las distintas Administraciones públicas. 

 
2. En la tramitación para la aprobación de los proyectos de obras de las Administraciones 

públicas se hará declaración expresa por la Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano 
equivalente sobre la inclusión del correspondiente estudio de seguridad y salud o, en su 
caso, del estudio básico. 

 
 
Artículo 18. Aviso previo 
 
1. En las obras incluidas en el ámbito de aplicación del presente Real Decreto, el promotor 

deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de los 
trabajos. 

 
2. El aviso previo se redactará con arreglo a lo dispuesto en el anexo III del presente Real 

Decreto y deberá exponerse en la obra visible, actualizándose si fuera necesario. 
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Artículo 19. Información a la autoridad laboral 
 
1. La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente 

deberá incluir el plan de seguridad y salud al que se refiere el artículo 7 dl presente Real 
Decreto. 

 
2. El plan de seguridad y salud estará a disposición permanente de la Inspección de Trabajo 

y Seguridad Social y de los técnicos de los órganos especializados en materia de 
seguridad y salud en las Administraciones públicas competentes. 

 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA 
 
Régimen aplicable a las obras con proyecto visado. -Las obras de construcción cuyo proyecto 
hubiera sido visado por el Colegio profesional correspondiente o aprobado por las 
Administraciones públicas antes de la entrada en vigor del presente Real Decreto seguirán 
rigiéndose por lo dispuesto en el Real Decreto 551/1986, de 21 de febrero, por el que se 
implanta la obligatoriedad de la inclusión de un estudio de seguridad e higiene en el trabajo en 
los proyectos de edificación y obras públicas. No obstante, desde la fecha de entrada en vigor 
del presente Real Decreto en la fase de ejecución de tales obras será de aplicación lo 
establecido en los artículos 10, 11 y 12 y en el anexo IV de este Real Decreto. 
 
DISPOSICIÓN DEROGAT ÚNICA 
 
Derogación normativa. -Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se 
opongan a lo dispuesto en el presente Real Decreto y, expresamente, el Real Decreto 
555/1986, de 21 de febrero, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un 
estudio de seguridad e higiene en el trabajo en los proyectos de edificación y obras públicas, 
modificado por el Real Decreto 54/1990, de 19 de enero. 
 
DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera. Guía técnica. 
El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en el 
apartado 3 del artículo 5 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención, elaborará y mantendrá actualizada una Guía 
técnica, de carácter no vinculante, para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a 
las obras de construcción. 
 
Segunda. Facultad de desarrollo. 
Se autoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, previo informe favorable de los de 
Fomento, de Medio Ambiente y de Industria y Energía, y previo informe de la Comisión 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, a dictar cuantas disposiciones sean necesarias 
para la aplicación y desarrollo de este Real Decreto, así como para las adaptaciones de 
carácter estrictamente técnico de sus anexos en función del progreso técnico y de la evolución 
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de normativas o especificaciones internacionales o de los conocimientos en materia de obras 
de construcción. 
 
Tercera. Entrada en vigor. 
El presente Real Decreto entrará en vigor a los dos meses de su publicación en el "Boletín 
Oficial del Estado". 
 
Dado en Madrid, a 24 de octubre de 1997. JUAN CARLOS R. 
El Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro de Presidencia, 
FRANCISCO ALVAREZ-CASCOS FERNÁNDEZ 
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ANNEX NÚM. V  
 
ARTICLES DE LA LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS REFERENCIATS AL 
REIAL DECRET 1627/1997 
 
Artículo 15. Principios de la acción preventiva. 
 
1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en 
el artículo anterior, con arreglo a los siguientes principios generales: 
 

a) Evitar los riesgos 
 
b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 
 
c) Combatir los riesgos en su origen. 

 
d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respeta a la concepción de 

los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de 
trabajo y de producción, con miras, en particular, atenuar el trabajo monótono y 
repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud. 

 
e) Tener en cuenta la evolución de la técnica. 
 
f) Sustituir lo peligroso por los que entrañe poco o ningún peligro. 
 
g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la 

técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones 
sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. 

 
h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 
 
i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 
 

2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores 
en materia de seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas. 

 
3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los 

trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las 
zonas de riesgo grave y específico. 

 
4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias 

no temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta 
los riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas, las 
cuales sólo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea substancialmente 
inferior a la de los que se pretende controlar y no existan alternativas más seguras. 
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5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de 
cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus 
trabajadores, los trabajadores autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades 
cooperativas respecto a sus socios cuya actividad en la prestación de su trabajo personal. 

 
Artículo 18. Información, consulta y participación de los trabajadores. 
 
1. A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la presente Ley, el 

empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las 
informaciones necesarias en relación con: 

 
a) Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto 

aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de 
trabajo o función. 

 
b) Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos 

señalados en el apartado anterior. 
 
c) Las medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la 

presente Ley. 
 

En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, la información a que se 
refiere el presente apartado se facilitará por el empresario a los trabajadores a través de 
dichos representantes; no obstante, deberá informarse directamente a cada trabajador de los 
riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo o función de las medida de protección y 
prevención aplicable a dichos riesgos. 
 
2. El empresario deberá consultar a los trabajadores, y permitir su participación, en el marco 

de todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo, de 
conformidad con lo dispuesto en el capítulo V de la presente Ley. 

 
Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, asió como a los 
órganos de participación y representación previstos en el capítulo V de esta Ley, dirigidas a la 
mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud en la empresa. 
 
Artículo 21. Riesgo grave e inminente. 
 
1. Cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente 

con ocasión de su trabajo, el empresario estará obligado a: 
 

a) Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia 
de dicho riesgo y de las medidas adoptadas o que, en su caso, deban adoptarse en 
materia de protección. 

 
b) Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro 

grave, inminente e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad y , si 
fuera necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo. En este supuesto no 
podrá exigirse a los trabajadores que reanuden su actividad mientras persista el 
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peligro, salvo excepción debidamente justificada por razones de seguridad y 
determinada reglamentariamente. 

 
c) Disponer lo necesario para que el trabajador que no pudiera ponerse en contacto 

con su superior jerárquico, ante una situación de peligro grave e inminente para su 
seguridad, la de otros trabajadores o la de terceros a la empresa, esté en 
condiciones, habida cuenta de sus conocimientos y de los medios técnicos puestos a 
su disposición, de adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de 
dicho peligro. 

 
2. De acuerdo con lo previsto en el apartado 1 del artículo 14 de la presente Ley, el 

trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en 
caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente 
por su vida o su salud. 

 
3. Cuando en el caso a que se refiere el apartado 1 de este artículo el empresario no adopte 

o no permita la adopción de las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la salud 
de los trabajadores, los representantes legales de éstos podrán acordar, por mayoría de 
sus miembros, la paralización de la actividad de los trabajadores afectados por dicho 
riesgo. Tal acuerdo será comunicado de inmediato a la empresa y a la autoridad laboral, la 
cual, en el plazo de veinticuatro horas, anulará o ratificará la paralización acordada. 

 
El acuerdo a que se refiere el párrafo anterior podrá ser adoptado por decisión mayoritaria de 
los Delegados de Prevención cuando no resulte posible reunir con la urgencia requerida al 
órgano de representación del personal. 
 
4. Los trabajadores o sus representantes no podrán sufrir perjuicio alguno derivado de la 

adopción de las medidas a que se refieren los apartados anteriores, a menos que hubieran 
obrado de mala fe o cometido negligencia grave. 

 
 
Artículo 24. Coordinación de actividades empresariales. 
 
1 Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más 

empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de 
riesgos laborales. A tal fin, establecerán los medios de coordinación que sean necesarios 
en cuanto a la protección y prevención de riesgos laborales y la información sobre los 
mismos a sus respectivos trabajadores, en los términos previstos en el apartado 1 del 
artículo 18 de esta Ley. 

 
2. El empresario titular del centro de trabajo adoptará las medidas necesarias para que 

aquellos otros empresarios que desarrollen actividades en su centro de trabajo reciban la 
información y las instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el 
centro de trabajo y con las medidas de protección y prevención correspondientes, así 
como sobre las medidas de emergencia a aplicar, para su traslado a sus respectivos 
trabajadores. 
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3. Las empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de obras o servicios 
correspondientes a la propia actividad de aquéllas y que se desarrollen en sus propios 
centros de trabajo deberán vigilar el cumplimiento por dichos contratistas y subcontratistas 
de la normativa de prevención de riesgos laborales. 

 
4. Las obligaciones consignadas en el último párrafo del apartado 1 del artículo 41 de esta 

Ley serán también de aplicación, respecto de las operaciones contratadas, en los 
supuestos en que los trabajadores de la empresa contratista o subcontratista no presten 
servicios en los centros de trabajo de la empresa principal, siempre que tales trabajadores 
deban operar con maquinaria equipos, productos, materias primas o útiles proporcionados 
por la empresa principal. 

 
5. Los deberes de cooperación y de información e instrucción recogidos en los apartados 1 y 

2 serán de aplicación respecto de los trabajadores autónomos que desarrollen actividades 
en dichos centros de trabajo. 

 
Artículo 42. Responsabilidades y su compatibilidad. 
 
1. El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de 

riesgos laborales dará lugar a responsabilidades administrativas, así como, en su caso, a 
responsabilidades penales y a las civiles por los daños y perjuicios que puedan derivarse 
de dicho incumplimiento. 

 
2. La empresa principal responderá solidariamente con los contratistas y subcontratistas a 

que se refiere el apartado 3 del artículo 24 de esta Ley del cumplimiento, durante el 
período de contrata, de las obligaciones impuestas por esta Ley en relación con los 
trabajadores que aquéllos ocupen en los centros de trabajo de la empresa principal, 
siempre que la infracción se haya producido en el centro de trabajo de dicho empresario 
principal. 

 
En las relaciones de trabajo de las empresas de trabajo temporal, la empresa usuaria será 
responsable de la protección en materia de seguridad y salud en el trabajo en los términos del 
artículo 16 de la Ley 14/1994, de 1 de julio, por la que se regulan las empresas de trabajo 
temporal. 
 
3. Las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento sancionador serán 

compatibles con las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados y de recargo de 
prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social  que puedan ser fijadas por el 
órgano competente de conformidad con lo previsto en la normativa reguladora de dicho 
sistema. 

 
4. No podrán sancionarse los hechos que ya hayan sido sancionados penal o 

administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad de sujeto, hecho y 
fundamento. 

 
En los casos de concurrencia con el orden jurisdiccional penal será de aplicación lo dispuesto 
en el artículo 3 de la Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre Infracciones y Sanciones de Orden 
Social, para cuya efectividad la autoridad laboral y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
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velarán por el cumplimiento de los deberes de colaboración e información con el Ministerio 
Fiscal. 
 
5. La declaración de hechos probados que contenga una sentencia firme del orden 

jurisdiccional contencioso-administrativo, relativa a la existencia de infracción a la 
normativa de prevención de riesgos laborales, vinculará al orden social de la jurisdicción, 
en lo que se refiere al recargo, en su caso, de la prestación económica del sistema de la 
Seguridad Social. 

 
 
 
Artículo 44. Paralización de trabajos. 
 
1. Cuando el inspector de Trabajo y Seguridad Social compruebe que la inobservancia de la 

normativa sobre prevención de riesgos laborales implica, a su juicio, un riesgo grave e 
inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores podrá ordenar la paralización 
inmediata de tales trabajos o tareas. Dicha medida será comunicada a la empresa 
responsable, que la pondrá en conocimiento inmediato de los trabajadores afectados, del 
Comité de Seguridad y Salud, del Delegado de Prevención o, en su ausencia, de los 
representantes del personal. La empresa responsable dará cuenta al Inspector de Trabajo 
y Seguridad social del cumplimiento de esta notificación. 

 
El Inspector de Trabajo y Seguridad Social dará traslado de su decisión de forma inmediata a 
la autoridad laboral. La empresa, sin perjuicio del cumplimiento inmediato de tal decisión, 
podrá impugnarla ante la autoridad laboral en el plazo de tres días hábiles, debiendo 
resolverse tal impugnación en el plazo máximo de veinticuatro horas. Tal resolución será 
ejecutiva, sin perjuicio de los recursos que procedan. 
 
La paralización de los trabajos se levantará por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
que la hubiera decretado, o por el empresario tan pronto como se subsanen las causas que la 
motivaron, debiendo, en este último caso, comunicarlo inmediatamente a la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social. 
 
2. Los supuestos de paralización regulados en este artículo, así como los que se contemplen 

en la normativa reguladora de las actividades previstas en el apartado 2 del artículo 7 de la 
presente Ley, se entenderán, en todo caso, sin perjuicio del pago del salario o de las 
indemnizaciones que procedan y de las medidas que puedan arbitrarse para su garantía. 
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ANNEX NÚM. VI  
 
LEGISLACIÓ ESPECÍFICA DE SEGURETAT I SALUT EN LA CONSTRUCCIÓ 
 
A3.1. Textos generals 
 
- Orden de 22 de marzo de 1972, por la que se modifica el anexo II de la Ordenanza del 
Trabajo de la construcción, vidrio y cerámica, de 28 de agosto de 1970, respecto de los niveles 
y categorías profesionales de porcelana electrotécnica y de porcelana y loza doméstica, de las 
subsecciones 6.A y 7.A, sección 10. BOE 31 de marzo de 1972. 

- Orden de 28 de julio de 1972 por la que se establecen nuevas categorías y niveles de la 
fabricación de terrazos, en la 

sección séptima del anexo II de la Ordenaza de la Construcción, Vidrio y Cerámica de 28 de 
agosto de 1970. BOE 10 de octubre de 1972. 

- Orden de 27 de julio de 1973 por la que se aprueban las modificaciones de determinados 
artículos de la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica, de 28 de agosto 
de 1970. BOE 31 de julio de 1973. 

- Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas. BOE 5 de junio de 1995. 

- Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con 
riesgo de amianto. BOE 7 de noviembre de 1984. 

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

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

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

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

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

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

- Reglament d’Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses. D. 2414/1961 de 30 de 
novembre. BOE 7 de desembre de 1961. 

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

- Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D. 2001/1983 de 28 de 
juliol. BOE 29 de juliol de 1983. Anul·lada Parcialment per R.D 1561/1995 de 21 de setembre. 
BOE 26 de setembre de 1995. 
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- Establiment de Models de Notificació d’Accidents de Treball. O.M. 16 de desembre de 1987. 
BOE 29 de desembre de 1987. 

 

- Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de novembre de 
1995. Complementada per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE 21 de juny de 2001. 

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

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

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

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

- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació Manual de Càrregues 
que comportin Riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors. R.D. 487/1997 de 14 
d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que inclouen pantalles de 
visualització. R.D. 488/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE de 23 d’abril de 1997. 

- Funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat 
Social i Desenvolupament d’Activitats de Prevenció de Riscos Laborals. O. De 22 d’abril de 
1997. BOE de 24 d’abril de 1997. 

- Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb l’Exposició a Agents Biològics 
durant el treball. R.D. 664/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de maig de 1997. Modificada per O 
de 25 de març de 1998. BOE 3 de març de 1998. 

- Protecció de la seguretat i la salut dels treballadors contra els Riscos relacionats amb els 
Agents Químics durant el treball. R.D 374/2001 de 6 d'abril. BOE 1 de maig de 2001. 

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

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

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

- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la Utilització pels treballadors dels Equips de 
Treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE de 7 d’agost de 1997. 

- Disposicions mínimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels Treballadors en les 
Activitats Mineres. R.D. 1389/1997 de 5 de setembre. BOE de 7 d’octubre de 1997. 

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



Projecte d’Urbanització del Carrer del Pla Parcial del SUD-8 d’Artesa de Segre     
 
Estudi de Seguretat i Salut  

  
      S .S. - 76 – 
 

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

- Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial Decret 1215/1997, 
de 18 de juliol, en el que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la 
utilització dels equips de treball per part dels treballadors, en matèria de treballs temporals en 
alçada. 

 
 
A3.2. Condicions ambientals 

- Reial Decret 486/1997, de 14 de abril, por el que s’estableix les disposicions mínimes de 
seguritat i salut als llocs de treball. Annex IV. 

- Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de l’exposició a soroll durant el treball. 
R.D. 1316/1989 de 27 d’octubre. BOE 2 de novembre de 1989. 
 
A3.3. Incendis 
- Decret 314/2006 de 17 de març per el que s’aproba el Còdic Tècnic d’Edificació. 
- Ordenances Municipals 
- Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, i Ordre 
MAB/62/2003 per la qual es desenvolupen les mesures preventives establertes pel Decret 
64/1995. (Generalitat de Catalunya). 
 
A3.4. Instal·lacions elèctriques 
- Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió. D. 3151/1968 de 28 de novembre. BOE 27 de 
desembre de 1968. Rectificat: BOE 8 de març de 1969. 

- Corrección de errores del Decreto 3151/1968 de 28 de noviembre por el que se aprueba el 
Reglamento Técnico de Lineas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. BOE 8 de marzo de 1969. 

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

- Instruccions Tècniques Complementàries. 

- Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s'estableix un certificat sobre compliment 
de les distàncies    reglamentàries d'obres i construccions a línies elèctriques. DOGC 30 de 
novembre de 1988. 

- NTP 72 Treballs amb elemnts d’alçada en presència de línies elèctriques aeries. 

- Reial Decret  614/2001, de 8 de junio, sobre disposicions mínimes per la protecció de la salut 
i seguretat dels treballadors  en front al risc elèctric. BOE núm. 148 de 21 de juny de 2001. 

 
A3.5. Equips i maquinària 
- Real Decreto 1504/1990 por el que se modifican determinados artículos del Reglamento de 
aparatos a presión. BOE 28 de noviembre de 1990. 

- Real Decreto 769/1979, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de 
la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión 
y se modifica el Real Decreto 
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1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de Aparatos a Presión. BOE de 31 de 
mayo de 1979. 

- Instruccions tècniques complementàries. 

- Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 
de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores. BOE 8 de 
agosto de 1997. 

- Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el 
entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. BOE 1 de marzo de 2002. 

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

- Reglament d’Aparells d’Elevació i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 8 de novembre. 
BOE 11 de desembre de 1985. 

- Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. BOE 14 de juny de 
1977. Modificacions: BOE 7 de -març de 1981 i 16 de novembre de 1981. 

- Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1849/2000 de 10 de novembre. BOE 2 de 
desembre de 2000. 

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

- Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines. 

- Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines. 

- ITC – MIE – AEM1: Ascensors Electromecànics. O. 23 de setembre de 1987. BOE 6 
d’octubre de 1987. Modificació: O. 11 d’octubre de 1988. BOE 21 d’octubre de 1988. 
Autorització de la instal·lació d'ascensors amb màquines en fossat. Resolució 10 de setembre 
de 1998. BOE 25 de setembre de 1998. Autorització de la instal·lació d'ascensors sense sala 
de màquines. Resolució 3 d'abril de 1997. BOE 23 d'abril de 1997. 

- ITC – MIE – AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. R.D 836/2003 de 27 de maig de 
2003. BOE 17 de juliol de 2003. 

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

- ITC – MIE – AEM4: Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, referent a grues mòbils 
autopropulsades. R.D 837/2003 de 27 de maig de 2003. BOE 17 de juliol de 2003. 

- ITC - MIE - MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de Protecció utilitzats. O. 8 
d’abril de 1991. BOE 11 d’abril de 1991. 

A3.6. Equips de protecció individual 
- Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. BOE 28 de diciembre de 
1992. 
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- Orden de 20 de febrero de 1997 por la que se modifica el anexo del Real Decreto 159/1995, 
de 3 de febrero, que modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, 
relativo a las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. BOE 6 de marzo de 1997. 
 
- Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la 
que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección 
General de Tecnología y Seguridad Industrial. BOE 25 de junio de 1999. 
 
- Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la 
que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General 
de Industria y Tecnología. BOE 8 de septiembre de 2000. 
 
- Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre, por el que se establecen las exigencias sobre 
certificados y las marcas de los cables, cadenas y ganchos. BOE 22 de octubre de 1991. 
- Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de Protecció Individual. R.D. 
1407/1992 de 20 de novembre. BOE 28 de desembre de 1992. Modificat per O.M. de 16 de 
maig de 1994 i per R.D. 159/1995 de 3 de febrer. BOE 8 de març de 1995 i complementat per 
la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de setembre de 2000, i modificada per la 
Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 2002. 
 
- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels Treballadors d’Equips 
de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig de 1997. 
 
- Reglament sobre comercialització d’Equips de Protecció Individual (RD 1407/1992, de 20 de 
novembre. BOE núm. 311 de 28 de desembre, modificat pel RD 159/1995, de 2 de febrer. 
BOE núm. 57 de 8 de març, i per l’O. de 20 de febrer de 1997. BOE núm. 56 de 6 de març), i 
modificada per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 2002. 
 
- Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV de la Resolució de 18 de 
març de 1998, de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial. (BOE núm. 151 de 
25 de juny de 1999). Complementada per la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de 
setembre de 2000. 
 
A3.7. Senyalització 
- Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 
485/1997. BOE 14 d’abril de 1997. 
- Normes sobre senyalització d’obres a carreteres. Instrucció 8.3. I.C. del MOPU.  
- Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: 
Señalización de Obras. 
 
A3.8. Diversos 
- Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. Modificada 
per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre de 1981. 
- Convenis Col·lectius 
 
A3.9. NORMATIVA  DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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- Reglament sobre utilització d'EPI (RD 773/1997, de 30 de maig. BOE núm. 140 de 12 de 
juny). 
 
- Reglament sobre comercialització d'EPI (RD 1407/1992, de 20 de novembre. BOE núm. 311 
de 28 de desembre, 
modificat pel RD 159/1995, de 2 de febrer. BOE núm. 57 de 8 de març, i per l'O. de 20 de 
febrer de 1997. BOE núm. 56 de 6 de març). 
 
- Resolució de 29 d'abril de 1999, per la qual s'actualitza l'annex IV de la Resolució de 18 de 
març de 1998, de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial. (BOE núm. 151 de 
25 de juny de 1999). 
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2. PLEC DE CONDICIONS 
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2 PLEC DE CONDICIONS 

2.1. DISPOSICIONS GENERALS 

És obligatori el compliment de les disposicions contingudes a: 
 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre , de Prevención de Riesgos Laborales.  

• Orden de 27 de junio de 1997, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.  

• Real Decreto 949/1997, de de 20 de junio, por el cual se establece el certificado de 
profesionalidad de la ocupación de prevencionista de riesgos laborales.  

• Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de trabajo.  

• Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por la que se establecen las condiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.  

• Real Decreto 1488/1998, de 10 de julio de adaptación de la legislación de prevención de 
riesgos laborales a la Administración General del Estado.  

• Real Decreto 780/1998, de 30 d'abril (BOE de 1 de mayo) por el cual se modifica el R.O. 
39/1997 que aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.  

•  ORDENANÇA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓ, VIDRE I CERÀMICA.O.M. 28 d'Agost 
de 1.970. B.O.E. 5,7,8,9 de Setembre de 1.970, en vigor capítols VI i XVI. 

• ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 9 de Març de 
1.971. B.O.E. 16 de Març de 1.971, en vigor parts del títol II. 

• REGLAMENT D'ACTIVITATS MOLESTES, NOCIVES INSALUBRES I 
PERILLOSES.D.2414/1.961 de 30 de Novembre B.O.E. 7 de Desembre de 1.961.  

• RD 374/2001, de 6 D’ abril sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo  

• RD 3494/1964, 5 noviembre, por el que se modifican determinados artículos del 
Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas 

• ORDRE APROVACIÓ DE MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ.O. 12 de Gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de Gener de 1998. 

• REGULACIÓ DE LA JORNADA DE TREBALL, JORNADES ESPECIALS I DESCANS.R.D. 
2.001/1.983 de 28 de Juliol B.O.E. 3 d'Agost de 1.983. 

• REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.  

• LEY 11/1994, de 19 de mayo, por la que se modifican determinados artículos del Estatuto 
de los trabajadores, y del Texto Articulado de la Ley de Procedimiento Laboral y de la Ley 
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.  

http://www.derecho.com/legislacion/boe/32534
http://www.derecho.com/legislacion/boe/32534
http://www.derecho.com/legislacion/boe/31837
http://www.derecho.com/legislacion/boe/31837
http://www.derecho.com/legislacion/boe/31837
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• REAL DECRETO 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo.  

• ORDRE TRI/215/2004, de 15 de juny, per la qual es modifica l'ORDRE TRI/10/2004, de 26 
de gener, per la qual s'aprova el procediment de notificació electrònica dels accidents de 
treball (DOGC 4163, pàg. 12431, de 26/6/2004)  

• ORDRE TRI/10/2004, de 26 de gener, per la qual s'aprova el procediment de notificació 
electrònica dels accidents de treball (DOGC 4061, pág. 2075 2/2/2004) 

• LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.L. 31/1995 de Novembre B.O.E. 10 de 
Novembre de 1995. 

• REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ.R.D. 39/1997 de 17 de Gener de 1997 
B.O.E. 31 de Gener de 1997 

• SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1997 de 14 d`abril de 
1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997. 

• DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT ALS CENTRES DE TREBALL.R.D. 
486/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997. 

• DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA MANIPULACIÓ 
MANUAL DE CÀRREGUES QUE IMPLIQUIN RISCOS, EN PARTICULAR 
DORSOLUMBARS, PELS TREBALLADORS. R.D. 487/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. 
23 d'Abril de 1997. 

• DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES AL TREBALL QUE 
INCLOUEN PANTALLES DE VISUALITZACIÓ.R.D. 488/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. 
de 23 d'Abril de 1997. 

• FUNCIONAMENT DE LAS MÚTUES D'ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES 
PROFESSIONALS DE LA SEGURETAT SOCIAL I DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS 
DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. O. de 22 d'Abril de 1997 B.O.E. de 24 d'Abril de 
1997. 

• PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS CONTRA ELS RISCOS RELACIONATS AMB 
L'EXPOSICIÓ A AGENTS BIOLÒGICS DURANT EL TREBALL.R.D. 664/1997 de 12 de 
Maig B.O.E. de 24 de Maig de 1997. 

• EXPOSICIÓ A AGENTS CANCERÍGENS DURANT EL TREBALL.R.D. 665/1997 de 12 de 
Maig B.O.E. de 24 de Maig de 1997. 

• DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ 
PELS TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 773/1997 de 30 de 
maig B.O.E. de 12 de Juny de 1997. 

• DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER LA UTILITZACIÓ PELS 
TREBALLADORS DELS EQUIPS DE TREBALL.R.D. 1215/1997  de 18 de Juliol B.O.E. de 
7 d'Agost de 1997. 

• DISPOSICIONS MÍNIMES DESTINADES A PROTEGIR LA SEGURETAT I LA SALUT 
DELS TREBALLADORS EN LAS ACTIVITATS MINERES.R.D. 1389/1997 de 5 de 
Setembre B.O.E. de 7 d'Octubre de 1997. 

• DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ.R.D. 1627/1997 de 24 d'Octubre B.O.E. de 25 d'Octubre de 1997. 

http://www.derecho.com/legislacion/boe/32891
http://www10.gencat.net/treball_scst/recursos/DOGCnum_4163.htm
http://www10.gencat.net/treball_scst/recursos/DOGCnum_4061.htm
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• REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. 

 
 
 
Condicions ambientals. 

• REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Anexo IV: Iluminación de los 
lugares de trabajo 

• PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS FRONT ALS RISCOS DERIVATS DE L'EXPOSICIÓ 
AL SOROLL DURANT EL TREBALL.R.D. 1316/1.989, de 27 d'Octubre B.O.E. 2 de 
Novembre 1.989. 

 
 
Incendis 

• REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación.  

• Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección 
contra incendios” (BOE núm. 298 de 14/12/1993) 

• ORDENANCES MUNICIPALS 
 
 
Instal·lacions elèctriques. 

• REGLAMENT DE LÍNIES AÈRIES D'ALTA TENSIÓ. D. 3151/1.968 de 28 de Novembre 
B.O.E. 27 de Desembre de 1.968. Rectificat: B.O.E. 8 de Març de 1.969. 

• REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ.  R. D.   842/2002 del 2 de agost  

• INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES. 
 
 
Aigua . 

• Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 
abastecimiento de agua 

• REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. 

 

Maquinària. 

• REGLAMENT DE RECIPIENTS A PRESSIÓ. D. 16 d'Agost de 1.969 B.O.E. 28 d'Octubre 
de 1.969. Modificacions: B.O.E. 17 de Febrer de 1.972 i 13 de Març de 1.972. 

• EGLAMENT D'APARELLS D'ELEVACIÓ I MANTENIMENT DELS MATEIXOS. R.D. 
2291/1.985 de 8 de Novembre B.O.E. 11 de Desembre de 1.985. 
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• REGLAMENT D'APARELLS ELEVADORS PER A OBRES. O.M. 23 de Maig de 1.977 
B.O.E. 14 de Juny de 1.977. Modificacions B.O.E. 7 de Març de     1.981 i 16 de Novembre 
de 1.981. 

• REGLAMENT DE SEGURETAT A LES MÀQUINES. R.D. 1495/1.986 de 26 de Maig 
B.O.E.21 de Juliol de 1.986. Correccions B.O.E. 4 d'Octubre de 1.986. 

• I.T.C.-MIE-AEM1: ASCENSORS ELECTROMECÀNICS. O. 19 de Desembre de 1.985. 
B.O.E. 14 de Gener de 1.986. Correcció B.O.E. 11 de Juny de 1.986 i 12 de Maig 1.988. 
Actualització: O. 11 d'Octubre de 1.988 B.O.E. 21 de Novembre de 1.988. 

• I.T.C-MIE-AEM2: GRUES TORRE DESMUNTABLES PER A OBRES.O. 28 de Juny de 
1.988 B.O.E. 7 de Juliol de 1.988 Modificació O. 16 d'Abril de 1.990 B.O.E. 24 d'Abril de 
1.990. 

• I.T.C-MIE-AEM3: CARRETES AUTOMOTRIUS DE MANUTENCIÓ. O.26 de Maig de 1.989 
B.O.E. 9 de Juny de 1.989. 

• I.T.C-MIE-MSG1: MÀQUINES, ELEMENTS DE MÀQUINES O SISTEMES DE 
PROTECCIÓ FETS SERVIR. O. 8 d'Abril de 1.991 B.O.E. 11 d'Abril de 1.991. 

 
Equips de protecció individual (EPI) 

• COMERCIALITZACIÓ I LLIURE CIRCULACIÓ INTRACOMUNITÀRIA DELS EQUIPS DE 
PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 1407/1992 de 20 Novembre de 1992 B.O.E. 28 de 
Desembre de 1992. Modificat per O.M de 16 de Maig de 1994 B.O.E. 1 de Juliol de 1994 y 
per R.D. 159/1995, de 3 de febrer B.O.E. 8 Març de 1995. 

• DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT Y SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ 
PELS TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 773/1.997 de 30 de 
maig de 1997 

 
Senyalitzacions. 

• DISPOSICIONS MÌNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT 
AL TREBALL.R.D. 485/1.997 B.O.E 14 d'abril de 1997 

• SEÑALIZACIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS.M.O.P.T. y M.A. Norma de Carreteras 8.3 
- IC 

 
Varis. 

• QUADRE DE MALALTIES PROFESSIONALS R.D. 1403/1.978 B.O.E. 25 d'Agost de 1.978. 

• Conveni col·lectiu provincial de la construcció. 

• RD 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores (B.O.E. de 29 de marzo de 1995) 

 

2.2. PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT 

Quan s'esdevingui algun accident en que es necessiti assistència facultativa, encara que sigui 
lleu, i l'assistència mèdica es redueixi a una primera cura, el cap d'obra de la contrata principal 



Projecte d’Urbanització del Carrer del Pla Parcial del SUD-8 d’Artesa de Segre    
 
Estudi de Seguretat i Salut  

  
      S .S. - 85 – 
 

 

realitzarà una investigació tècnica de les causes de tipus humà i de condicions de treball que 
han possibilitat l'accident. 
 
A més dels tràmits establerts oficialment, passarà un informe a la direcció facultativa de l'obra, 
on s'especificarà: 
 
 - Nom de l'accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa. 
 - Hora, dia i lloc de l'accident; descripció de l'accident; causes de tipus personal. 
 - Causes de tipus tècnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi. 
 - Dates límits de realització de les mesures preventives. 
 
Aquest informe es passarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat en fase 
d'execució el dia següent al de l'accident com a molt tard. 
 
La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l'informe o exigir l'adopció 
de mesures complementàries no indicades a l'informe. 
 
Per a qualsevol modificació futura en el Pla de seguretat i salut que fos necessari realitzar, 
caldrà aconseguir prèviament l'aprovació del coordinador de seguretat i de la direcció 
facultativa. 
 
L'acompliment de les prescripcions generals de seguretat no restringeixen la subjecció a les 
ordenances i reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni eximeixen de complir-
les. 
 
El contractista controlarà els accessos a l'obra i serà responsable del manteniment en 
condicions reglamentàries i de l'eficàcia preventiva de les proteccions col·lectives i dels 
resguards de les instal·lacions provisionals, així com de les màquines i vehicles de treball. 
 
El contractista portarà el control d'entrega dels equips de protecció individual (EPI) de la 
totalitat del personal que intervé a l'obra. 
 
En els casos que no hi hagi norma d'homologació oficial, seran de qualitat adequada a les 
prestacions respectives. 
 
El contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i les de 
manteniment correctiu (avaries i reparacions) de la maquinària d'obra. 
 
Tot el personal, incloent-hi les visites, la direcció facultativa, etc., usarà per circular per l'obra 
el casc de seguretat. 
 
La maquinària de l'obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de fàbrica, o bé 
les adaptacions millorades amb l'aval d'un tècnic responsable que en garanteixi l'operativitat 
funcional preventiva. 
 
Tota la maquinària elèctrica que s'usi a l'obra tindrà connectades les carcasses dels motors i 
els xassís metàl·lics a terra, per la qual cosa s'instal·laran les piquetes de terra necessàries. 
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Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines o instal·lacions les farà sempre 
l'electricista de l'obra. 
 
Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixot de les màquines en 
funcionament. 
 

2.3. CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 

Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció col·lectiva (SPC) tindran 
fixat un període de vida útil. 
 
Quan, per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid d'una 
determinada peça o equip, aquesta es reposarà, independentment de la durada prevista o de 
la data de lliurament. 
 
Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de les admeses pel 
fabricant, seran reposades immediatament. 
 
L'ús d'una peça o d'un equip de protecció mai no representarà un risc per si mateix. 
 
 
Relació de la Norma Espanyola (UNE-EN) respecte les E.P.I.S. 
 
Utilització d'Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997, del 30/05/1997 B.O.E. nº 

140 de 12/06/1997 
  

PROTECCIÓ DEL CAP  

Casc de seguretat. U.N.E.-E.N.  397: 1995 

  

EQUIPS DE PROTECCIÓ DELS ULLS  

Protecció individual dels ulls: Requisits. U.N.E.-E.N.  166: 1996 

Protecció individual dels ulls: Filtres per soldadura 
 i tècniques relacionades. 

U.N.E.-E.N.  169: 1993 

Protecció individual dels ulls: Filtres per ultravioletes. U.N.E.-E.N.  170: 1993 

Protecció individual dels ulls: Filtres per infrarojos. U.N.E.-E.N.  170: 1993 
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PROTECCIÓ DE LES OÏDES  

Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. 
 Part 1: Orelleres. 

U.N.E.-E.N.  352-1: 1994 

Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. 
 Part 1: Taps. 

U.N.E.-E.N.  352-2: 1994 

Protectors auditius. Recomanacions relatives a la 
selecció, us,precaucions de treball i manteniment. 

U.N.E.-E.N.  458: 1994 

  

PROTECCIÓ DE PEUS i CAMES  

Requisits y mètodes d'assaig per el calçat de seguretat, 
calçat de protecció i calçat de treball d'ús professional 

U.N.E.-E.N.  344: 1993 

Especificacions pel calçat de seguretat d'ús 
professional. 

U.N.E.-E.N.  345: 1993 

Especificacions pel calçat de protecció d'ús 
professional. 

U.N.E.-E.N.  346: 1993 

Especificacions pel calçat de treball d'ús professional. U.N.E.-E.N.  347: 1993 

 

PROTECCIÓ CONTRA LA CAIGUDA DES DE ALTURES .INCLOENT ARNESOS i CINTURONS 

Equips de protecció individual contra caiguda 
d'altures.Dispositiu de descens. 
 

U.N.E.-E.N.  341: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. 
Part 1:Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia 
d'ancoratge rígida. 
 

U.N.E.-E.N.  353-1: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. 
Part 2:Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia 
d'ancoratge flexible. 
 

U.N.E.-E.N.  353-2: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Elements de subjecció 
 

U.N.E.-E.N.  354: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Absorbidors de energia. 
 

U.N.E.-E.N.  355: 1993 

Equips de protecció individual per sostenir en posició de 
treball i prevenció de caigudes d'alçada. Sistemes de 
subjecció. 
 

U.N.E.-E.N.  358: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Dispositiu anticaigudes retràctils. 
 

U.N.E.-E.N.  360: 1993 
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Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Arnesos anticaigudes. 
 

U.N.E.-E.N.  361: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Connectors. 
 

U.N.E.-E.N.  362: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Sistemes anticaigudes. 
 

U.N.E.-E.N.  363: 1993 

Equips de protecció individual contra la caiguda 
d'altura.Requisits generals per instruccions d'us i 
marcat. 

U.N.E.-E.N.  365: 1993 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA 

Equips de protecció respiratòria. Màscares.Requisits, 
assaigs, marcat. 
 

U.N.E.  81 233: 1991 
E.N.    136: 1989 

Equips de protecció respiratòria.Rosques per peces facials. 
Connexions per rosca estàndard. 
 

U.N.E.  81281-1: 1989  
E.N.    148-1: 1987 

Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials. 
Connexions per rosca central. 
 

U.N.E.  81281-2: 1989 
E.N.    148-2: 1987 

Equips de protecció respiratòria.Rosques per peces facials. 
Connexions roscades de M45 x 3. 
 

U.N.E.  81281-3: 1992 
E.N.    148-3: 1992 

Equips de protecció respiratòria.Mascarilles. Requisits, 
assaigs, marcat. 

U.N.E.  81282 : 1991  
E.N.    140: 1989 

Equips de protecció respiratòria.Filtres contra partícules. 
Requisits, assaigs, marcat. 
 

U.N.E.  81284 : 1992 
E.N.    143: 1990 

Equips de protecció respiratòria.Filtres contra gasos i filtres 
mixtes. Requisits, assaigs, marcat. 
 

U.N.E.  81285 : 1992 
E.N.    141: 1990 

Equips de protecció respiratòria amb mànega d'aire fresc 
provistos de màscara, mascarilla o conjunt 
broquet.Requisits, assaigs, marcat. 
 

U.N.E.-E.N.  138:1995 

Equips de protecció respiratòria amb línia d'aire comprimit 
per utilitzar-se amb màscara, mascarilla, o adaptador facial 
tipo broquet. Requisits, assaigs, marcat. 
 

U.N.E.-E.N.  139:1995 

Equips de protecció respiratòria. Semimàscares filtrants de 
protecció contra partícules. Requisits, assaigs, marcat. 
 

U.N.E.-E.N.  149:1992 

Equips de protecció respiratòria. Mascarilles autofiltrants 
amb vàlvules per protegir dels gasos o dels gasos i las 
partícules. Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  405:1993 
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PROTECCIÓ DE LES MANS  

Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. Part1:  Terminologia i requisits de 
prestacions. 
 

U.N.E.-E.N.  374-1:1995 

Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. Part2:  Determinació de la 
resistència a la penetració. 
 

U.N.E.-E.N.  374-2:1995 

Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. Part3:  Determinació de la resistència a la 
permeabilitat dels productes químics. 
 

U.N.E.-E.N.  374-3:1995 

Guants de protecció contra riscos mecànics. 
U.N.E.-E.N.  388:1995 

Guants de protecció contra riscos tèrmics (calor i/o foc). U.N.E.-E.N.  407:1995 

Requisits generals pels guants. U.N.E.-E.N.  420:1995 

Guants de protecció contra les radiacions ionitzants  i la 
contaminació radioactiva. 

U.N.E.-E.N.  421:1995 

Guants i manoples de material aïllant per treballs elèctrics. U.N.E.-E.N.  60903:1995 

VESTUARI DE PROTECCIÓ  

Robes de protecció. Requisits generals. U.N.E.-E.N.  340:1994 

Robes de protecció. Mètodes d'assaig: determinació del 
comportament dels materials a l'impacte de petites 
partícules de metall fos. 

U.N.E.-E.N.  348:1994 
E.N.    348: 1992 

Robes de protecció. Protecció contra productes químics 
líquids. Requisits de prestacions de les robes que ofereixin 
una protecció química a certes parts del cos. 
 

U.N.E.-E.N.  467:1995 

Robes de protecció utilitzades durant la soldadura i les 
tècniques connexes. Part1: requisits generals. 
 

U.N.E.-E.N.  470-1:1995 

Especificacions de robes de protecció contra riscos de 
quedar atrapat per peces de màquines en moviment. 
 

U.N.E.-E.N.  510:1994 

Roba de protecció. Protecció contra la calor i les flames. 
Mètode d'assaig per a la propagació limitada de la flama. 
 

U.N.E.-E.N.  532:1996 

2.4. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 

Descrivim en aquest apartat la indumentària per a protecció personal que es fa servir més i 
amb més freqüència en un centre de treball del ram de la construcció, en funció dels riscos 
més corrents a què estan exposats els treballadors d'aquest sector. 
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• CASC: 
 
El casc ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció. 
 
Ha d'estar homologat d'acord amb la norma tècnica reglamentària MT-1, Resolució de la DG 
de treball de 14-12-74, BOE núm. 312 de 30-12-74. 
 
Les característiques principals són: 
 
- Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions inferiors o iguals a 

1.000 V. 
- Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g. 
 
Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no hagin 
estat utilitzats han de ser substituïts per uns altres de nous. 
 
En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se'n canviïn les peces 
interiors en contacte amb el cap. 
 
• CALÇAT DE SEGURETAT: 
 
Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc d'accidents 
mecànics, i que hi ha la possibilitat de perforació de les soles per claus, és obligat l'ús de 
calçat de seguretat (botes) homologat d'acord amb la Norma tècnica reglamentària MT-5, 
Resolució de la DG de Treball de 31-01-80. 
 
Les característiques principals són: 
 
- Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de punció plantar). 
- Pes: no haurà d'ultrapassar els 800 g. 
 
Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o de morter, les 
botes han de ser de goma. Norma tècnica reglamentària MT-27, Resolució de la DG de Treball 
de 03-12-81, BOE núm. 305 de 22-12-81, classe E. 
 
 
• GUANTS: 
 
Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosis, talls, esgarrapades, 
picadures, etc.), cal fer servir guants. Poden ser de diferents materials, com ara: 
 
 - cotó o punt: feines lleugeres 
 - cuir:  manipulació general 
 - làtex rugós: manipulació de peces que tallin 
 - lona:  manipulació de fustes 
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Per a la protecció contra els agressius químics, han d'estar homologats segons la Norma 
tècnica reglamentària MT-11, Resolució de la DG de treball de 06-05-77, BOE núm. 158 de 04-
07-77. 
 
Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocució, cal fer servir guants homologats 
segons la Norma Tècnica reglamentària MT-4, Resolució de la DG de Treball de 28-07-75, 
BOE núm. 211 de 02-11-75. 
 
 
• CINTURÓ DE SEGURETAT: 
 
Quan es treballa en un lloc alt hi hagi perill de caigudes eventuals, és preceptiu l'ús de 
cinturons de seguretat homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-13, Resolució 
de la DG de treball de 08-06-77, BOE núm. 210 de 02-09-77. 
 
Les característiques principals són: 
 
- Classe A: cinturó de subjecció. S'ha de fer servir quan el treballador no s'hagi de 

desplaçar o quan els seus desplaçaments siguin limitats. L'element amarrador ha d'estar 
sempre tibant per impedir la caiguda lliure. 

 
 
• PROTECTORS AUDITIUS: 
 
Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, esquitxades de 
líquids i radiacions perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb ulleres de 
seguretat i/o pantalles. 
 
Les ulleres i oculars de protecció antiimpactes han d'estar homologats d'acord amb la Norma 
tècnica reglamentària MT-16, Resolució de la DG de Treball de 14-06-78, BOE núm. 196 de 
17-08-78, i MT-17, Resolució de la DG de Treball de 28-06-78, BOE de 09-09-78. 
 
• ROBA DE TREBALL: 
 
Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, preferiblement del tipus 
granota, facilitada per l'empresa en les condicions fixades en el conveni col·lectiu provincial. 
 
La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals 
(bocamànigues, gires, etc.) i fàcil de netejar. 
 
En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d'humitat similars, se'ls ha de 
proveir de roba impermeable. 
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2.5. PROTECTORS DE LA VISTA: 

Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, esquitxades de 
líquids i radiacions perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb ulleres de 
seguretat i/o pantalles. 
 
Les ulleres i oculars de protecció antiimpactes han d’estar homologats d’acord amb la Norma 
Tècnica reglamentària MT-17, Resolució de la DG de Treball de 14-06- 78, BOE núm. 196 de 
17-08-78, i MT-17, Resolució de la DG de Treball de 28-06-78, BOE de 09-09-78. 

2.6. SISTEMES DE PROTECCIONS COL·LECTIVES (SPC) 

Descrivim en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu, que tenen com a funció 
principal fer de pantalla entre focus de possible agressió i la persona i/o objecte a protegir. 
 
 
• TANQUES AUTÒNOMES DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ: 
 
Tindran com a mínim 100 cm d'alçada, i seran construïdes a base de tubs metàl·lics. En tot 
moment estarà garantida la estabilitat de la tanca. 
 
 
• BARANES: 
 
Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes des de més de 2 metres. 
 
Hauran de tenir la resistència suficient (150 kg/ml) per garantir la retenció de persones o 
objectes, i una alçària mínima de protecció de 90 cm, llistó intermedi i entornpeu. 
 
 
• CABLES DE SUBJECCIÓ DE CINTURÓ DE SEGURETAT (ANCORATGES): 
 
Tindran la resistència suficient per suportar els esforços a què puguin ser sotmesos d'acord 
amb la seva funció protectora. 
 
 
 
• ESCALES DE MÀ: 
 
Hauran d'anar proveïdes de sabata antilliscant. No es faran servir simultàniament per dues 
persones. La longitud depassarà en 1 metre el punt superior de desembarcament. 
 
Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal d'evitar moviments. 
 
Tant la pujada com la baixada per l'escala de mà es farà sempre de cara a aquesta. 
 



Projecte d’Urbanització del Carrer del Pla Parcial del SUD-8 d’Artesa de Segre    
 
Estudi de Seguretat i Salut  

  
      S .S. - 93 – 
 

 

2.7. SERVEIS DE PREVENCIÓ 

 
• SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT: 
 
El contractista principal disposarà d'assessorament tècnic en seguretat i salut, propi o extern. 
 
 
• SERVEI MÈDIC: 
 
Els contractistes d'aquesta obra disposaran d'un servei mèdic d'empresa, propi o mancomunat. 
 
Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o autònom, haurà de 
passar el reconeixement mèdic prelaboral obligatori, i són també obligatòries les revisions 
mèdiques anuals dels treballadors ja contractats. 
 

2.8. COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 

Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan el nombre de treballadors superi el que 
preveu l'Ordenança laboral de la construcció o, si n'hi ha, el que disposi el conveni col·lectiu 
provincial. 
 
Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui coneixements acreditats de 
primers auxilis, amb el vist-i-plau del servei mèdic. És interessant que participi com a membre 
del Comitè de Seguretat i Salut. El socorrista revisarà mensualment la farmaciola, i es 
reposarà immediatament el que s'hagi consumit. 
 

2.9. INSTAL·LACIONS DE SALUBRITAT I CONFORT 

Les instal·lacions provisionals d'obra s'adaptaran, pel que fa a elements, dimensions i 
característiques, al que preveuen a l'especificat els articles 44 de l'Ordenança general de 
seguretat i higiene, i 335, 336 i 337 de l'Ordenança laboral de la construcció, vidre i ceràmica. 
 
 

2.10. CONDICIONS ECONÒMIQUES 

El control econòmic de les partides que integren el pressupost de l'Estudi bàsic de seguretat i 
salut que siguin abonables al contractista principal, serà idèntic al de l'estat d'amidaments del 
projecte d'execució. 
 

2.11. AVÍS PREVI 

El promotor ha d'efectuar un avís a l'Autoritat laboral competent, abans de l'inici de les obres. 
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L'avís previ es redactarà d'acord amb el disposat A L’ORDRE TRE/360/2002, de 30 d'agost, 
per la qual s'aproven els models de comunicació d'obertura prèvia o represa d'activitats d'un 
centre de treball i d'avís previ d'obres. 
 

2.12. TREBALLADORS  

2.12.1. Treballadors Autònoms 
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal 
idirecta una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que 
assumeix contractualment davant el Promotor, el Contractista o el Subcontractista 
elcompromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 
 
49. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei 
dePrevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o 
activitatsindicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 
 
50. Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV delR.D. 
1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
 
51. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors 
l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
52. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats 
empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, 
en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert. 
 
53. Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de 
juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització 
dels equips de treball per part dels treballadors. 
 
54. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de  
30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips 
de protecció individual per part dels treballadors. 
 
55. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i 
de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 
 
56. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 
(PSS): 
 
o) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les 
prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que 
l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 
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p) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han 
d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en 
condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, segons 
el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 
 

2.12.2. Treballadors 
Persona física diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà 
de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb 
subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el 
compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i 
especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
 
57. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 
 
58. El deure d'indicar els perills potencials. 
 
59. Té responsabilitat dels actes personals. 
 
60. Té el dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a 
la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
 
61. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals. 
 
62. Té el dret a adreçar-se a l'autoritat competent. 
 
63. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i 
la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 
 
64. Té el dret de fer us i el fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i 
Confort,previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el 
temps que duri la seva permanència a l’obra. 
 

2.13. PLA DE SEGURETAT I SALUT 

El contractista principal està obligat a redactar un Pla de seguretat i salut abans de l'inici de 
l'obra, en què s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin, adaptant aquest Estudi bàsic 
de seguretat i salut als seus mitjans i mètodes d'execució. 
 
Aquest Pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons estableix el Reial decret 
1627/97, amb la finalitat que puguin presentar els suggeriments i les alternatives que els 
semblin oportuns, i puguin procedir al compliment de l'acta d'aprovació visada col·legialment 
pel col·legi professional corresponent. 
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Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el Pla de seguretat i salut, de resultes 
de les alteracions i incidències que puguin produir-se en el decurs de l'execució de l'obra o bé 
per variacions en el projecte d'execució que ha servit de base per elaborar aquest Estudi bàsic  
de seguretat i salut, requerirà l'aprovació del tècnic autor de l'Estudi bàsic de seguretat i salut, 
així com del coordinador en matèria de seguretat i salut, així com del coordinador en matèria 
de seguretat en la fase d'execució d'obres. 
 

2.14. LLIBRE D'INCIDÈNCIES 

A l'obra hi haurà un llibre d'incidències facilitat per la direcció facultativa, que haurà d'estar en 
poder del contractista o representant legal o del coordinador de seguretat en fase d'execució, i 
a disposició de la direcció facultativa, l'autoritat labora o el representant dels treballadors, els 
quals podran fer-hi les anotacions que considerin oportunes perquè el coordinador o, si no cal 
coordinador, la direcció facultativa notifiqui a la Inspecció de treball dins del termini de 24 
hores. 
 
 
 
 
a Artesa de Segre, Abril 2016 

 
 
 
 
 
Enric Sanjuán Cabezas    
Enginyer de camins, canals i ports   
Col·legiat núm. 12319 
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3. PRESSUPOST 
 



 



Amidaments Seguretat i Salut Obra
Codi Nº CL Ut Resum ut x y z
C001         Capítol PROTECCIONS INDIVIDUALS
H1411115 101 Partida Ut. CASC DE SEGURETAT 26,00

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

26,00 1,00 1,00 1,00 26,00

H1421110 102 Partida Ut. ULLERES DE SEGURETAT i PROT. OCULAR 10,00
Ulleres de seguretat antimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'eltalament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

10,00 1,00 1,00 1,00 10,00

H1432012 103 Partida Ut. AURICULAR PROTECCIÓ APARELL AUDITIU 10,00
Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb
anès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-
EN 352-1 i UNE-EN 458

10,00 1,00 1,00 1,00 10,00

H1441201 104 Partida Ut. MASCARETA AUTOFILTRANT (PO) (E) 15,00
Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors
tòxics, homologada segons UNE-EN 405

15,00 1,00 1,00 1,00 15,00

H145E003 105 Partida Ut GUANTS (PO) (E) 15,00
Parella de guants contra agents químics i
microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

15,00 1,00 1,00 1,00 15,00

H1462242 106 Partida Ut. BOTES DE SEGURETAT (PO) (E) 20,00
Parella de botes de seguretat resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb turmallera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb plantilles i puntera
metàl·liques.

20,00 1,00 1,00 1,00 20,00

H1483132 107 Partida Ut. PANTALONS DE TREBALL (PO) (E) 15,00
Pantalons de treball de polièster i cotó, amb
butxaques laterals.

15,00 1,00 1,00 1,00 15,00

H1484110 108 Partida Ut. SAMARRETA DE TREBALL (PO) (E) 15,00
Semarreta de treball de cotó

15,00 1,00 1,00 1,00 15,00

H1485800 109 Partida Ut. ARMILLA DE TREBALL 15,00
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura,
al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN
471

15,00 1,00 1,00 1,00 15,00

HBC1KJ00 110 Partida Ml. TANCA D'ABALISAMENT, COL·LOCADA (E) 200,00
Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m
d'alcària i amb desmuntatge inclòs. 

200,00 1,00 1,00 1,00 200,00

HBC1GFJ1 111 Partida Ut. LLUM D'ABALISAMENT, COL·LOCAT 20,00
Llumenera amb làmpada intermitentcolor ambre
amb energia de bateria de 12 V i amb
desmuntatge inclòs.

20,00 1,00 1,00 1,00 20,00



Amidaments Seguretat i Salut Obra
Codi Nº CL Ut Resum ut x y z
HBC1B001 112 Partida Ml. CINTA D'ABALISAMENT, COL·LOCADA 200,00

Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color
vermell i blanc alternats, amb desmuntatge inclòs.

200,00 1,00 1,00 1,00 200,00

HBBAF002 113 Partida Ut. SENYAL D'ADVERTÈNCIA COL·LOCADA 3,00
Senyal d'advertencia , normalitzada amb
pictograma negre sobre fondo groc, de forma
triangular amb les cantells negres, costat gran 85
cm. junt amb catell explicatiu rectangular, per ser
vist fins a 25 m. de distancia, fixada, amb el
desmuntatge inclòs.

3,00 1,00 1,00 1,00 3,00

HBB11251 114 Partida Ut. SENYAL PROVISIONAL, COL·LOCADA 3,00
Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm. de
diàmetre, per senyals de tràfic, fixada amb
desmuntatge inclòs.

3,00 1,00 1,00 1,00 3,00

IQU14411 115 Partida mes LLOGUER MÒDUL PREF. PER MAGATZ. OBRA 6,00
Lloguer de mòdul prefabricat per aequipaments de
magatzem a l'obra de 6x2,4 m. Amb paret de plafó
d'cer lacat, paviment de lamel·les d'cer
galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de
llum, interruptor, endolls i quadre de protecció.

6,00 1,00 1,00 1,00 6,00

IQU12M41 116 Partida Ut. TRANSP, MUNT. MÒDUL PREF. MAGATZEM 1,00
Transport, entrega, retirada muntatge i
desmuntatge de mòdul prefabricat per
equipaments de magatzem a l'obra de 6x2,4 m.
amb paret de plafó d'acer lacat amb aïllament de
poliuretà, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de
llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció.

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

IQU15121 117 Partida mes LLOGUER MÒDUL PREF. PER OFICINES OBRA 6,00
Lloguer de mòdul prefebricat per equipaments
d'oficina a l'obra, de 3,7x2,3 m. amb paret de plafó
d'acer lacat amb aïllament de poliuretà, paviment
de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació
elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls,
i quadre de protecció.

6,00 1,00 1,00 1,00 6,00

IQU15121 118 Partida Ut. TRANSP. I MUNTATG. MÒDUL PREF. OFICINA 1,00
Transport, entrega, retirada muntatge i
desmuntatge de mòdul prefabricat per
equipaments d'oficina a l'obra de 3,7x2,3 m. amb
paret de plafó d'acer lacat amb aïllament de
poliuretà, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de
llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció.

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

HQU 1B130 119 Partida mes LLOGUER MÒDUL PREF. SANITARIS OBRA 6,00
Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de
sanitaris a l'obra de 2,4x2,6 m. amb tancaments
format per dos planxes d'acer prelacat i aïlament
interior de 40 mm. de gruix, paviment format per
tauler d'aglomerat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana de vidre,
instal·lació elèctrica d'1 punt de llum, interruptor,
endolls, i protecció diferencial, equipat amb 1
inodor, 2 dutxes, lavabo col·l3ctiu amb una aixeta
i termo elèctric de 50 litres.

6,00 1,00 1,00 1,00 6,00



Amidaments Seguretat i Salut Obra
Codi Nº CL Ut Resum ut x y z
HQU 1B330 120 Partida Ut. TRANSP. I MUNT.  MÒDUL PREF. SANITARIS 1,00

Transport, entrega, retirada, muntatge i
desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament
de sanitaris a l'obra de 2,4x2,6 m. amb
tancaments format per dos planxes d'acer prelacat
i aïlament interior de 40 mm. de gruix, paviment
format per tauler d'aglomerat hidròfug amb acabat
de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre,
instal·lació elèctrica d'1 punt de llum, interruptor,
endolls, i protecció diferencial, equipat amb 1
inodor, 2 dutxes, lavabo col·l3ctiu amb una aixeta
i termo elèctric de 50 litres.

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

HQU1D150 121 Partida mes LLOGUER MÒDUL PREF. VESTIDORS OBRA 6,00
Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de
sanitaris a l'obra de 3,7x2,4 m. amb tancaments
format per dos planxes d'acer prelacat i aïlament
interior de 40 mm. de gruix, paviment format per
tauler d'aglomerat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana de vidre,
instal·lació elèctrica d'1 punt de llum, interruptor,
endolls, i protecció diferencial.

6,00 1,00 1,00 1,00 6,00

HQU1D350 122 Partida Ut. TRANSP. I MUNT.  MÒDUL PREF. VESTIDORS 1,00
Transport, entrega, retirada, muntatge i
desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament
de sanitaris a l'obra de 3,7x2,4 m. amb
tancaments format per dos planxes d'acer prelacat
i aïlament interior de 40 mm. de gruix, paviment
format per tauler d'aglomerat hidròfug amb acabat
de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre,
instal·lació elèctrica d'1 punt de llum, interruptor,
endolls, i protecció diferencial.

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

HQUZM000 123 Partida H. NETEJA i CONSERVACIÓ INSTAL·LACIONS 72,00
Mà d'obra per neteja i conservació de les
instal·lacions

72,00 1,00 1,00 1,00 72,00

HQUA1100 124 Partida Ut. FARMACIOLA PER PERSONAL OBRA 1,00
Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'Ordenança General de Seguretat i Salut en el
treball

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

H16F1003 125 Partida Ut. REUNIÓ DEL COMITÈ DE SEGURETAT i SALUT 2,00
Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït
per 4 persones

2,00 1,00 1,00 1,00 2,00

TOTAL Total PROJECTE_03



Pressupost_desglossat
Códi Nº CL Ut Resum CanPres PrPres ImpPres
C001         Capítol PROTECCIONS INDIVIDUALS 1 11.344,82 11.344,82
H1411115 101 Partida Ut. CASC DE SEGURETAT 26,00 16,20 421,20

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

Material Ut. CASC DE SEGURETAT 1,000 12,96 12,96
Altres % COST INDIRECTE 0,250 3,24 0,81

Total H1411115 26,00 16,20 421,20
H1421110 102 Partida Ut. ULLERES DE SEGURETAT i PROT. OCULAR 10,00 8,71 87,13

Ulleres de seguretat antimpactes estàndard, amb 
muntura universal, amb visor transparent i 
tractament contra l'eltalament, homologades 
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

Material Ut. ULLERES DE SEGURETAT i PROT. OCULAR 1,000 6,97 6,97
Altres % COST INDIRECTE 0,250 1,74 0,44

Total H1421110 10,00 8,71 87,13
H1432012 103 Partida Ut. AURICULAR PROTECCIÓ APARELL AUDITIU 10,00 26,68 266,75

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb 
anès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-
EN 352-1 i UNE-EN 458

Material Ut. AURICULAR PROTECCIÓ APARELL AUDITIU 1,000 21,34 21,34
Altres % COST INDIRECTE 0,250 5,34 0,00

Total H1432012 10,00 26,68 266,75
H1441201 104 Partida Ut. MASCARETA AUTOFILTRANT (PO) (E) 15,00 1,11 16,69

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors 
tòxics, homologada segons UNE-EN 405

Material Ut. MASCARETA AUTOFILTRANT (PO) (E) 1,000 0,89 0,89
Altres % COST INDIRECTE 0,250 0,22 0,06

Total H1441201 15,00 1,11 16,69
H145E003 105 Partida Ut GUANTS (PO) (E) 15,00 3,98 59,63

Parella de guants contra agents químics i 
microorganismes, homologats segons UNE-EN 
374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

Material Ut. GUANTS (PO) (E) 1,000 3,18 3,18
Altres % COST INDIRECTE 0,250 0,80 0,20

Total H145E003 15,00 3,98 59,63
H1462242 106 Partida Ut. BOTES DE SEGURETAT (PO) (E) 20,00 30,16 603,25

Parella de botes de seguretat resistents a la 
humitat, de pell rectificada, amb turmallera 
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca 
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de 
despreniment ràpid, amb plantilles i puntera 
metàl·liques.

Material Ut. BOTES DE SEGURETAT (PO) (E) 1,000 24,13 24,13
Altres % COST INDIRECTE 0,250 6,03 0,00

Total H1462242 20,00 30,16 603,25
H1483132 107 Partida Ut. PANTALONS DE TREBALL (PO) (E) 15,00 10,38 155,63

Pantalons de treball de polièster i cotó, amb 
butxaques laterals.

Material Ut. PANTALONS DE TREBALL (PO) (E) 1,000 8,30 8,30
Altres % COST INDIRECTE 0,250 2,08 0,52

Total H1483132 15,00 10,38 155,63
H1484110 108 Partida Ut. SAMARRETA DE TREBALL (PO) (E) 15,00 5,29 79,31

Semarreta de treball de cotó
Material Ut. SAMARRETA DE TREBALL (PO) (E) 1,000 4,23 4,23
Altres % COST INDIRECTE 0,250 1,06 0,26

Total H1484110 15,00 5,29 79,31
H1485800 109 Partida Ut. ARMILLA DE TREBALL 15,00 19,99 299,88

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, 
al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 
471

Material Ut. CAMIO CISTERNA 1,000 19,60 19,60
Altres % COST INDIRECTE 0,020 0,39 0,00

Total H1485800 15,00 19,99 299,88
HBC1KJ00 110 Partida M2. TANCA D'ABALISAMENT, COL·LOCADA (E) 200,00 7,46 1.492,50

Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m
d'alcària i amb desmuntatge inclòs. 

Material M2. TANCA D'ABALISAMENT, COL·LOCADA (E) 1,000 5,97 5,97
Altres % COST INDIRECTE 0,250 1,49 0,37

Total HBC1KJ00 200,00 7,46 1.492,50



Pressupost_desglossat
Códi Nº CL Ut Resum CanPres PrPres ImpPres
HBC1GFJ1 111 Partida Ut. LLUM D'ABALISAMENT, COL·LOCAT 20,00 34,98 699,50

Llumenera amb làmpada intermitentcolor ambre 
amb energia de bateria de 12 V i amb 
desmuntatge inclòs.

Material Ut. LLUM D'ABALISAMENT, COL·LOCAT 1,000 27,98 27,98
Altres % COST INDIRECTE 0,250 7,00 1,75

Total HBC1GFJ1 20,00 34,98 699,50
HBC1B001 112 Partida Ml. CINTA D'ABALISAMENT, COL·LOCADA 200,00 1,48 295,00

Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color 
vermell i blanc alternats, amb desmuntatge inclòs.

Material Ml. CINTA D'ABALISAMENT 1,000 1,18 1,18
Altres % COST INDIRECTE 0,250 0,30 0,07

Total HBC1B001 200,00 1,48 295,00
HBBAF002 113 Partida Ut. SENYAL D'ADVERTENCIA COL·LOCADA 3,00 190,99 572,96

Senyal d'advertencia , normalitzada amb
pictograma negre sobre fondo groc, de forma
triangular amb les cantells negres, costat gran 85
cm. junt amb catell explicatiu rectangular, per ser
vist fins a 25 m. de distancia, fixada, amb el
desmuntatge inclòs.

Material Ut. SENYAL D'ADVERTENCIA 1,000 152,79 152,79
Altres % COST INDIRECTE 0,250 38,20 9,55

Total HBBAF002 3,00 190,99 572,96
HBB11251 114 Partida Ut. SENYAL PROVISIONAL, COL·LOCADA 3,00 68,25 204,75

Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm. de
diàmetre, per senyals de tràfic, fixada amb
desmuntatge inclòs.

Material Ut. SENYAL PROVISIONAL, COL·LOCADA 1,000 54,60 54,60
Altres % COST INDIRECTE 0,250 13,65 3,41

Total HBB11251 3,00 68,25 204,75
IQU14411 115 Partida mes LLOGUER MÒDUL PREF. PER MAGATZ. OBRA 6,00 215,26 1.291,58

Lloguer de mòdul prefabricat per aequipaments de
magatzem a l'obra de 6x2,4 m. Amb paret de plafó
d'cer lacat, paviment de lamel·les d'cer
galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de
llum, interruptor, endolls i quadre de protecció.

Material mes Lloguer mòdul magatzem 1,000 172,21 172,21
Altres % COST INDIRECTE 0,250 43,05 10,76

Total IQU14411 6,00 215,26 1.291,58
IQU13411 116 Partida Ut. TRANSP, MUNT. I DESMUNT. MÒDUL PREF. 1,00 164,34 164,34

Transport, entrega, retirada muntatge i
desmuntatge de mòdul prefabricat per
equipaments de magatzem a l'obra de 6x2,4 m.
amb paret de plafó d'acer lacat amb aïllament de
poliuretà, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de
llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció.

Material Ut. Transport i muntatge mòdul magatzem 1,000 131,47 131,47
Altres % COST INDIRECTE 0,250 32,87 8,22

Total IQU13411 1,00 164,34 164,34
IQU15121 117 Partida mes LLOGUER MÒDUL PREF. PER OFICINES OBRA 6,00 186,21 1.117,28

Lloguer de mòdul prefebricat per equipaments
d'oficina a l'obra, de 3,7x2,3 m. amb paret de plafó
d'acer lacat amb aïllament de poliuretà, paviment
de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació
elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls,
i quadre de protecció.

Material mes Lloguer mòdul oficines 1,000 148,97 148,97
Altres % COST INDIRECTE 0,250 37,24 9,31

Total IQU15121 6,00 186,21 1.117,28
IQU16121 118 Partida Ut. TRANSP. I MUNTATG. MÒDUL PREF. OFICINA 1,00 193,45 193,45

Transport, entrega, retirada muntatge i
desmuntatge de mòdul prefabricat per
equipaments d'oficina a l'obra de 3,7x2,3 m. amb
paret de plafó d'acer lacat amb aïllament de
poliuretà, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de
llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció.

Material Ut. Transport i muntatge mòdul oficines 1,000 154,76 154,76
Altres % COST INDIRECTE 0,250 38,69 9,67

Total IQU16121 1,00 193,45 193,45



Pressupost_desglossat
Códi Nº CL Ut Resum CanPres PrPres ImpPres
HQU 1B130 119 Partida mes LLOGUER MÒDUL PREF. SANITARIS OBRA 6,00 57,95 347,70

Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de
sanitaris a l'obra de 2,4x2,6 m. amb tancaments
format per dos planxes d'acer prelacat i aïlament
interior de 40 mm. de gruix, paviment format per
tauler d'aglomerat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana de vidre,
instal·lació elèctrica d'1 punt de llum, interruptor,
endolls, i protecció diferencial, equipat amb 1
inodor, 2 dutxes, lavabo col·l3ctiu amb una aixeta
i termo elèctric de 50 litres.

Material Ut. Lloguer mòdul sanitaris 1,000 46,36 46,36
Altres % COST INDIRECTE 0,250 11,59 2,90

Total HQU1B130 6,00 57,95 347,70
HQU 1B330 120 Partida Ut. TRANSP. I MUNT.  MÒDUL PREF. SANITARIS 1,00 250,89 250,89

Transport, entrega, retirada, muntatge i
desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament
de sanitaris a l'obra de 2,4x2,6 m. amb
tancaments format per dos planxes d'acer prelacat
i aïlament interior de 40 mm. de gruix, paviment
format per tauler d'aglomerat hidròfug amb acabat
de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre,
instal·lació elèctrica d'1 punt de llum, interruptor,
endolls, i protecció diferencial, equipat amb 1
inodor, 2 dutxes, lavabo col·l3ctiu amb una aixeta
i termo elèctric de 50 litres.

Material Ut. Transport i muntatge mòdul sanitaris 1,000 200,71 200,71
Altres % COST INDIRECTE 0,250 50,18 12,54

Total HQU1B330 1,00 250,89 250,89
HQU1D150 121 Partida mes LLOGUER MÒDUL PREF. VESTIDORS OBRA 6,00 59,20 355,20

Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de
sanitaris a l'obra de 3,7x2,4 m. amb tancaments
format per dos planxes d'acer prelacat i aïlament
interior de 40 mm. de gruix, paviment format per
tauler d'aglomerat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana de vidre,
instal·lació elèctrica d'1 punt de llum, interruptor,
endolls, i protecció diferencial.

Material Ut. Lloguer mòdul sanitaris 1,000 47,36 47,36
Altres % COST INDIRECTE 0,250 11,84 2,96

Total HQU1D150 6,00 59,20 355,20
HQU1D350 122 Partida Ut. TRANSP. I MUNT.  MÒDUL PREF. VESTIDORS 1,00 250,89 250,89

Transport, entrega, retirada, muntatge i
desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament
de sanitaris a l'obra de 3,7x2,4 m. amb
tancaments format per dos planxes d'acer prelacat
i aïlament interior de 40 mm. de gruix, paviment
format per tauler d'aglomerat hidròfug amb acabat
de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre,
instal·lació elèctrica d'1 punt de llum, interruptor,
endolls, i protecció diferencial.

Material Ut. Transport i muntatge mòdul vestidors 1,000 200,71 200,71
Altres % COST INDIRECTE 0,250 50,18 12,54

Total HQU1D350 1,00 250,89 250,89
HQUZM000 123 Partida H. NETEJA i CONSERVACIÓ INSTAL·LACIONS 72,00 20,78 1.495,80

Mà d'obra per neteja i conservació de les 
instal·lacions

Mà d'obra Ut. Operari neteja 1,000 16,62 16,62
Altres % COST INDIRECTE 0,250 4,16 1,04

Total HQUZM000 72,00 20,78 1.495,80
HQUA1100 124 Partida Ut. FARMACIOLA PER PERSONAL OBRA 1,00 154,81 154,81

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'Ordenança General de Seguretat i Salut en el
treball

Material Ut. Farmaciola d'armari equipada 1,000 123,85 123,85
Altres % COST INDIRECTE 0,250 30,96 7,74

Total HQUA1100 1,00 154,81 154,81
H16F1003 125 Partida Ut. REUNIÓ DEL COMITÈ DE SEGURETAT i SALUT 2,00 234,35 468,70

Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït 
per 4 persones

Altres % REUNIÓ DEL COMITÈ DE SEGURETAT i SALUT 1,000 187,48 187,48
Altres % COST INDIRECTE 0,250 46,87 11,72

Total H16F1003 2,00 234,35 468,70
Total C001 1 11.344,82 11.344,82

TOTAL Total PROYECTO_03 1 11.344,82 11.344,82



Pressupost parcial
Códi Nº CL Ut Resum CanPres PrPres ImpPres
C001         Capítol PROTECCIONS INDIVIDUALS 1 11.344,82 11.344,82
H1411115 101 Partida Ut. CASC DE SEGURETAT 26,00 16,20 421,20

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

H1421110 102 Partida Ut. ULLERES DE SEGURETAT i PROT. OCULAR 10,00 8,71 87,13
Ulleres de seguretat antimpactes estàndard, amb 
muntura universal, amb visor transparent i 
tractament contra l'eltalament, homologades 
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

H1432012 103 Partida Ut. AURICULAR PROTECCIÓ APARELL AUDITIU 10,00 26,68 266,75
Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb 
anès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-
EN 352-1 i UNE-EN 458

H1441201 104 Partida Ut. MASCARETA AUTOFILTRANT (PO) (E) 15,00 1,11 16,69
Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors 
tòxics, homologada segons UNE-EN 405

H145E003 105 Partida Ut GUANTS (PO) (E) 15,00 3,98 59,63
Parella de guants contra agents químics i 
microorganismes, homologats segons UNE-EN 
374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

H1462242 106 Partida Ut. BOTES DE SEGURETAT (PO) (E) 12,00 30,16 603,25
Parella de botes de seguretat resistents a la 
humitat, de pell rectificada, amb turmallera 
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca 
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de 
despreniment ràpid, amb plantilles i puntera 
metàl·liques.

H1483132 107 Partida Ut. PANTALONS DE TREBALL (PO) (E) 15,00 10,38 155,63
Pantalons de treball de polièster i cotó, amb 
butxaques laterals.

H1484110 108 Partida Ut. SAMARRETA DE TREBALL (PO) (E) 15,00 5,29 79,31
Semarreta de treball de cotó

H1485800 109 Partida Ut. ARMILLA DE TREBALL 15,00 19,99 299,88
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, 
al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 
471

HBC1KJ00 110 Partida Ml. TANCA D'ABALISAMENT, COL·LOCADA (E) 200,00 7,46 1.492,50
Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m
d'alcària i amb desmuntatge inclòs. 

HBC1GFJ1 111 Partida Ut. LLUM D'ABALISAMENT, COL·LOCAT 20,00 34,98 699,50
Llumenera amb làmpada intermitentcolor ambre 
amb energia de bateria de 12 V i amb 
desmuntatge inclòs.

HBC1B001 112 Partida Ml. CINTA D'ABALISAMENT, COL·LOCADA 200,00 1,48 295,00
Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color 
vermell i blanc alternats, amb desmuntatge inclòs.

HBBAF002 113 Partida Ut. SENYAL D'ADVERTENCIA COL·LOCADA 3,00 190,99 572,96
Senyal d'advertencia , normalitzada amb
pictograma negre sobre fondo groc, de forma
triangular amb les cantells negres, costat gran 85
cm. junt amb catell explicatiu rectangular, per ser
vist fins a 25 m. de distancia, fixada, amb el
desmuntatge inclòs.

HBB11251 114 Partida Ut. SENYAL PROVISIONAL, COL·LOCADA 3,00 68,25 204,75
Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm. de
diàmetre, per senyals de tràfic, fixada amb
desmuntatge inclòs.

IQU14411 115 Partida mes LLOGUER MÒDUL PREF. PER MAGATZ. OBRA 6,00 215,26 1.291,58
Lloguer de mòdul prefabricat per aequipaments de
magatzem a l'obra de 6x2,4 m. Amb paret de plafó
d'cer lacat, paviment de lamel·les d'cer
galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de
llum, interruptor, endolls i quadre de protecció.

IQU13411 116 Partida Ut. TRANSP, MUNT. I DESMUNT. MÒDUL PREF. 1,00 164,34 164,34
Transport, entrega, retirada muntatge i
desmuntatge de mòdul prefabricat per
equipaments de magatzem a l'obra de 6x2,4 m.
amb paret de plafó d'acer lacat amb aïllament de
poliuretà, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de
llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció.



Pressupost parcial
Códi Nº CL Ut Resum CanPres PrPres ImpPres
IQU15121 117 Partida mes LLOGUER MÒDUL PREF. PER OFICINES OBRA 6,00 186,21 1.117,28

Lloguer de mòdul prefebricat per equipaments
d'oficina a l'obra, de 3,7x2,3 m. amb paret de plafó
d'acer lacat amb aïllament de poliuretà, paviment
de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació
elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls,
i quadre de protecció.

IQU16121 118 Partida Ut. TRANSP. I MUNTATG. MÒDUL PREF. OFICINA 1,00 193,45 193,45
Transport, entrega, retirada muntatge i
desmuntatge de mòdul prefabricat per
equipaments d'oficina a l'obra de 3,7x2,3 m. amb
paret de plafó d'acer lacat amb aïllament de
poliuretà, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de
llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció.

HQU 1B130 119 Partida mes LLOGUER MÒDUL PREF. SANITARIS OBRA 6,00 57,95 347,70
Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de
sanitaris a l'obra de 2,4x2,6 m. amb tancaments
format per dos planxes d'acer prelacat i aïlament
interior de 40 mm. de gruix, paviment format per
tauler d'aglomerat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana de vidre,
instal·lació elèctrica d'1 punt de llum, interruptor,
endolls, i protecció diferencial, equipat amb 1
inodor, 2 dutxes, lavabo col·l3ctiu amb una aixeta
i termo elèctric de 50 litres.

HQU 1B330 120 Partida mes TRANSP. I MUNT.  MÒDUL PREF. SANITARIS 1,00 250,89 250,89
Transport, entrega, retirada, muntatge i
desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament
de sanitaris a l'obra de 2,4x2,6 m. amb
tancaments format per dos planxes d'acer prelacat
i aïlament interior de 40 mm. de gruix, paviment
format per tauler d'aglomerat hidròfug amb acabat
de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre,
instal·lació elèctrica d'1 punt de llum, interruptor,
endolls, i protecció diferencial, equipat amb 1
inodor, 2 dutxes, lavabo col·l3ctiu amb una aixeta
i termo elèctric de 50 litres.

HQU1D150 121 Partida mes LLOGUER MÒDUL PREF. VESTIDORS OBRA 6,00 59,20 355,20
Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de
sanitaris a l'obra de 3,7x2,4 m. amb tancaments
format per dos planxes d'acer prelacat i aïlament
interior de 40 mm. de gruix, paviment format per
tauler d'aglomerat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana de vidre,
instal·lació elèctrica d'1 punt de llum, interruptor,
endolls, i protecció diferencial.

HQU1D350 122 Partida Ut. TRANSP. I MUNT.  MÒDUL PREF. VESTIDORS 1,00 250,89 250,89
Transport, entrega, retirada, muntatge i
desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament
de sanitaris a l'obra de 3,7x2,4 m. amb
tancaments format per dos planxes d'acer prelacat
i aïlament interior de 40 mm. de gruix, paviment
format per tauler d'aglomerat hidròfug amb acabat
de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre,
instal·lació elèctrica d'1 punt de llum, interruptor,
endolls, i protecció diferencial.

HQUZM000 123 Partida H. NETEJA i CONSERVACIÓ INSTAL·LACIONS 72,00 20,78 1.495,80
Mà d'obra per neteja i conservació de les 
instal·lacions

HQUA1100 124 Partida Ut. FARMACIOLA PER PERSONAL OBRA 1,00 154,81 154,81
Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'Ordenança General de Seguretat i Salut en el
treball

H16F1003 125 Partida Ut. REUNIÓ DEL COMITÈ DE SEGURETAT i SALUT 2,00 234,35 468,70
Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït 
per 4 persones
Total C001 1 11.344,82 11.344,82

TOTAL Total PROYECTO_03 1 11.344,82 11.344,82
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Carrer tipus / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.90

Camino peatonal 1 (Anchura: 4.000 m) 

Calzada 1 (Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 2 (Anchura: 2.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: CREE XSPRB073MEA--K_24-Q4 XSPRB - A - Tipe 3ME
Flujo luminoso (Luminaria): 3243 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 431 cd/klm
con 80°: 73 cd/klm
con 90°: 5.16 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G4. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.5. 

Flujo luminoso (Lámparas): 3638 lm

Potencia de las luminarias: 32.0 W

Organización: unilateral abajo

Distancia entre mástiles: 45.000 m

Altura de montaje (1): 6.000 m

Altura del punto de luz: 6.000 m

Saliente sobre la calzada (2): -0.250 m

Inclinación del brazo (3): 5.0 °

Longitud del brazo (4): 0.000 m
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07.04.2016

Proyecto elaborado por Josep Bruguera
Teléfono
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Carrer tipus / Datos de planificación

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: CREE XSPRB073MEA--K_24-Q4 XSPRB - A - Tipe 3ME
Flujo luminoso (Luminaria): 3243 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 323 cd/klm
con 80°: 49 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G6. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.5. 

Flujo luminoso (Lámparas): 3638 lm

Potencia de las luminarias: 32.0 W

Organización: unilateral arriba

Distancia entre mástiles: 45.000 m

Altura de montaje (1): 6.000 m

Altura del punto de luz: 6.000 m

Saliente sobre la calzada (2): -0.500 m

Inclinación del brazo (3): 0.0 °

Longitud del brazo (4): 0.000 m
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Carrer tipus / Lista de luminarias

CREE XSPRB073MEA--K_24-Q4 XSPRB - A -
Tipe 3ME
N° de artículo: XSPRB073MEA--K_24-Q4
Flujo luminoso (Luminaria): 3243 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3638 lm
Potencia de las luminarias: 32.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 34  74  97  100  89
Lámpara: 1 x 3 MD-A Q4 4K (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Carrer tipus / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.90 Escala 1:365

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1

Longitud: 45.000 m, Anchura: 7.000 m
Trama: 15 x 5 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E
m
 [lx] E

min
 [lx]

Valores reales según cálculo: 10.15 5.23
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00

Cumplido/No cumplido:
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Carrer tipus / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1

Longitud: 45.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 15 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E
m
 [lx] E

min
 [lx]

Valores reales según cálculo: 6.12 2.01
Valores de consigna según clase: ≥ 5.00 ≥ 1.00

Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2

Longitud: 45.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 15 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 6.46 2.60
Valores de consigna según clase: ≥ 5.00 ≥ 1.00

Cumplido/No cumplido:
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Carrer tipus / Rendering (procesado) de colores falsos
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Carrer tipus / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 365

Trama: 15 x 5 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

10 5.23 21 0.515 0.246
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ANNEX NÚM 10.- GESTIÓ MEDIAMBIENTAL. 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GESTIÓ MEDIAMBIENTAL 





ASPECTES MEDIAMBIENTALS A LES OBRES 
 
Els aspectes mediambientals de cada obra han de ser identificats per l'equip d'obra i dependran 
de les característiques tant de les activitats que s'han de realitzar com a l'entorn en què es 
produeixen. A partir d'aquesta identificació serà possible assignar els mitjans necessaris per a 
la gestió dels aspectes mediambientals. Això inclou tant recursos tècnics i documentals com 
recursos més operatius, com poden ser els propis contenidors. 
 
És evident que aquesta identificació es planificarà abans de l'inici de les activitats, juntament 
amb les altres activitats de l'obra. 
 
Els aspectes mediambientals de les obres s'han agrupat en set grups: 
 
 Generació de residus. 
 Emissions atmosfèriques. 
 Abocament d'aigües residuals. 
 Afecció del sòl. 
 Estalvi de recursos. 
 Generació de soroll. 
 Afeccions diverses 

 
En els grups anteriors s'inclouen així mateix aspectes potencials. Quan això succeeix 
s'introdueix la paraula "potencial" al títol de la fitxa. 
 
Pensem que aquest recull, sense ser exhaustiu, aporta les pautes necessàries per consolidar 
una bona base sobre la cultura mediambiental en els treballadors de l'obra. 
El present document és orientatiu, havent d'aplicar la reglamentació vigent en el moment 
d'executar les obres. En aquest cas el Contractista d'adequar aquest annex de Gestió 
Mediambiental existent en el moment de l'execució. 
 
GENERACIÓ DE RESIDUS 
 
D'acord amb la Decisió de la Comissió Europea, sobre la base de la qual s'estableix el Catàleg 
Europeu de Residus (CER), classifiquem els residus en dos grans grups: especials i no 
especials en funció de la perillositat dels seus components. 
 
Els residus han de segregar en la pròpia obra a través de contenidors, assetjaments separatius 
o altres mitjans, de manera que s'identifiqui clarament el tipus de residu. 
 
Els residus especials que siguin tòxics i perillosos, no podran ser emmagatzemats més de 6 
mesos. Per aquest motiu, aquest tipus de residus han d'anar etiquetats de manera que quedi 
clarament identificada la data del seu emmagatzematge. En aquesta etiqueta serà necessari 
incloure a més: 
 
 El codi de identificació del residu. 
 Nom, direcció i telèfon del titular dels residus. 
 Naturalesa dels riscos que presenten els residus (a través d'un pictograma). 

 
 
Els residus són retirats per gestors autoritzats, els qui s'encarregaran d'assegurar la seva 
òptima gestió: valorització, reutilització, deposició controlada, etc. En aquest annex es descriu 
la valorització i el tractament per a cada residu d'acord amb el Catàleg de Residus de 
Catalunya. S'ha de matisar que la primera opció a l'hora de gestionar un residu serà sempre la 
valorització d'acord amb la disponibilitat d'instal·lacions. 



 
Els gestors han d'estar inscrits al Registre general de Gestors de Residus de Catalunya i, a la 
retirada dels mateixos, en funció de la seva tipologia i quantitat, poden generar els següents 
documents: 
 
 Fitxes d'acceptació. 
 Fulls de seguiment. 
 Fulls de seguiment itinerant. 
 Justificant de recepció del residu. 

 
En funció de la tipologia i quantitat de residus transportats, caldrà que els vehicles estiguin 
autoritzats per la Junta de Residus. 
 
En qualsevol cas, l'empresa que ha generat els residus serà sempre la responsable final de la 
correcta gestió dels mateixos. 
 
ENDERROCS I RESTES D'OBRA 
 
TIPUS DE RESIDUS: CER – No especial 
 
CODI: CER – 170107 
 
GESTIÓ A OBRA: 
 
Segregació en un contenidor de runa amb destinació a un gestor autoritzat. 
Abans d'evacuar la runa i les restes d'obra es verificarà que no estiguin barrejats amb altres 
residus. 
 
GESTIÓ POST-OBRA: 
 
Valorització: Utilització en la construcció. 
Tractament: Deposició en dipòsit de terres i runes. Deposició de residus no especials. 
 
OBSERVACIONS: 
 
Principalment s'originen en la construcció i en l'enderrocament d'obres d'edificació, i contenen 
restes de formigó, maons, teules, materials ceràmics i derivats del guix. La regulació de les 
operacions de la gestió de la runa i restes d'obra vénen fixada pel Decret 201/1994. 
 
TERRES NO APTES PER A L’OBRA 
 
TIPUS DE RESIDUS: CER – No especial 
 
CODI: CER - 170504 
 
GESTIÓ A OBRA: 
 
Apilaments separatius amb destinació a abocador autoritzat. Abans d'evacuar les terres es 
verificarà que no estiguin barrejades amb altres residus. 
 
GESTIÓ POST-OBRA: 
 
Valorització: --- 
Tractament: Deposició en dipòsit de terres i runes. Deposició de residus inerts. 



 
OBSERVACIONS: 
 
S'originen generalment en obra civil i en edificació i són terres no aptes per a la seva utilització. 
Es tracta bàsicament d'argiles, terrenys amb guixos, amb matèries orgàniques, etc. Quan les 
terres són aptes es reutilitzen per a terraplens i altres usos de les pròpia obra. 
 
FERRALLA, CANONADES I ELEMENTS METÀL·LICS D'OBRA 
 
TIPUS DE RESIDU: CER – No especial 
 
CODI: CER – 170407 
 
GESTIÓ A OBRA: 
 
Segregació en un contenidor de ferralla amb destinació a un gestor autoritzat. 
 
GESTIÓ POST-OBRA: 
 
Valorització: Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics. 
Tractament: --- 
 
OBSERVACIONS: 
 
Fonamentalment s'originen en activitats consistents en la col·locació d'armadures metàl·liques 
en estructures. 
 
PECES O RETALLS SOBRANTS EN REPARACIÓ DE MAQUINÀRIA 
 
TIPUS DE RESIDU: CER – No especial 
 
CODI: CER – 170407 
 
GESTIÓ A OBRA: 
 
Segregació en un contenidor de ferralla amb destinació a un gestor autoritzat. 
 
GESTIÓ POST-OBRA: 
 
Valorització: Reciclatge i recuperació de metalls compostos metàl·lics. 
Tractament: --- 
 
OBSERVACIONS: 
 
Quan es generin en reparacions realitzades en obra i aquesta no disposa de contenidor de 
ferralla cal transportar-los al taller parell la seva gestió òptima. 
 
 
 
ESCÒRIES I RESTES DE SOLDADURA 
 
TIPUS DE RESIDU: CER – No especial 
 



CODI: CER – 170407 
 
GESTIÓ A OBRA: 
 
Segregació en un contenidor de ferralla amb destinació a un gestor autoritzat. 
 
GESTIÓ POST-OBRA: 
 
Valorització: Reciclatge i recuperació de metalls compostos metàl·lics. 
Tractament: --- 
 
OBSERVACIONS: 
 
Es generen bàsicament en operacions de soldadura de canonades i estructures metàl·liques 
. 
FUSTA 
 
TIPUS DE RESIDU: CER – No especial 
 
CODI: CER – 170201 
 
GESTIÓ A OBRA: 
 
Acopis separatius o segregació en un contenidor de fusta amb destinació a un gestor autoritzat 
. 
 
GESTIÓ POST-OBRA: 
 
Valorització: Reciclatge i reutilització de fustes, i usos com a combustible. 
Tractament: --- 
 
OBSERVACIONS: 
 
S'originen generalment a partir de les activitats de desencofrat i també en activitats derivades 
del transport de materials (palets). 
Quan la fusta porta incorporat algun tipus de Tractament químic (coles, vernissos, etc.), es 
gestiona com a residu especial i el seu CODI és CER-170.204. 
 
PAPER I CARTRÓ 
 
TIPUS DE RESIDU: CER – No especial 
 
CODI: CER – 200101 
 
GESTIÓ A OBRA: 
 
Segregació en un contenidor de paper i cartró destinació a un gestor autoritzat. 
 
GESTIÓ POST-OBRA 
 
Valorització: Reciclatge de paper i cartró, i utilització com a combustible. Digestió anaeròbia 
seguida de compostatge. 
Tractament: --- 
 



OBSERVACIONS: 
 
S'origina principalment en les oficines provisionals i en la pròpia obra com a resultat de les 
operacions de desembalatge. 
 
EMBALATGES PLÀSTICS 
 
TIPUS DE RESIDU: CER – No especial 
 
CODI: CER – 170203 
 
GESTIÓ A OBRA: 
 
Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor autoritzat. 
 
GESTIÓ POST-OBRA: 
 
Valorització: Reciclatge de plàstics. 
Tractament: Deposició de residus no especials. 
 
OBSERVACIONS: 
 
S'originen generalment com a conseqüència de les activitats de desembalatge que es duen a 
terme en oficines i obres en general. 
 
ELEMENTS DE PVC 
 
TIPUS DE RESIDU: CER – No especial 
 
CODI: CER – 170203 
 
GESTIÓ A OBRA: 
 
Segregació en un contenidor de PVC amb destinació a un gestor autoritzat (no es pot barrejar 
amb la resta de plàstics). 
 
GESTIÓ POST-OBRA: 
 
Valorització: Reciclatge de plàstics. 
Tractament: Deposició de residus no especials. 
 
OBSERVACIONS: 
 
S'originen generalment en la instal·lació de canonades, làmines d'impermeabilització de 
cobertes i fusteria de PVC. 
 
RESTES DE AGLOMERATS ASFÀLTICS 
 
TIPUS DE RESIDU: CER – No especial 
 
CODI: CER – 170302 
 
GESTIÓ A OBRA: 
 



Apilaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat 
. 
 
GESTIÓ POST-OBRA: 
 
Valorització: Utilització en la construcció. Reciclatge de mescles bituminoses 
. 
Tractament: Deposició de residus no especials. 
 
OBSERVACIONS: 
 
S'originen en obra civil en les activitats d'estesa, fresat i enderrocs de mescles bituminoses. 
 
RESTES DE VEGETACIÓ 
 
TIPUS DE RESIDU: CER – No especial 
 
CODI: CER – 200201 
 
GESTIÓ A OBRA:  
 
Segregació en apilament o en un contenidor de restes de poda amb destinació a un gestor 
autoritzat. 
 
GESTIÓ POST-OBRA: 
 
Valorització: Compostatge. Digestió anaeròbia seguida de compostatge. 
Tractament: --- 
 
OBSERVACIONS: 
 
Es generen en operacions de tala d'arbres com a conseqüència de l'activitat de desbrossament 
i replanteig en les obres. En cas de ser necessària una crema controlada, seran necessària 
l'autorització de l'Administració local. En aquest supòsit s'han de prendre les mesures 
preventives adequades per evitar incendis. 
En qualsevol cas, per talar arbres caldrà el permís de tala corresponent. 
 
RESIDUS DE PRODUCTES QUÍMICS PERILLOSOS EN GENERAL 
 
TIPUS DE RESIDU: CER – ESPECIAL 
 
CODI: CER – 160506 
 
GESTIÓ A OBRA: 
 
Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. Cal 
assegurar que els diferents envasos estiguin tancats degudament per evitar que es barregin els 
continguts. 
 
GESTIÓ POST-OBRA: 
 
Valorització: Reciclatge es substàncies orgàniques que no s'utilitzen com a dissolvents i 
regeneració d'altres materials inorgànics.  
Tractament: Tractament específic. Tractament fisicoquímic. 



 
OBSERVACIONS:  
 
Es gestionaran a través de centres de transferència. Poden ser de tipologia molt variada: àcids, 
detergents, coles, etc., però generalment es generen poques quantitats. En aquest apartat 
s'inclouen residus com tints, resines, vernissos, dissolvents, additius de formigó, desencofrants, 
àcids per acabats de formigó, líquids per polir el terratzo, etc. En qualsevol cas a causa de la 
gran varietat de productes d'aquestes característiques que hi ha al mercat, és convenient 
demanar en cada cas el full de seguretat al fabricant per determinar la gestió. 
 
ENVASOS D'OLIS, COMBUSTIBLES O SIMILAR 
 
TIPUS DE RESIDU: CER – ESPECIAL 
 
CODI: CER – 150110 
 
GESTIÓ A OBRA: 
 
Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. 
 
GESTIÓ POST-OBRA: 
 
Valorització: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos 
metàl·lics, i recuperació, reutilització i regeneració d'envasos. 
Tractament: Condicionament previ a la disposició del residu. Deposició de residus especials i 
incineració de residus no halogenats. 
 
OBSERVACIONS: 
 
Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d'obres públiques. 
 
LLOTS I RESIDUS PROCEDENTS DEL RENTAT DE MÀQUINES 
 
TIPUS DE RESIDU: CER – ESPECIAL 
 
CODI: CER – 161003 
 
GESTIÓ A OBRA: 
 
El rentat de les màquines s'ha de realitzar al taller de maquinària i en zones habilitades per a 
aquesta activitat per tal d'assegurar l'emmagatzematge dels residus resultants mitjançant 
dipòsits hermètics. Finalment, els residus seran evacuats amb cisternes gestors autoritzats. 
 
GESTIÓ POST-OBRA: 
 
Valorització: --- 
Tractament: Condicionament previ a la disposició del residu. Incineració de residus no 
halogenats, Tractament per evaporació i Tractament fisicoquímic. 
 
OBSERVACIONS: 
 
Aquests residus són més preocupants del que es podria pensar causa de la important 
presència de greixos i olis en aquest tipus de màquines,. Així mateix és freqüent l'ocupació de 
dissolvents per facilitar la neteja, els quals s'incorporen al residu final. 



 
EMISSIONS ATMOSFÈRIQUES 
 
Les emissions atmosfèriques que es donen en les obres les produeixen bàsicament la 
maquinària i els vehicles que intervenen en el procés constructiu i, en determinades obres, la 
pols generada com a conseqüència dels enderrocs. 
 
Aquest annex només aborda l'activitat pròpia d'obra; per tant, queden fora els processos de 
fabricació dels diferents materials de la construcció i, com a conseqüència, s'eliminen totes les 
emissions atmosfèriques derivades d'aquests processos. 
 
GENERACIÓ DE POLS EN OPERACIONS AMB MAQUINÀRIA 
 
GESTIÓ: 
 
En aquest tipus d'activitat, s'han de considerar les pautes següents: 
 Evitar el trànsit de vehicles amb excés de velocitat. 
 Regar amb cisternes de reg dels trams d'obra que poden generar pols. 
 Evitar, si és possible, la realització d'activitats de moviment de terres en situacions de 

vent fort o molt fort. 
 Cobrir la caixa dels camions amb lones, en el cas de transport de terres en zones 

urbanes. 
 Millorar els ferms dels camins: pavimentació, comparació, reg periòdic i barri diari. 

 
OBSERVACIONS: 
 
Es produeixen generalment per trànsit de maquinària, operacions de moviment de terres, 
plantes d'àrids i enderrocs. 
 
GENERACIÓ DE POLS PRODUÏDA EN ACOPIS. 
 
GESTIÓ: 
 
En aquest tipus d'activitat, s'han de considerar les pautes següents: 
 Cobrir amb aplecs amb tendals o lones, quan sigui necessari. 
 Fixar sistemes d'aspersió en els aplecs més problemàtics. 
 Definir sistemes d'alimentació de les provisions que subministrin el material des de poca 

alçada. 
 Instal·lar paviments, murs de contenció o sitges per als acopis. 

 
OBSERVACIONS: 
 
Els acopis es poden trobar a les plantes d'àrids, de matxuqueix, asfàltiques o similar, a més de 
generar-se en les obres com a conseqüència d'operacions de moviment de terres. 
 
La rigorositat en l'aplicació de les mesures anteriors dependrà de la proximitat dels acopis a 
nuclis urbans. 
 
GENERACIÓ DE POLS A ENDERROCS 
 
GESTIÓ: 
 
En aquest tipus d'activitat, cal considerar les pautes següents: 



 Informar degudament als veïns confrontants abans de procedir a l'enderroc perquè 
prenguin les mesures oportunes. 

 Utilitzar mànegues d'aigua en el transcurs de l'enderroc per evitar les emissions de pols. 
 Avisar les administracions locals quan es vagi a efectuar un enderroc especial, per 

coordinar les actuacions. 
 Retirar tots els materials amb amiant abans d'enderrocar. 
 Evitar la realització d'enderrocs en situacions de vent fort o molt fort. 

 
OBSERVACIONS: 
 
Para realitzar aquesta activitat, serà necessària l'aprovació d'un projecte d'enderroc realitzat 
per un tècnic competent. 
 
EMISIONS DEGUDES A LA CREMA INCONTROLADA DE RESIDUS 
(potencial) 
 
Està terminantment prohibida la crema de qualsevol material o residu en una obra. 
 
GESTIÓ: 
 
En cas d'observar la presència d'algun foc encès pels treballadors en una obra, s'apagarà 
immediatament. 
 
OBSERVACIONS: 
 
En el període hivernal, eren freqüents els focs en obra encesos pels treballadors per escalfar-
se. Per cremar s'utilitzaven fustes i altres residus que en molts casos portaven resines, pintures 
o altres productes que provocaven emissions atmosfèriques contaminants. 
 
GENERACIÓ DE POLS AL ESCOMBRATGE PREVI A L'ESTESA DE 
MESCLES ASFÀLTIQUES 
 
GESTIÓ: 
 
En aquest tipus d'activitat, cal considerar les pautes següents: 
 Verificar l'estat correcte de manteniment de la màquina d'escombrar. 
  Regar la zona que s'ha d'escombrar. 
  Utilitzar màquines d'escombrar amb sistemes d'aspiració de pols incorporats. 

 
 
OBSERVACIONS: 
 
Les màquines d'escombrar s'utilitzen per netejar la superfície que ocuparan les noves mescles 
asfàltiques. 
 
GENERACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS 
 
Les aigües residuals s'han de gestionar i, per tant, s'ha d'evitar el seu abocament al medi. 
Aquest és un aspecte mediambiental que es produeix en gairebé totes les obres, ja que 
rarament existeix la cultura de, per exemple, gestionar les aigües brutes procedents de la 
neteja de formigoneres o camions formigonera. 
 



Aquesta limitació fa que en moltes obres es contaminin els sòls indiscriminadament sense que 
tan sols es tingui consciència d'això. 
 
AIGÜES RESULTANTS DE LA NETEJA DE CUBAS DE FORMIGÓ O 
SIMILAR 
 
PREVENCIÓ:  
 
Adequar zones específiques d'abocament en l'obra. Aquestes es senyalitzen degudament i 
consisteixen en una excavació amb pendent en el terreny recoberta de formigó o similar de 
manera que es constitueixi una petita piscina impermeable. Les cubes de formigó realitzen la 
neteja en aquests recintes, per tant cal comunicar aquest requisit als diferents conductors de la 
mateixes. 
 
TRACTAMENT:  
 
Al final de l'obra tots els residus dipositats, així com les estructures de les piscines, s'han de 
transportar a un abocador de runes autoritzat. 
En el cas de produir-se un abocament fora de les piscines s'ha de sanejar el terreny i s'han de 
traslladar els residus a un abocador autoritzat. 
 
OBSERVACIONS: 
 
La sistemàtica anterior també és aplicable a la neteja de formigoneres d'obra. 
Sempre que sigui possible, s'ha d'evitar la neteja de cubes en l'obra. 
 
AIGÜES SANITÀRIES PROCEDENTS D'INSTAL·LACIONS PROVISIO-
NALS 
 
PREVENCIÓ: 
 
On l'obra està situada en zona urbana, i sempre que sigui possible, les aigües sanitàries s'han 
de connectar a la xarxa pública. En cas de no ser possible en fosses sèptiques 
impermeabilitzades degudament o en dipòsits químics. 
 
TRACTAMENT: 
 
Al final de l'obra, un gestor autoritzat ha d'evacuar el contingut de les fosses sèptiques (cas 
d’utilitzar aquest mètode) i s'ha de sanejar el terreny mitjançant la retirada de les estructures de 
la fossa a un abocador autoritzat i la incorporació de noves terres. 
En el cas dels dipòsits químics, un gestor autoritzat ha de retirar el seu contingut. 
 
 
OBSERVACIONS: 
 
És important planificar aquesta activitat amb temps per assegurar que, quan la instal·lació 
provisional habilitat per a aquests usos arribi a l'obra, es pugui connectar immediatament. 
 
 
 
 
 



AFECCIÓ DEL SÒL  
 
Amb certa freqüència, els tècnics de la construcció es refereixen a les obres com les seves 
fàbriques, donant a entendre que la producció en aquest sector es genera en una varietat de 
fàbriques que són les obres. són moltes les singularitats de les obres i moltes les diferències 
amb el sector industrial. una d'elles és el fet que les nostres fàbriques no tenen el paviment on 
posar les màquines i realitzar la seva producció. això fa que es puguin vessar tot tipus de 
residus directament a terra; és essencial evitar que ocorrin aquests abocaments i, en cas que 
es produeixin, definir les pautes adequades per reutilitzar-los o valoritzar-los, o, si no és 
possible, gestionar-los en dipòsits controlats. 
 
Per determinar si un sòl està o no contaminat es pot utilitzar com a valor guia el document 
criteris de qualitat del sòl a Catalunya. en cas d'existir contaminació, s'ha de plantejar un pla de 
treball amb l'objectiu de caracteritzar el sòl i avaluar el tractament més idoni. 
 
ABOCAMENT ACCIDENTAL DE FORMIGÓ EN OBRA (potencial) 
 
PREVENCIÓ: 
 
Incorporar aquest aspecte a la informació mediambiental dels treballadors de l'obra perquè 
evitin aquest tipus d'abocaments. 
 
TRACTAMENT: 
 
Retirar el sòl afectat i traslladar-lo a un abocador autoritzat. 
 
OBSERVACIONS: 
 
Es genera normalment en la fase de formigonat d'estructures i en operacions derivades de la 
manipulació del formigó. 
 
 
ABOCAMENT DE RESIDUS AL MEDI 
 
Està terminantment prohibit l'abocament incontrolat de qualsevol tipus de residus al medi. 
 
PREVENCIÓ: 
 
Cal considerar les pautes següents: 
 Incorporar aquest aspecte en la formació mediambiental dels treballadors de l'obra 

perquè evitin la realització d'abocaments al medi. 
 Dotar les obres de mitjans de comunicació, com ara pòsters, que recordin aquestes 

directrius als treballadors. 
 Assegurar que els encarregats donin les instruccions necessàries perquè els residus es 

gestions correctament. 
 Prohibir l'emmagatzematge d'estocs d'olis i combustibles en zones pròximes a la xarxa 

de drenatge. 
 Prohibir l'estacionament i la realització del manteniment de la maquinària prop de la 

xarxa de drenatge 
 
TRACTAMENT: 
 
Retirar els residus mitjançant un gestor autoritzat i sanejar el terreny, quan sigui necessari. 
 



OBSERVACIONS: 
 
Malauradament, encara es produeixen abocaments de runa en descampats i llits de rius, 
abocaments de residus especials a la xarxa pública de clavegueram, abocaments de formigó 
en el medi aquàtic, etc. 
 
 
 
OLIS PROCEDENTS D'ABOCAMENTS ACCIDENTALS EN L'OBRA 
(potencial) 
 
PREVENCIÓ: 
 
Cal considerar les pautes següents: 
 Incorporar aquest aspecte a la formació mediambiental dels treballadors de l'obra 

perquè evitin aquest tipus d'abocaments. 
 Tenir la maquinària en perfecte estat de manteniment. 
 Realitzar els manteniments i reparacions de maquinària sobre les superfícies 

impermeables amb cubeta de recollida i, quan no sigui possible, usar plàstics. 
 Inspeccionar diàriament el parc de maquinària de l'obra per detectar fuites visibles 

(degoteig). 
 
TRACTAMENT: 
 
En cas que es produeixin abocaments accidentals a terra, haurà de sanejar el terreny i 
sol·licitar a un gestor autoritzat que retiri els residus especials. 
 
OBSERVACIONS: 
 
Es produeix normalment en reparacions de maquinària sobre sòl no protegit i avaries a la 
gestió d'aquest aspecte és vital la col·laboració i implicació dels mecànics del taller de 
maquinària. 
 
ABOCAMENT ACCIDENTAL DE GASOIL EN OBRA (potencial) 
 
PREVENCIÓ: 
 
Cal considerar les pautes següents: 
 Incorporar aquest aspecte a la forma mediambiental dels treballadors de l'obra perquè 

evitin aquest tipus d'abocaments. 
 Col·locar els dipòsits de gasoil en obra sobre superfícies impermeables dotades de 

cubetes de contenció de vessaments 
 
TRACTAMENT: 
 
En cas que es produeixin abocaments accidentals sobre el sòl, s'ha de sanejar el terreny i 
sol·licitar a un gestor autoritzat la retirada dels residus especials. 
 
OBSERVACIONS: 
 
Es produeix com a conseqüència de fuites en dipòsits en obra, en vessaments en operacions 
de subministrament de combustible a la màquina o en accidents durant el seu transport. 
 



ESTALVI DE RESIDUS 
 
L'estalvi recursos és fonamental per assegurar el futur de la nostra societat. Aquesta afirmació 
tan evident és difícil de portar a la pràctica doncs, per fer-ho, es necessita la col·laboració i 
implicació de tots els treballadors, col·laboració que no resulta fàcil si les persones no estan 
mentalitzades, informades i formades adequadament. Aquesta és una tasca que s'ha de fer des 
de les empreses quan la societat no hagi estat capaç de fer-ho. 
 
Els recursos que s'han de gestionar amb més cura en les obres des d'un punt de vista 
mediambiental són: l'aigua, l'electricitat, els combustibles, els àrids i les terres. 
 
UTILITZACIÓ DE TERRES A L'OBRA 
 
GESTIÓ: 
 
Han reutilitzar les terres aptes procedents de l'excavació per terraplens i altres ús de la pròpia 
obra. En cas d'existir excedents, s'han de gestionar parell ser utilitzats en uns usos similars en 
altres obres. 
 
Si les terres procedents de l'excavació no són aptes, s'han de transportar a un abocador 
autoritzat 
 
OBSERVACIONS: 
 
Per verificar que les terres procedents de l'excavació són aptes parell nostra activitat, cal 
sotmetre-les als assajos pertinents. 
 
L'extracció de terres en obra només es realitzarà en zones autoritzades. 
 
CONSUM D'AIGUA A L'OBRA 
 
GESTIÓ: 
 

 
Cal considerar les pautes següents: 
 Incloure aquest aspecte en les sessions de formació mediambiental dels treballadors en 

l'obra. 
 Avaluar el consum d'aigua de les activitats d'obra per identificar desviacions i fixar 

objectius d'estalvi. 
 Planificar correctament les activitats per optimitzar l'ús d'aigua. 
 Mantenir la instal·lació d'aigua correcte estat de manteniment per evitar fuites. 
 Utilitza fluxòmetres en lloc d'aixetes. 
 S'ha d'utilitzar, sempre que sigui possible, aigua no potable en les activitats de l'obra. 

 
OBSERVACIONS: 
 
En les extraccions d'aigua de pous i de rius, cal realitzar i sol·licitar les comunicacions / 
autoritzacions pertinents a l'Agència Catalana de l'Aigua en compliment de la legislació vigent. 
 
GENERACIÓ DE SOROLL 
 
L'augment dels sons pot crear malestar i fins i tot altera el benestar fisiològic o psicològic dels 
éssers vius. Quan això passa, en diem soroll i es considera contaminació acústica. 
 



A causa de que la ubicació de les obres és totalment variable, sovint té tenen lloc en espais 
urbans on la generació de soroll afecta de ple a les persones. És per això que les diferents 
administracions locals han creat ordenances que regulen el soroll màxim i les hores en què es 
poden realitzar activitats sorolloses. 
 
És bàsic, per tant, eliminar les fonts de soroll sempre que sigui possible i mesurar el soroll 
global de l'obra a través de sonòmetres per establir accions correctores quan es sobrepassin 
els valors admissibles. 
. 
 
PROCEDENT D'OPERACIONS AMB MARTELLS PERFORADORS 
HIDRÀULICS O D'AIRE COMPRIMIT  
 
GESTIÓ: 
 
Cal considerar les pautes següents: 
 Mantenir la maquinària en perfecte estat (revisions de motor, silenciadors, etc.). 
 Planificar les activitats per minimitzar l'ús d'aquesta maquinària. 
 Utilitzar aquestes màquines només en horaris permesos per les ordenances locals. 
 Proveir de protectors auditius els treballadors, quan siguin necessari. 

 
OBSERVACIONS: 
 
En el moment de la compra o subcontractació d'aquestes màquines, s'ha de verificar 
l'existència de la marca CE. 
 
Es poden planificar mesuraments periòdics de soroll, quan sigui necessari. 
 
PROCEDENT D'EQUIPS DE ESTESA DE MESCLES BITUMINOSES EN 
CALENT 
 
GESTIÓ: 
 
Cal considerar les pautes següents: 
 Posar només en funcionament els elements de l'equip d'estès en el moment en què es 

disposi de les mescles bituminoses, evitant així els períodes d'espera de camions. 
 Assegurar que les tapes laterals de les estenedores estan sempre tancades quan la 

màquina està en funcionament. 
 Mantenir la maquinària en perfecte estat de manteniment. 
 Conduir amb suavitat i sense acceleracions innecessàries. 
 Planificar les activitats per minimitzar l'ús d'aquesta maquinària. 
 Utilitzar aquestes màquines en horaris permesos per les ordenances locals. 
 Proveir de protectors auditius els treballadors, quan sigui necessari. 

 
 
OBSERVACIONS: 
 
En el moment de la compra o subcontractació d'aquestes màquines, s'ha de verificar 
l'existència de la marca CE. 
 
 
 



PROCEDENT D'OPERACIONS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA DE 
MATERIALS 
 
GESTIÓ: 
 
Cal considerar les pautes següents: 
 Realitzar les descàrregues especialment sorolloses dins dels horaris permesos per les 

ordenances locals. 
 Planificar la maniobra de descàrrega per minimitzar el soroll. 
 Proveir de protectors auditius els treballadors, quan sigui necessari. 

 
OBSERVACIONS: 
 
Aquest tipus de soroll es produeix en les operacions de càrrega i descàrrega de materials a 
granel, prefabricats, equips, etc. 
 
PROCEDENT DE PETITA MAQUINÀRIA D'OBRA 
 
GESTIÓ: 
 
Cal considerar les pautes següents: 

 Mantenir la maquinària en perfecte estat de manteniment. 
 Realitzar els treballs al taller de l'industrial sempre que sigui possible. 
 Planificar les activitats per minimitzar l'ús d'aquesta maquinària. 
 Utilitzar aquestes màquines només en horaris permesos per les ordenances locals. 
 Substituir les radials per cisalles en les operacions de tall de ferralla. 
 Proveir de protectors auditius els treballadors, quan sigui necessari. 

 
OBSERVACIONS: 
 
En el moment de la compra o subcontractació d'aquestes màquines, s'ha de verificar 
l'existència de la marca CE. 
 
AFECCIONS DIVERSES 
 
En aquest apartat s'inclouen aquells aspectes mediambientals no recollits en els apartats 
anteriors. En el camp de la construcció acostumen a ser singulars i difícilment agrupables, però 
entenem que la seva presència en aquest annex és necessària per completar el ventall 
d'aspectes del nostre centre de treball. 
 
AFECCIONS A LA FAUNA 
 
PREVENCIÓ: 
 
Cal considerar les pautes següents: 

 Planificar adequadament les activitats per no afectar la fauna. 
 Limitar els nivells sonors, les vibracions i la generació de pols, especialment en èpoques 

de reproducció i nidificació. 
 Establir restriccions en l'àmbit i la velocitat de circulació en determinades zones utilitzant 

una senyalització adequada. 
 Seguir exhaustivament el Pla de vigilància ambiental. 
 Observar si l'execució de l'obra ha alterat els hàbits de la fauna confrontant i actuar en 

conseqüència. 



TRACTAMENT: 
 
Dur a terme les accions encaminades a restablir la fauna i assegurar la mínima afectació del 
seu hàbitat. 
 
OBSERVACIONS: 
 
Les afeccions a la fauna poden ser molt variades i afectar qualsevol tipus d'animal en funció de 
l'activitat que es realitza i el seu entorn, per la qual cosa cal estudiar cada cas concret. 
 
AFECCIONS AL PAISATGE 
 
PREVENCIÓ: 
 
Cal considerar les pautes següents: 

 Planificar adequadament les activitats per no afectar el paisatge. 
 Estudiar les visuals des de l'exterior, sobretot des de les zones veïnes habilitades. 
 Definir, sempre que sigui possible, els elements auxiliars com ara grues, sitges, plantes, 

etc., que poden tenir un impacte menor sobre el paisatge, ja sigui per la forma o pel seu 
color. 

 Afectar la mínima àrea possible. 
 Ubicar els abocadors i abassegaments de terra en punts no visibles per la població 

 
TRACTAMENT: 
 
Mantenir-instal·lacions netes i ordenades. En cas necessari, es poden instal·lar pantalles per 
tapar l'afectació. 
Un cop acabada l'obra s'ha d'assegurar el restabliment de les característiques de la zona 
mitjançant la vegetació de la mateixa o altres pràctiques. 
 
OBSERVACIONS: 
 
Les afeccions paisatgístiques poden ser molt variades però acostumen a ser conseqüència de 
la instal·lació d’elements auxiliars, i de l'obertura de zones de préstecs, pedreres, aplecs, etc. 
 
 
AFECCIÓ AL PATRIMONI 
 
PREVENCIÓ: 
 
Cal considerar les pautes següents: 
 Planificar adequadament les activitats per reduir al màxim les afeccions al patrimoni 

confrontant. 
 Realitzar un seguiment especial del moviment de terres en zones sensibles. 
 Recopilar informació i plànols en els organismes competents. 
 Identificar i assenyalar les zones més sensibles i prohibir el pas a la maquinària pesada. 
 Protegir amb els mitjans adequats aquelles parts del patrimoni que es poden veure 

afectades per l'obra. 
 
TRACTAMENT: 
 
Avisar l'entitat responsable i reparar els danys ocasionats quan sigui possible. 
 
 



OBSERVACIONS: 
 
Aquest tipus d'afeccions es produeixen amb una certa freqüència sobre jaciments arqueològics 
desconeguts, els quals queden al descobert per l'acció de les màquines de moviments de 
terres. 
 
AFECCIONS ALS BÉNS (potencial) 
 
PREVENCIÓ: 
 
Cal considerar les pautes següents: 
 Planificar adequadament les activitats per no afectar els béns confrontants. 
 Establir restriccions en l'àmbit de circulació en determinades zones utilitzant una 

senyalització adequada. 
 Realitzar un càlcul precís de les càrregues de voladura en voladures de pedrera, 

carreteres, túnels, etc. 
 Protegir amb els mitjans adequats determinats béns que es poden veure afectats per 

l'acció de l'obra. 
 

 
TRACTAMENT: 
 
Restablir els béns afectats als interessats d'acord amb les responsabilitats contretes. 
 
OBSERVACIONS: 
 
Las afectacions a béns poden ser molt variades i de molt diferent importància. Les més 
freqüents es limiten a afeccions a terrenys pel pas de maquinària d'obres públiques, pols, 
esquerdes, etc. 
 
TRENCAMENT DE SERVEIS (potencial) 
 
PREVENCIÓ: 
 
Cal considerar les pautes següents: 
 Planificar adequadament les activitats per no danyar els serveis afectats. 
 Establir restriccions en l'àmbit i la velocitat de circulació en determinades zones 

mitjançant la col·locació de la senyalització adequada. 
 Recopilació d'informació i plànols als organismes i companyies afectades 
 Identificar i senyalitzar les zones més sensibles i prohibir el pas de la maquinària 

pesada. 
 Requerir la presència de vigilants de les diferents companyies en determinades 

operacions en els seus serveis. 
 
TRACTAMENT: 
 
 Avisar la companyia subministradora afectada perquè talli el subministrament i restringir 

la zona al personal autoritzat. 
 Reparar l'avaria i gestionar els aspectes mediambientals resultants d'acord amb la seva 

tipologia. 
 
 
 
OBSERVACIONS: 



 
Poden resultar afectats: canonades d'aigua, aigües brutes, gas, combustibles, productes 
químics, subministrament telefònic, subministrament elèctric, etc. 
 
ABANDONAMENT DE RESTES D'INSTAL·LACIONS, MAQUINÀRIA O 
SIMILAR UN COP ACABADA L'OBRA 
 
PREVENCIÓ: 
 
Cal considerar les pautes següents: 
 Els propietaris dels elements relacionats amb la construcció de l'obra n'han d'assegurar 

la total evacuació un cop acabats els treballs. 
 
TRACTAMENT: 
 
Retirar aquests elements i gestionar-los d'acord amb la seva tipologia a través d'un gestor 
autoritzat. 
 
OBSERVACIONS: 
 
Es tracta d'elements o peces obsoletes que, per deixadesa o irresponsabilitat de l'empresa 
propietària, queden abandonats a la finca ocupada per l'obra, constituint-se com una afectació 
per al medi. 
 
GENERACIÓ DE FANG O SIMILAR ALS ACCESSOS PÚBLICS DE 
L'OBRA 
 
PREVENCIÓ: 
 
Cal considerar les pautes següents: 
 Netejar els pneumàtics dels vehicles i la maquinària que surten de l'obra per evitar que 

s'acumulin restes de fang a la via pública. 
 Verificar que la càrrega dels camions és l'adequada perquè no es produeixin 

abocaments accidentals a la via pública. 
 Fer servir lones per cobrir la càrrega dels camions que transportin productes 

susceptibles de ser abocats accidentalment. 
 Estendre grava a la sortida de l'obra per evitar que les rodes dels vehicles embrutin els 

accessos, sobretot en dies de pluja. 
 
 
TRACTAMENT: 
 
Netejar periòdicament l'espai públic afectat per l'activitat de l'obra i especialment després que 
es produeixin entrades o sortides de vehicles o maquinària en dies plujosos. 
 
OBSERVACIONS: 
 
En qualsevol cas, s'han d'observar les mesures que dictin les ordenances, manuals o similar de 
l'administració competent i, en general, s'evitarà en la mesura possible embrutar l'entorn de 
l'obra. 
 
 
INCENDIOS EN OBRA (potencial) 



 
PREVENCIÓ: 
 
Cal considerar les pautes següents: 

 Les actuacions en zones forestals estaran condicionades a l'època de l'any ia les 
autoritzacions de les administracions pertinent. 

 Establir un pla d'emergència per a l'obra. 
 Incloure aquest aspecte en les sessions de formació mediambiental dels treballadors de 

l'obra. 
 Protegir contra incendi tots els materials inflamables de l'obra. 
 Controlar els equips elèctrics de l'obra susceptibles de generar espurnes. 
 Estacionar la maquinària i el material inflamable lluny de les zones forestals. 

 
TRACTAMENT: 
 

 Avisar immediatament als bombers de la zona. 
 Destinar a l'extinció de l'incendi tot el personal i la maquinària disponibles. 

 
OBSERVACIONS: 
 
Els incendis són poc habituals en les obres, i les causes més freqüents són negligències en 
operacions de manteniment, soldadura, etc. 
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