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RESUM PROJECTE  
 
Descripció del projecte  
 

Es tracta de la reurbanització de la N-340 al seu pas per Sant Feliu de Llobregat, 
entre el passeig de Massana i la Rambla Marquesa Castellbell.  

 
 Aquest projecte consisteix en una última fase d’urbanització de la carretera, 
degut a que en la carretera Laureà Miró ja s’han dut a terme tres fases d’actuacions 
que han convertit la antiga N-340 en una via urbana.  
 

La importància d’aquesta obra es deguda a que la existència d’aquesta nacional 
implicava la separació del municipi en dues zones (fet similar al produït per la línea 
ferroviària), dificultant l’estructuració de la ciutat i la comunicació entre les persones. 
La qual cosa fa que a més d’una obra civil adreçada a modernitzar els serveis en el 
centre de la ciutat, serveixi per reduir el trànsit rodat i augmentar l’ús peatonal 
d’aquesta via.  
 

L’obra a realitzar consta de  treballs previs i demolicions, construcció d’una nova 
xarxa de clavegueram, soterrament de línies aèries de baixa tensió i 
telecomunicacions, implantació i millora de serveis soterrats, instal·lacions de centres 
soterrats de recollida d’escombriaires selectives i orgànica, pavimentació de calçades i 
voreres, construcció de bandes d’aparcament, disposició de nou enllumenat, nou 
mobiliari urbà i plantació d’arbres adequats al tipus de carrer. 

 
S’actua sobre una longitud total de carrer d’uns 358 m i una amplada d’uns 18 m. 

Tenint en compte els trams de carrers perpendiculars dins l’àmbit del projecte, podem 
considerar la superfície d’actuació d’uns 7.495 m2 aproximadament.  

 
 Amb aquesta actuació es pretén seguir convertint l’antiga carretera  en un 
important eix cívic i comercial, és a dir, en el carrer principal de la ciutat també 
anomenat carrer Laureà Miró.  
 
 El carrer pren un caire clarament  pacífic on es prioritza la circulació peatonal, 
afavorint  indirectament la implantació dels usos comercials. Amb aquesta actuació es 
preveu revitalitzar el carrer i potenciar al màxim la seva  nova centralitat. 

 
Motivació  
 

Degut a la seva capacitat de connectar diferents municipis, les obres que es van 
realitzar en aquest vial, van suposar el tall d’aquesta via principal. Això em va portar a 
trobar-me de forma reiterada, amb diferents desviacions i la necessitat d’utilitzar 
camins alternatius.  
 

L’obligat seguiment del desenvolupament d’unes obres que molta gent 
interpretava exclusivament com la millora de voreres i calçada, a mi em va permetre 
veure les diferents tasques de soterrament de línies de baixa tensió, millora calçada i 
voreres, instal·lació de escombraries, etc. Això hem va portar a voler conèixer amb 
més profunditat totes les tasques que es van realitzat fins la fase tres i pensar que allò 
que resta per fer, seria una bona idea per realitzar el meu projecte final de carrera.  
 
 



 

 
 
PROJECT SUMMARY 
 
Project description  
 

The object of this project is the redevelopment of the N-340 in Sant Feliu de 
Llobregat, between “Passeig de Massana” and “Rambla Marquesa Castellbell”.  
 

This project consists of a final phase of development due to this road had 
carried out three phases of development that it has turned the old N-340 into an urban 
vial.  
 

The importance of this project lies in the fact that the N-340 divides Sant Feliu 
de Llobregat in two areas (same thing happens with the railway line) preventing the city 
structure and the communication between people, which besides modernizing the civil 
service in the city center, it serves to reduce traffic and increase the pedestrian use of 
this road. 
 

My work, involves preliminary tasks and demolitions, the construction of a new 
sewer system, burying low voltage airlines and telecommunications, all together with 
the implementation and improvement of underground services, installing underground 
center of selective and organic rubbish collection, paving the road and sidewalks, 
constructing parking places, new lighting, new street furniture and planting an 
appropriate kind of trees.  

 
We're going to work on a stretch of road about 358 m length and 18 m width.   

Considering the perpendicular streets inside the project area, we can consider that the 
surface is about 7.495 m2. 
 
 With this work I expect the road to become an important civic and commercial 
hub.   
 
 The street will become a peaceful road, where the most important is the 
pedestrian circulation, helping indirectly the establishment of commercial uses. With 
this action I would like to revitalize the street and maximize their new centrality.  
 
 
Motivations  
 
 Due to its ability to connect different municipalities, and because of the tasks 
carried out in the street, it was necessary to block off the road. This fact created me 
several deviations from the initial project and the need of using alternative paths. 
 
 Many people could interpret the tasks just an improvement of the sidewalks and 
the road. However with this works I could see different tasks like burying low voltages 
lines, improving the road and sidewalks, installing underground center of selective and 
organic rubbish collection, among others. For this reasons I was interested in knowing 
all the tasks that they had done since the works started and I consider that it would be 
a good idea to make my final project about it. 
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1. ANTECEDENTS 
 

 La N-340, en el seu pas per la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, mantenia fins a 
l’any 2006  una estructura de via interurbana, amb dos carrils de circulació que  
permetien el pas de vehicles pesats. 
  
 Degut al desenvolupament de les obres de la Fase 1, 2 i 3 del projecte 
“Avantprojecte d’ordenació del carrer Laureà Miró (antiga N-340), Projecte Constructiu 
de la Fase 1, 2 i 3  al terme municipal de Sant Feliu de Llobregat”, aquesta situació 
s’ha modificat, amb la reurbanització d’un tram d’uns 1.235 m a la part més cèntrica de 
Sant Feliu, corresponents amb les fases 1, 2 i 3 ja executades. Aquesta part del carrer 
Laureà Miró s’ha convertit en un eix de marcat caràcter comercial i d’impuls peatonal. 
 
 Aquest projecte, com a Fase 4, té en compte les directrius marcades al 
mencionat avantprojecte i al projecte de la fase 3 i les dades reals de les obres ja 
executades a les Fase 1, 2 i 3.  

Amb tota aquesta documentació es basa la redacció del present projecte. 

2. OBJECTE DEL PROJECTE  
 

 Són objecte del present projecte definir les obres i actuacions a realitzar per 
portar a terme la reurbanització d’una quarta  fase de l’antiga N-340 al seu pas per el 
nucli urbà de Sant Feliu de Llobregat, entre el Ptge. de Massana i la Rambla Marquesa 
de Castellbell. 

 
 Amb aquesta actuació es pretén seguir convertint l’antiga carretera  en un 
important eix cívic i comercial, és a dir , en el carrer principal de la ciutat també 
anomenat carrer Laureà Miró (la part inicial del carrer es coneix amb el nom 
d’avinguda Montejurra).  
 
 El carrer pren un caire clarament  pacífic on es prioritza la circulació peatonal, 
afavorint  indirectament la implantació dels usos comercials. Amb aquesta actuació es 
preveu revitalitzar el carrer i potenciar al màxim la seva  nova centralitat. 

3. CRITERIS GENERALS 
 

 Al llarg de tot aquest tram de carrer, la secció de l’estat actual té una amplada 
aproximada de 18m. de mitjana.  
 
 El projecte planteja un canvi de secció del carrer amb ampliació de voreres, 
disposició de noves lluminàries al portell a ambdós costats del carrer, bandes 
d’aparcament i deixant dos únics carrils de circulació. Es preveu la plantació d’arbrat 
d’alineació a banda i banda del carrer. 
 
 En general la nova secció del carrer està constituïda per una única secció  tipus, 
que pateix variacions segons si hi ha aparcament o  contenidors.   
 
Les voreres tenen una amplada variable de 5,50 m d’amplada a banda i banda. 
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Les bandes d’aparcament tenen una amplada de 2,20 m. 
 
 La calçada per a vehicles és de 7,00 m. formada per 1 carril de circulació  en 
cada sentit.   
 
 A la cruïlla del carrer Laureà Miró amb el passatge de la Massana es construeix 
un pas per a vianants a partir d’un  “baden”. Situat a nivell amb les voreres per  ajudar 
a regular  la velocitat dels vehicles i permetre als peatons  creuar la calçada fàcilment , 
afavorint la comunicació entre els dos costats del carrer. El passatge de la Massana té 
un clar caire peatonal i està pavimentat amb una única calçada.  
 
 Es mantenen les cruïlles fins ara semaforitzades però amb la reubicació dels 
postes a la nova geometria en planta de les voreres. 
 
 En els creuaments de calçada es construeixen guals per a peatons adaptats a la 
normativa d’accessibilitat. 
 
 Es reconstrueixen els guals per a vehicles en els llocs on a l’actualitat hi han 
accessos a garatges particulars o comerços. 
 
 Les voreres es pavimenten amb lloses de formigó mentre que els materials dels 
nous guals , vorades i encintats són granítics. Les bandes d’aparcament i els 
creuaments en passera de la calçada es pavimenten amb aglomerat a diferencia de la 
fase 1 que es van realitzar amb llambordes de formigó. Finalment, la calçada està 
previst pavimentar-la amb aglomerat asfàltic. 
 
 Es projecta una alineació d’arbres a cada costat del carrer, situats enfrontats 
cada 10 metres aproximadament, amb una instal·lació de reg per degoteig. 
 
 S’instal·la un nou enllumenat de columnes –tipus Y- situades al portell                
(intercalades amb els arbres) de 9,2 metres d’alçada amb llumeneres a calçada de 70 
w de VSAP i de 70 w  de VSAP a voreres a una alçada d’uns 6.50m  
 

Es projecten 3 grups de contenidors  soterrats  per la recollida d’escombraries 
tant orgànica com selectiva, disposats al portell,  una distància entre ells mai superior 
als 160 m  i a prop dels creuaments peatonals. Els contenidors disposen de bústies 
per llençar la brossa de manera que la seva presència visual a les voreres es mínima. 
 
 Es soterren les línies aèries de xarxes de serveis existents – xarxa de B.T i 
telègrafs -  i es construeixen prismes de tubulars sota les voreres –prismes de les 
xarxes “Ajuntament” i “telecomunicacions”, canalització de reserva per FECSA-, així 
com els corresponents encreuaments. També es substitueix la part de xarxa d’aigua 
potable existent de fibrociment. 
 
 Es millora la xarxa de clavegueram amb la construcció d’un nou col·lector de 
recollida d’aigües de pluja fins al carrer Mossèn Cinto Verdaguer, que connectarà amb 
el col·lector existent de tipus unitari del carrer Joan Maragall. Al tram de l’avinguda 
Montejurra, no es projecta un nou col·lector perquè el col·lector existent ja es suficient.  
 
 Es disposa de nou mobiliari urbà dotant al carrer de bancs i cadires de qualitat 
que es situen estratègicament a les voreres per impedir que els vehicles les envaeixin. 
En els passos peatonals a nivell, es situen pilones de fosa i en algunes zones estretes 
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de la vorera s’instal·len baranes d’acer. El mobiliari es completa amb col·locació de 
papereres d’acer inoxidable. 
  
 Finalment, s’instal·laran noves marquesines per les parades d’autobús existents i 
es torna a senyalitzar tot el carrer. 

4. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES  
 

 Les obres previstes en el present projecte executiu d’urbanització del carrer 
Laureà Miró entre el Ptge. de Massana i la rambla Marquesa Castellbell contemplen 
una part de treballs previs i demolicions, construcció de nova xarxa de clavegueram, 
soterrament de línies aèries de baixa tensió i telecomunicacions, implantació i millora 
de serveis soterrats, instal·lació de centres soterrats de recollida d’escombriaires 
selectives i orgànica,   pavimentació de calçades i voreres , construcció de bandes 
d’aparcament,  disposició de nou enllumenat , nou mobiliari urbà, així com plantació 
d’alineacions d’arbres adequats al tipus de carrer. 
 
 Les dades topogràfiques estan agafades de l’aixecament topogràfic que es va 
realitzar al desembre de 2008 i completades amb les dades geomètriques del As-built 
de l’obra de la Fase III. 
 

S’actua sobre una longitud total de carrer d’uns 358 m i una amplada d’uns 18 m. 
Tenint en compte els trams de carrers perpendiculars dins l’àmbit del projecte, podem 
considerar la superfície d’actuació d’uns 7.495 m2 aproximadament. 
 
A continuació es descriuen les diverses actuacions. 
 

4.1 Treballs previs i demolicions  
 

 Els treballs previs contemplen tot el desmuntatge de la xarxa de B.T. aèria amb 
postes, un tram existent de telègrafs. També es considera la retirada de mobiliari urbà: 
bancs, papereres,  bústies de correus, així com bàculs semafòrics, d’enllumenat, 
senyals verticals, marquesines de autobusos, etc., que són necessaris per poder 
iniciar els treballs. 
 
 Prèviament als treballs previs de desmuntatge s’ha de prendre dades de tot el 
que hi ha, i fer-hi cates per la localització de tots els serveis existents, en especial les 
xarxes elèctriques, de telefònica i de correus. 
 
 Dins de les demolicions, s’ha de distingir la demolició de vorera de la del vial, i 
s’ha de contar amb la possibilitat del reciclat d’aquests materials inerts. 
 

4.2 Moviment  de terres  
 

 Es contempla el sanejament de la capa inferior dels ferms existents als vials, així 
com la millora de la base de les voreres. Es preveu un percentatge per sanejament de 
l’esplanada inferior de la calçada del nou vial. 

 Degut a les característiques del terreny existent, al vial s’ha previst un sanejament 
mínim de la caixa de paviment existent de 50 cm de fondària, amb posterior reblert amb 
tot-u i llosa de formigó. Així mateix s’ha fet una previsió d’un 10% de la superfície del vial  
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existent per sanejar.  A les voreres solament s’ha previst l’aixecament del paviment en 
una profunditat de 30 cm i un sanejament del 5% de la superfície.  

4.3 Traçat  
 

 Es contempla l’adequació del nou traçat del vial en alçat, amb una nova definició 
de la rasant del seu perfil longitudinal d’uns 30 centímetres per sota del terreny 
existent, a efecte de donar les pendents tranversals necessàries per evacuar aigües 
pluvials.  
 
Els ajustos en vertical dels perfils s’han projectat amb unes Kv mínimes de 200. 
 

4.4 Xarxa de clavegueram i drenatge 
 

Actualment aquest tram de Laureà Miró no compte amb xarxa de recollida 
d’aigües pluvials, i les aigües domèstiques de cada grup d’habitatges van a 
desembocar als carrer del darrera.    
  
 Degut a aquest situació es projecta un nou col·lector de recollida d’aigües de 
pluja, fins el carrer Mossèn Cinto Verdaguer, que connectarà amb el col·lector existent 
de tipus unitari del carrer  Joan Maragall. El nou col·lector estarà format per canonades 
tipus circulars de PE de diàmetre 800 mm., amb pous prefabricats de formigó de 
diàmetre 1200 mm. 
 
 Es disposen nous embornals, de tipus sifònic, i es mantenen algunes reixes e 
embornals existents, principalment als encreuaments del carrers transversals.  
 
 El perfil longitudinal del nou col·lector s’adaptarà amb les dades reals –es faran 
prèviament les cales de serveis previstes- dels encreuaments amb les xarxes 
soterrades de M.T., B.T. xarxa d’aigua potable. 
 

4.5 Pavimentació, acabats i mobiliari urbà 

Els paviments projectats són els següents: 

 

   PAVIMENTS DE VORERES: 

Llosa model “Vulcano” de la casa Breinco de 60x40x7cm  
 

15 cm. de base granular de tot-ú artificial 
15 cm. de base de formigó HM-20 
2 cm. de morter 
Llosa model “Vulcano” de la casa Breinco de 60x40x7cm  
 

   PAVIMENTS DE VIALS 

Asfalt anti-soroll F-8/10 (calçada): 

30 cm. de base granular tot-ú artificial 
20 cm de base de formigó HM-20 
6 cm M.B.C. S-20/25 
4 cm M.B.C. F-8/10 
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Aparcament amb llambordes: 

30 cm. de base granular tot-ú artificial 
20 cm de base de formigó HM-20 
2-3 cm “ull de perdiu” 
Llamborda model ‘Terana’ de la casa Breinco de  24x16x7 cm 
 

  ALTRES ACABATS 

- Sobre les tapes dels contenidor d’escombreries el paviment serà de 
llambordes, model “Terana” de la casa Breinco, color mediterrani de 
dimensions 24x16x7 cm. 

- Les vorades seran granítiques de 20x25 cm. de secció i una llargada 
aproximada de 80 cm. 

- Els escossells seran del model Carmel 120 de 120x120 cm. 
- Els guals granítics de vianants son del tipus Barcelona 120 
- Els guals granítics de vehicles son del tipus Barcelona 60. 

 

MOBILIARI URBÀ 

El mobiliari serà de qualitat i de les següents descripcions. 

- Banc model Neoliviano de 175 cm. de llargada 
- Cadira model Neoliviano de 55 cm. 
- Paperera model Barcelona 70L d’acer zincat i pintat (pot incorporar xip de 

control) 
- Pilona d’acer pintat model Barcelona 
- Barana d’acer inoxidable tipus Inox 50 

 

4.6 Afermats 
 

Les seccions estructurals del ferm dels vials dels carrers han estat escollides 
segons la categoria de trànsit prevista i tipus d’esplanada E-2, segons l’Ordre 
FOM/3460/2003, de  28 de novembre, per la que s’aprova la norma 6.1-IC “Secciones 
de firme”, de la Instrucció de Carreteres, i el Catàleg de “Secciones estructurales de 
firmes urbanos en sectores de nueva construcción”. 

 
El ferm projectat al vial es el corresponen a la secció estructural 2AF1, segons el 

tipus de trànsit V-2 –entre 50 i 270 vehicles pesats diaris-  i esplanada E-2. Es un ferm 
de tipus flexible, constituït per les següents capes i tractaments, en ordre descendent: 

 
- 4 cm M.B.C. F-8/10 
- 6 cm M.B.C. S-20/25 
- 20 cm de base de formigó HM-20 
- 30 cm de tot-ú artificial. 
- Terreny natural desprès de fer l’excavació de la caixa, compactat al 95 % P.M., 

considerant aquest terreny com sòl tolerable. 
 

4.7 Senyalització 
 

 El projecte de senyalitzacions i semaforització anirà encaminat a ordenar el tràfic i 
garantir la seguretat vial dels vianants a l’espai en que es desenvolupa el projecte. 
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SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
 En quan als senyals verticals, que igualment seran reflectants, la seva col·locació 
serà aproximadament a 60 cm de les vorades i orientades al conductor en el sentit de la 
circulació. Els pals seran d’alumini.  
 
 Les senyals existents que estiguin en bon estat podran ser reutilitzades.  
 
SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
 Els senyals horitzontals pintats sobre el paviment seran reflectants a fi de garantir 
la visió nocturna per als vehicles i antilliscants per evitar accidents de vianants i vehicles 
de dues rodes.  
 

SEMAFORITZACIÓ 

 El procediment que es seguirà en la semaforització de les diferents cruïlles, 
consistirà en el canvi dels semàfors i la seva canalització corresponent. Els bàculs 
existents es conservaran.  
 

A la cruïlla entre avinguda Montejurra i carrer Riera de Pahissa, s’instal·laran un 
nou sistema semafòric degut a que aquets pas de vianant actualment no existeix. 
Aqueta nova instal·lació es connectarà a l’armari existent al carrer Montejurra amb 
Rambla Marquesa de Castellbell.  
 
 La senyalització es realitzarà amb el vist-i-plau de la policia municipal. 
 

4.8 Enllumenat 
 

 Les condicions lumíniques exigides son: una lluminància mínima de 25 lux  i un 
coeficient d’uniformitat mitjà de 0,40. a les calçades i de 12 lux  i 0,25 respectivament a 
les voreres. 
 
 L’enllumenat que es projecta és una il·luminació “al portell”, amb fanals tipus“ 
Doble Y” de 9,2 m d’alçada i llums de VSAP de 70 w pels vials i de 6,5m d’alçada i  70 w 
de VSAP per les voreres. 
 
 La nova xarxa es connectarà a un armari situat al carrer Mossèn Cinto Verdaguer.  
 

4.9 Jardineria – Plantacions 
 

 Seguint indicacions dels serveis tècnics de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat  
es planteja plantar arbres de l’espècie Celtis Australis (Lledoner) pel seu elegant port i 
presència així com el seu bon arrelament . Els arbres tindran un perímetre de tronc de  
30-35 cm. 
  
 Per la plantació d’arbres, cal obrir un forat de plantació de 1’5x1’5x1’5m amb 
l’extracció de tota la terra. A continuació es col·locà l’arbre vertical i s’omple el sot amb el 
50% de terra vegetal i el 50% de substrat arenós. Aleshores es compacta manualment i 
de forma lleugera la terra al seu voltant fins que l’arbre queda totalment ancorat.  
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 Finalment es conforma una pou de com a mínim 1’5m de diàmetre i amb una 
capacitat de mínim 50 litres d’aigua. Immediatament es realitza un primer reg abundant. 
 
 Els arbres disposen d’una instal·lació de reg per degoteig, amb connexió a un 
comptador existent de la font situada a la cruïlla del passeig Solà Sert. 
 

4.10 Xarxa d’incendis 

 No és necessari la implantació de cap nou hidrant  pel Servei de Bombers. En 
l’àmbit del projecte en trobem tres  dins de les distancies més que reglamentaries 
segons el compliment del Decret 241/1994, de 26 de juliol, de la Generalitat de 
Catalunya especialment en tot allò que té incidència amb les condicions d’entorn i 
accessibilitat per la intervenció dels bombers, així com les de reforç de les vies 
d’intervenció, fixades en els Arts. 6 i 7 d l’esmentat Decret. 

 

4.11 Neteja 

 Es disposen de 3 punts de recollida de residus, amb 4 compartiments soterrats 
cadascú. Es preveu la instal·lació d’un armari elèctric, situat al encreuament amb el 
Pge. Massana , per comandar aquesta nova instal·lació.  

 

4.12 Xarxes de serveis 
 

 Es preveu el soterrament de  les línies aèries de xarxes de serveis existents – 
xarxa de B.T i telègraf -  i es construeixen prismes de tubulars sota les voreres  –
prismes de les xarxes “Ajuntament” i “telecomunicacions”, canalització de reserva per 
FECSA-, així com els corresponents encreuaments.  
 
 Es projecta les següents canalitzacions, la major part amb connexions a les 
mateixes xarxes ja realitzades al tram de la fase I. També compten amb encreuaments 
entre voreres: 
 
1. Prismes de canalitzacions per a als diferents serveis a instal·lar i preveure a cada 

vorera. 
- Xarxa de comunicacions formada per 9 tubs de 125 mm (3 de reserva). 
- Xarxa “Secció municipal” formada per 11 tubs (2 de 160 i 9 de 110 mm (4 de 

reserva), amb les següents funcions: 
2 d’enllumenat (un fix i un per a les llums de Nadal). 
1 Alimentació parada de d’autobús 
1 Contenidors 
1 Xarxa de semàfors 
2 tubs -Ø160- Fibra Òptica  

 
2. Prismes per a FECSA. A cada vorera previsió de prisma amb 4 tubs de 160 mm, i 

3 encreuaments amb 6 tubs de 160. Es preveu la substitució dels postes existents, 
i modificar la xara aèria actual a cablejat “grapat” a les façanes, amb soterrament 
dels trams dels encreuaments. 

 
3. Canonada d’aigua potable. Substitució del tram existent de fibrociment. 
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5. QUADRE RESUM DE CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS 
 

QUADRE RESUM DE CARACTERÍSTIQUES PROJECTE  
Superfície total : 7.495 m2 
Superfície d’aglomerat: 3.079,02 m2 
Superfície de voreres i paviment de llambordes: 3.900,36 m2. 
 
 
AMIDAMENTS PRINCIPALS: 
Volum excavació general: 405,41 m3. 
Xarxa Clavegueram: 

- Longitud de canonades: 633 m. 

- Pous nous: 6 u. 

- Embornals: 30 u. 

Superfície a pavimentar: 

- Vials amb aglomerat: 2983,26 m2. 

- Voreres peatonals –paviment lloses prefabricades 60x40x7-: 3.854,46 m2. 

- Paviment de llambordes: 143,76 m2. 

Xarxa Enllumenat: 

- Columnes tipus “ Doble Y” de 9,2 m d’alçada: 34 u. 

Jardineria i reg:. 
-     Noves plantacions:  46 u Celtis Australis –Lledoners-. 

- Longitud canonades de reg d’arbrat:  678 m. 

Mobiliari urbà:. 

- Noves  papereres: 19 u. 

- Bancs i cadires: 15 u. 

Recollida d’escombraries:. 

- Nous punts soterrats de recollida: 12 u. 

 
QUADRE RESUM DEL PRESSUPOST 
 

               Capítols      Imports 

Cap 1.Treballs previs i demolicions 59.949,73 
Cap 2  Moviment de terres 11.576,10 
Cap 3. Clavegueram i drenatge 152.083,44 
Cap 4. Pavimentació 324.464,72 
Cap 5. Senyalització 43.346,54 
Cap 6. Enllumenat 96.745,61 
Cap 7. Jardineria i xarxa de reg 32.040,99 
Cap 8. Mobiliari urbà 10.461,50 
Cap 9. Xarxa d’instal·lacions 498.125,77 
Cap 10. Varis 35.000,00 
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Cap 11. Seguretat i Salut 62.901,93 
TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 1.326.696,33 

 
                13 % DESPESES GENERALS 172.470,52 
                  6 % BENEFICI INDUSTRIAL 79.601,78 
PRESSUPOST PER CONTRACTE (SENSE IVA)                 1.578.768,63 
                18 % IVA 284.178,35 
PRESSUPOST PER CONTRACTE                                       1.862.946,98 

 
TOTAL:    1.862.946,98 € 

6. EXPROPIACIONS I SERVEIS AFECTATS  
 
 Pel tipus de projecte que és i la titularitat pública dels terrenys afectats, no és 
necessària l’expropiació de cap finca. 
 
Tampoc es preveu l’afecció a cap servei existent. 

7. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
 D’acord amb el Reial Decret 1627/97 de 24 d’octubre de 1977, en el present 
Projecte s’inclou un estudi de Seguretat i Salut en el Treball, que forma part del mateix. 
 
 El pressupost de Seguretat i Salut ascendeix a SEIXANTA-DOS MIL NOU–
CENTS UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS (62.901,93 €), import que 
queda recollit com a Partida Alçada al Pressupost d’Execució Material. 

8. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 

 En compliment de l’apartat B de l’article 63 del “Reglamento General de 
Contratación del Estado”, s’elabora l’Annex “Pla de Treballs”, on s’estudia amb 
caràcter indicatiu el possible desenvolupament dels treballs. En el present projecte 
s’ha estimat com a període òptim d’execució de les obres vuit (8) mesos, i un màxim 
de vint (20) operaris. 

9. JUSTIFICACIÓ DE PREUS  
 

 La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus  de ITEC, 
realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. 

10. SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 
 

 La planificació i urbanització dels espais d’ús públic projectats, s’ha efectuat de 
manera que resulten adaptats a les persones amb mobilitat reduïda. S’han tingut en 
compte les determinacions i els criteris bàsics establerts en la Llei 20/1.991, de 25 de 
novembre, de promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques 
8B.A.U.); la llei 10/1.993, de 8 d’octubre, que regula l’accés a l’entorn de les persones 
amb disminució visual acompanyades de gossos pigall; el Decret 135/1.995, de 24 de 
març, de desplegament de la llei 20/1.991. 
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ITINERARI ADAPTAT 
 
L’itinerari de vianants es adaptat i compleix els requisits següents: 
• La seva amplada lliure és mes gran 0,90 m. i la seva alçada lliure més de 2,10 m., 

en tot el recorregut. 
• En els canvis de direcció s’inscriu un cercle de 1,50 m. de diàmetre com a mínim 

en l’amplada lliure de pas. 
• L’itinerari no inclou cap escala ni graó aïllat. 
• La pendent longitudinal dels recorreguts és entorn del 2-3%, amb un màxim del 

5%, per tant, no supera el 8% exigit. 
 
PAVIMENTS 
 
 Són durs, no lliscants i sense regruixos diferents als propis del gravat de les 
peces. la seva pendent transversal màxima és del 2%, per tant, igual al 2% exigit. 

• El paviment de terra serà compactada, al 95% del Proctor modificat. 
• S’ha considerat un paviment amb textura diferenciada per tal de detectar els 

passos de vianants. 
• Les reixes i registres es col·locaran enrasats amb el paviment. Les obertures 

d’aquestes reixes permetran la inscripció d’un cercle de 3 cm. de diàmetre amb el 
paviment mitjançant reixes que compleixen les condicions anteriors. 
 

GUALS 
 
• L’amplada lliure dels guals projectats és més gran que els 1,20 m. exigits. 
• La vorera del gual quedarà enrasada amb l’alçada. 
• La pendent longitudinal del gual serà del 12% i el transversal menor al 2%. 
• Es senyalitzarà amb paviment de textura diferenciada. 

 
APARCAMENTS 
 
 En aquest sector considerem una plaça adaptada cada 40 places o fracció. 
 
 MOBILIARI URBÀ 
 
• La situació permetrà l’existència d’una banda de pas lliure d’obstacles de 0,90 m. 

d’amplada per 2,10 m. d’alçada. 
• Els elements que hagin de ser accessibles naturalment estaran situats a una 

alçada de entre 1 m. i 1,40 m. d’alçada. 

11. PRESSUPOST DE L’OBRA 
 

 El Pressupost d’Execució Material d’aquesta obra puja a la quantitat de UN 
MILIÓ TRES-CENTS VINT-I-SIS MIL SIS-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB 
TRENTA-TRES CÈNTIMS (1.326.696,33 Euros ) 
  
 El Pressupost d’Execució per Contracte amb IVA d’aquesta obra puja a la 
quantitat de UN MILIÓ VUIT-CENTS SETANTA-DOS MIL NOU-CENTS QUARANTA-
SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS (1.862.946,98 Euros ).  
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12. REVISIÓ DE PREUS 
 

 En compliment del Reial Decret 1098/2001 de Contractes de les Administracions 
Públiques (BOE 26/10/2001) i per tractar-se d’un contracte d’obra en què el termini 
d’execució no excedeix de dotze (12) mesos, no té revisió de preus. 

13. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRA CTISTA 
 

 D’acord o en compliment de l’article 25 del “Real Decreto Legislativo” 2/2000 de 
16 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la “Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas” i del “Real Decreto” 1098/2001 de 12 d’octubre, pel qual 
s’aprova el “Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas”, es proposa a continuació la classificació a exigir als contractistes per 
admetre’ls a la licitació de l’execució d’aquestes obres: G-4e,  E1e, I1e. 

14. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 
 
 L’obra projectada compleix les condicions demanades pel Reial Decret Legislatiu 
2/2000 de 16 de juny, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 13/1995 de 18 de 
maig, de Contractes de les Administracions Públiques, i en concret, el que s’estableix 
a l’article 124 de l’esmentada Llei, per a ser considerada com a obra completa i 
susceptible de ser donada a l’ús general en comprendre tots els elements per a la 
seva utilització. 

15. DOCUMENTS QUE INTEGREN AQUEST PROJECTE 
 
El present Projecte consta dels següents documents: 

DOCUMENT NÚM. 1 : MEMÒRIA I ANNEXES 

Memòria  
Annex núm.   1. Antecedents 
Annex núm.   2. Topografia 
Annex núm.   3. Ferms i paviments 
Annex núm.   4. Hidrologia i clavegueram 
Annex núm.   5. Reg 
Annex núm.   6. Senyalització 
Annex núm.   7. Enllumenat 
Annex núm.   8. Serveis afectats  
Annex núm.   9. Quadre resum característiques principals 
Annex núm. 10. Estudi de seguretat i salut laboral 
Annex núm. 11. Organització desenvolupament de les obres 
Annex núm. 12. Pla de treball 
Annex núm. 13. Justificació de Preus 
Annex núm. 14. Pla control de qualitat  
Annex núm. 15. Pla gestió de residus   
Annex núm. 16. Pressupost per al coneixement de l’administració  
Annex núm. 17. Reportatge fotogràfic 

 



MEMÒRIA 
 

 
Projecte constructiu d’urbanització del carrer Laureà Miró (antiga N-340) Fase IV, al terme 

municipal de St. Feliu de Llobregat 
  

-12- 
 

DOCUMENT NÚM. 2 : PLÀNOLS 

1. Situació i Índex 

2. Emplaçament 

3. Qualificació urbanística 

4. Topografia 

5. Planta refosa 

6. Demolicions 

7. Definició geomètrica 

8. Planta proposada 

9. Xarxa de Clavegueram i Drenatge 

10. Enllumenat 

11. Jardineria i Regs 

12. Mobiliari 

13. Recollida d’escombreries 

14. Senyalització Horitzontal i Vertical 

15. Serveis afectats 

16. Noves Instal·lacions 

DOCUMENT NÚM. 3 : PLEC DE CONDICIONS 

 Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 Plec Enllumenat 
 Plec Semaforització 
 Plec Reg 

DOCUMENT NÚM. 4 : PRESSUPOST 

 Amidaments 
 Quadre de Preus núm. 1 
 Quadre de Preus núm. 2 
 Pressupostos Parcials 
 Resum de Pressupost 
 Últim full 

16. CONCLUSIÓ 
 

 Amb tot l’exposa’t en aquesta Memòria i en els documents esmentats a l’apartat 
anterior, resten completament definides les obres contingudes en aquest projecte.  
 
 S’ha de destacar que aquest projecte està condicionat per  les anterior fases ja 
realitzades. Per tant, moltes de les directius marcades en les fases anteriors s’han 
seguit en aquest projecte. 
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A més, cal considerar que les fases anteriors es van desenvolupar en una època 

de bonança econòmica i moltes de les instal·lacions i materials utilitzats responen a 
aquest plantejament.  
 

Aquest fet ha influenciat el pressupost final, perquè molts dels materials i 
elements instal·lats són els mateixos que es van utilitzar en les fases anteriors.   

 
Malgrat mantenir la qualitat dels mateixos, i per atendre les exigències que es 

deriven de la situació econòmica actual, ha estat possible ajustar el preu final del 
pressupost.  
 
 Amb tot això, es justifica la solució adoptada i es dóna per finalitzat el 
present document. 
 
 
 
Barcelona, Juny 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alba Rañé Mancha   

  AUTORA DEL PROJECTE 
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1. ANTECEDENTS 

 El present annex té per objecte indicar la documentació de partida prèvia per a 
l’elaboració de la “PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ  DEL CARRER 
LAUREÀ MIRÒ (ANTIGA N-340). FASE IV, AL TERME MUNICIPAL DE SANT FELIU 
DE LLOBREGAT”. 
 
 El projecte s’ha realitzat a partir de l’estudi i anàlisi de la situació existent i els 
valors més significatius de l’àrea delimitada, així com el planejament vigent i futur, 
l’esquema circulatori, la situació de les finques i zones amb desnivells importants. 
 
 La documentació base per a la realització del projecte ha estat la següent: 
 
1. “Avantprojecte d’ordenació del carrer Laureà Miró (antiga N-340)”, realitzat per 

V.V.V. Proyectos y Servicios con ingenio l’any 2005 
2. Projecte as-built  del carrer Laureà Miró (antiga N-340) Fase I, al terme municipal 

de St. Feliu de Llobregat. Realitzat per V.V.V. Proyectos y Servicios con ingenio 
l’any 2007. 

3. Projecte as-built  del carrer Laureà Miró (antiga N-340) Fase II, al terme municipal 
de St. Feliu de Llobregat. Realitzat per V.V.V. sl Proyectos y Servicios con ingenio 
l’any 2007. 

4. Projecte as-built  del carrer Laureà Miró (antiga N-340) Fase III, al terme municipal 
de St. Feliu de Llobregat. Realitzat per V.V.V. Proyectos y Servicios con ingenio 
l’any 2008. 

 
 La N-340, en el seu pas per la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, mantenia fins a 
l’any 2006  una estructura de via interurbana, amb dos carrils de circulació que 
permetien el pas de vehicles pesats. 
 
 Degut al desenvolupament de les obres de la Fase 1, Fase 2 i Fase 3  aquesta 
situació ha variat. El desenvolupament d’aquest tres trams de carrers (i aquest quart 
que ens ocupa) garanteixen l’anul·lació del caràcter clarament marcat de carretera 
nacional que tenia el carrer de Laureà Miró, per passar a ser ja de forma definitiva, un 
carrer amb un marcat caràcter comercial i d’impuls peatonal. 
 
 Aquest projecte, com a Fase 4, té en compte les directrius marcades al citat 
avantprojecte i a les dades reals de les obres ja executades a la Fase 1, 2 i 3. 
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2. TOPOGRAFIA 

 Les dades topogràfiques estan agafades de l’aixecament topogràfic que es va 
realitzar al desembre de 2008 i completades amb les dades geomètriques del As-built 
de l’obra de la Fase 3. 

 

S’adjunten els plànols amb les dades de camp.  
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1. FERMS I PAVIMENTS  

1.1.- Paviments  

Els paviments projectats són els següents: 

 

   PAVIMENTS DE VORERES: 

Llosa model “Vulcano” de la casa Breinco de 60x40x7cm  
 

15 cm. de base granular de tot-ú artificial 
15 cm. de base de formigó HM-20 
2 cm. de morter 
Llosa model “Vulcano” de la casa Breinco de 60x40x7cm  
 

   PAVIMENTS DE VIALS 

Asfalt anti-soroll F-8/10 (calçada): 

30 cm. de base granular tot-ú artificial 
20 cm de base de formigó HM-20 
6 cm M.B.C. S-20/25 
4 cm M.B.C. F-8/10 

Aparcament amb llambordes: 

30 cm. de base granular tot-ú artificial 
20 cm de base de formigó HM-20 
2-3 cm “ull de perdiu” 
Llamborda model ‘Terana’ de la casa Breinco de  24x16x7 cm 
 

  ALTRES ACABATS 

- Sobre les tapes dels contenidor d’escombreries el paviment serà de 
llambordes, model “Terana” de la casa Breinco, color mediterrani de 
dimensions 24x16x7 cm. 

- Les vorades seran granítiques de 20x25 cm. de secció i una llargada 
aproximada de 80 cm. 

- Els escossells seran del model Carmel 120 de 120x120 cm. 
- Els guals granítics de vianants son del tipus Barcelona 120 
- Els guals granítics de vehicles son del tipus Barcelona 60. 

 

MOBILIARI URBÀ 

El mobiliari serà de qualitat i de les següents descripcions. 

- Banc model Neoliviano de 175 cm. de llargada 
- Cadira model Neoliviano de 55 cm. 
- Paperera model Barcelona 70L d’acer zincat i pintat (pot incorporar xip de 

control) 
- Pilona d’acer pintat model Barcelona 
- Barana d’acer inoxidable tipus Inox 50 
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1.2.- Afermats 
 
Les seccions estructurals del ferm dels vials dels carrers han estat escollides 

segons la categoria de trànsit prevista i tipus d’esplanada E-2, segons l’Ordre 
FOM/3460/2003, de  28 de novembre, per la que s’aprova la norma 6.1-IC “Secciones 
de firme”, de la Instrucció de Carreteres, i el Catàleg de “Secciones estructurales de 
firmes urbanos en sectores de nueva construcción”. 

 
El ferm projectat al vial es el corresponen a la secció estructural 2AF1, segons el 

tipus de trànsit V-2 –entre 50 i 270 vehicles pesats diaris-  i esplanada E-2. Es un ferm 
de tipus flexible, constituït per les següents capes i tractaments, en ordre descendent: 

 
- 4 cm M.B.C. F-8/10 
- 6 cm M.B.C. S-20/25 
- 20 cm de base de formigó HM-20 
- 30 cm de tot-ú artificial. 
- Terreny natural desprès de fer l’excavació de la caixa, compactat al 95 % P.M., 

considerant aquest terreny com sòl tolerable. 
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1. HIDROLOGIA 

Les dades pluviomètriques de partida s’han obtingut del “Servicio Metereológico 
Nacional” seleccionant les dades de l’estació pluviomètrica de Cornellà de Llobregat 
(Designació 10-200, Coordenades X: 923950  Y: 4590755) per la seva proximitat a la 
zona del projecte. 

Es considera per al dimensionament de la xarxa de col·lectors la precipitació 
màxima en 24 hores per a un període de retorn de 10 anys, amb els càlculs segons les 
“Recomanacions sobre mètodes d’estimació d’avingudes màximes” seguint la 
distribució SQR-Etmàx recomanat per l’Agència Catalana de l’Aigua.  

L’intensitat de precipitació resultant es de I10= 0,058 l/s/m2, aplicant un coeficient 
de majoració del 20 % i un coeficient d’escorrentia de 1. 

2. CÀLCULS DE CABALS 

Els càlculs dels cabals màxims d’aportació s’han estimat aplicant el mètode 
racional, tal i com indica la “Instrucción 5.2-I.C. -Drenaje Superficial-“, am la fórmula de 
càlcul: 

� =
� · � · � · ��

360
 

 

Les dades de les conques s’han agafat del projecte “Col·lector de la Riera de la 
Font. Sant Feliu de Llobregat”  redactar al juliol de 1985, per la Junta de Sanejament  
de la Generalitat de Catalunya dins del Pla Especial de Sanejament Metropolità. En 
aquest projecte la conca d’aportació s’anomena V-2 (veure plànol adjunt), que adaptat 
a la nostra realitat resulta un conca de 39.810 m2 (tenint en compte la fase III i fase 
IV). S’adjunta un plànol amb les superfícies de càlcul de la conca, entre els carrers de 
Joan Maragall i Carrer Mossèn Cinto Verdaguer.   

A continuació s’inclou una taula amb les dades de cabdals per la xarxa 
projectada: 

 

     Pou Àrea conca                 
(m2) 

Diàmetre 
canonada 

P pendent tram 
anterior (%) 

   Q màxim 
(m3 / s )  

Q real      
(m3 / s) 

P3.0 39.810 1000 2,00 3,16 2,31 

P3.1 37.823 1000 2,00 3,16 2,19 

P3.2 35.836 1000 2,00 3,16 2,08 

P3.3 32.409 1000 1,50 2,70 1,88 

P3.4 29.534 1000 1,00 2,23 1,71 

P3.5 26.659   800 1,50 1,51 1,54 

P3.6 23.784   800 1,50 1,51 1,38 
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P3.7 20.869   800 1,00 1,23 1,21 

P3.8 17.914   800 1,00 1,23 1,04 

P3.9 16.436  800 1,00 1,23 0,95 

P4.1 14.244  800 1,00 1,23 0,83 

P4.2 12.053  800 1,00 1,23 0,70 

P4.3 9.862  800 1,00 1,23 0,57 

P4.4 7.671  800 1,00 1,23 0,44 

P4.5 5.480 800 1,00 1,23 0,32 

P4.6 3.289    0,19 

 

 

 

3. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ  

Actualment aquest tram de Laureà Miró no compte amb xarxa de recollida 
d’aigües pluvials, i les aigües domèstiques de cada grup d’habitatges van a 
desembocar als carrers del darrera.    

Degut a aquest a situació es projecta un nou col·lector unitari de recollida 
d’aigües de pluja,  a tot la longitud del carrer, que connectarà amb el col·lector existent 
de tipus unitari del carrer  Joan Maragall.  Aquest col·lector té capacitat suficient per a 
desguassar la pluja prevista a la urbanització del carrer am la fase IV. Aquest col:lector 
té canonades projectades de tipus circulars de PE de  diàmetres 800 mm., amb pous 
prefabricats de formigó de diàmetre 1200 mm. 

Es disposen nous embornals, de tipus sifònic, i es mantenen algunes reixes e 
embornals existents, principalment als encreuaments del carrers transversals.  

El perfil longitudinal del nou col·lector s’adaptarà amb les dades reals –es faran 
prèviament les cales de serveis previstes- dels encreuaments amb les xarxes 
soterrades de M.T., B.T. xarxa d’aigua potable.  

 

 

  Actuació fase III 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

Es redacta el present annex de Reg per tal de justificar les solucions adoptades 
en el present projecte, pel que fa a les obres de reg. 
 

Per redactar el present annex, s’han tingut en compte les recomanacions Parcs i 
Jardins de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, tant pel que fa als càlculs com al 
disseny dels diferents elements. 
 

2. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
 

S’instal·larà la xarxa de reg automatitzat en les zones verdes definides en el 
projecte, col·locant  reg per degoteig en arbres situats en zona en escossells. 
 El sistema de reg utilitzat anirà connectat al comptador existent al costat de la 
font del Passeig de Solà Sert. La xarxa constarà dels elements que es descriuen a 
continuació: 
 

2.1. Subministrament per part de la companyia 
 
 S’utilitzarà la xarxa actual d’aigua, consistent en un tub de 100 mm de diàmetre. 
La connexió es realitzarà a la font situada al passeig de Solà Sert. La connexió a 
contractar serà de 3-4 m3/h. La pressió normal a la zona és de 4,5 a 5,5 bars, però és 
contempla la col·locació d’un regulador de pressió per tal d’evitar el deteriorament de 
la nova instal·lació i possibles fuites en el circuit. 
 

2.2. Instal·lació de comptadors i by-pass 
 
 El comptador i la clau de pas aniran col·locades dins d’una arqueta de 
100x40x40 cm., amb tapa de planxa estriada, galvanitzada i de 5 mm. de gruix, com a 
mínim, amb els corresponents tiradors. Les tapes no tindran una longitud superior a 60 
cm, i es col·locarà a sota d’aquesta, un reforç d’UPN de 60x30 mm. extraïble. 
 

 
 

Il·lustració 1. Detall de l’arqueta d’escomesa 

Tapa de xapa 
galvanitzada 
 

UPN extraible de 
reforç Comptador i 

clau de pas 
 

60 

100 
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 El ramal del comptador connectarà directament amb el by-pass mestre i la clau 
de boques de reg dins d’una altra arqueta de 80x60x60 

 

 
Il·lustració 2. Esquema de la tapa del comptador 

  
Cada by-pass constarà d’una electrovàlvula connectada al programador, tres 

vàlvules d’esfera de racord pla i les pertinents peces de connexió, que preferentment 
seran de llautó. Tots aquests elements aniran lliures de morter per facilitar el 
manteniment i les possibles reparacions. 
 
 Els by-pass sectorials de degoteig d’arbrat incorporaran un reductor de pressió 
per tal de protegir la canalització de degoteig, degut a la seva fragilitat respecte a les 
altes pressions. També incorporaran un filtre de 300 micres, amb cartutx desmuntable, 
per evitar l’entrada d’elements que puguin taponar els degoters. 
 

2.3. Xarxa primària de repartiment per reg 
 
 La xarxa de conducció primària va des de la connexió al by-pass mestre fins als 
diferents by-pass de sectorització de reg per degoteig. 
 
 Aquesta xarxa serà de polietilè, de baixa densitat i apte per a ús alimentari, en 
tota la seva longitud. Els accessoris d’unió seran de llautó, fosa, termofusió a topall o 
electrofusió depenent del diàmetre de la canonada. 
 
 La xarxa primària transcorre per la zona dels paviments, on es preveu col·locar 
passa tubs de polietilè corrugat reforçat amb el doble de diàmetre de canonada, amb 
la carta exterior llisa i l’interior corrugada. 
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2.4. Xarxa primària per boques de reg 
 
 L’alimentació de les boques de reg s’efectuarà a traves d’una xarxa primària amb 
una canonada de 63 mm. de diàmetre, totalment independent de la resta de xarxes 
primàries. A la connexió amb l’escomesa, de la xarxa primària, es col·locarà una clau 
de pas, d’esfera de racord pla, dins d’un pericó de registre de 50x50 cm. 
 
 La xarxa de boques de reg transcorre per la zona dels paviments, on es preveu 
col·locar passa tubs de polietilè corrugat reforçat amb el doble de diàmetre de 
canonada, amb la carta exterior llisa i l’interior corrugada. 
 

2.5. By-pass d’electrovàlvula sectorial de reg per degoteig 
 
 Els by-pass d’electrovàlvula sectorial es col·locaran per controlar l’obertura o 
tancament de cada sector de reg. Es col·loquen en les zones de reg per degoteig. 
 
 El by-pass sectorial, a l'igual que el mestre, consisteix en un sistema d’obertura 
manual i automàtica dels sectors de reg. Està format per 3 vàlvules d’esfera de record 
pla, mascle tipus i compatible, 1 unitat d’electrovàlvula amb regulador de cabal i 
obertura manual amb desguàs intern que suporti pressió de treball de 10 Kg/cm2, tipus 
i compatibles, 2 unitats de colzes amb rosca M-H de llautó homologats, 2 unitats de 
“tes” amb rosca H de llautó homologades i 2 unitats d’enllaç mixt mascle de llautó. 
 
 El diàmetre de l’esmentat by-pass serà igual o superior al diàmetre de la 
canonada, depenent de les necessitats de subministraments de cada sector. 
  

Les arquetes per ubicar aquests by-pass, es col·locaran a 30 cm. de la vorada 
que separa els parterres de les zones de pas. Preferentment aniran situats fora de 
parterres.  
 
 Les arquetes utilitzades seran preferentment de 50x50x50x cm. per poder 
encabir tot el conjunt, amb tapa de fosa dúctil de 50x50 cm. 
 

2.6. Xarxa secundària de repartiment per degoteig 
 
 La xarxa secundària de repartiment correspon al tram de canonades entre les 
diferents electrovàlvules de sectorització i els elements de distribució d’aigua, en 
aquest cas les línies de reg per degoteig.  
 
 Les xarxes secundàries no mantenen la pressió d’aigua degut que tenen una via 
de sortida. Els accessoris d’unió seran de polietilè. El diàmetre de les canonades es 
determinarà segons els litres/hora necessaris per abastar el corresponent sector de 
reg, i serà homogeni en tot el sector. 
 
 Pel traçat de les línies secundàries, s’aprofitarà en tot lo possible les rases de 
canalització de la xarxa primària. 
 
 Els diàmetres de les canalitzacions dependran del cabal d’aigua a subministrar, 
seguint la següent taula: 
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Litres/hora 1 a 
1.000 

1.000 a 
2.000 

 
 

2.000 a 
3.000 

3.000 a 
4.000 

4.000 a 
10.000 

10.000 a 
20.000 

Diàmetre del 
tub 20 25  32 40 50 63 

 
Taula 1. Diàmetre canalitzacions en funció del cabal d’aigua a subministrar 

 
 

2.7. Reg per degoteig d’arbrat 
 
 La connexió a la xarxa secundària es farà amb filtre de molla desmuntable per 
facilitar la seva neteja, vàlvula reductora de pressió (muntada al by-pass mestre), 
ventosa, vàlvula drenant, i altres accessoris que facilitin la seva neteja i assegurin la 
seva operativitat. 
 
 El reg per degoteig es realitzarà per tubs amb degoters autocompensants 
inserits, tipus Uragota 16 d’Uralita o similars, amb mànega de 16 mm.. Els degoters 
estaran separats 30 cm. entre ells, amb un consum de 3,5 l/h. Es col·locaran els tubs 
de degoters amb una separació de 30 cm. entre ells. D’aquesta manera es garanteix 
una cobertura del 100%. La xarxa secundària del reg d’arbrat circularà sempre que 
sigui possible pels escossells. 

 
Il·lustració 3. Detall reg per degoteig en arbres d’alineació 

 

2.8. Altres elements de la xarxa 
 
 En el punt més alt de la xarxa es col·locarà una vàlvula de descàrrega, dins del 
pericó sectorial corresponent o a un pericó de 40x40x40 exclusiu per aquest ús, per tal 
d’evitar que els degoters absorbeixin elements que puguin taponar-los a la llarga. 
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 També es col·locarà una vàlvula de desguàs en cada extrem de la xarxa per tal  
de facilitar la seva neteja. 
 

2.9. Boques de reg 
 
 Es col·locarà boques de reg per tal de netejar les zones de paviments durs, 
humectar les zones de sauló i regar les zones verdes en cas de fallida o reparació de 
la instal·lació de reg automatitzat.  
 
 Les boques de reg seran del tipus Barcelona, blindades, amb racord de llautó de 
45 mm. Es situaran fora dels parterres, en un lloc accessible pels operaris. 

 
Il·lustració 4. Esquema boca de reg blindada 

 

2.10. Programadors 
 
 Les electrovàlvules aniran centralitzades al programador electrònic. El 
programador haurà de donar cobertura als tots els sectors de reg (arbrat, difusors i 
techline). Complirà les característiques següents: 
- Temps de reg de 1 a 999 minuts per estació. 
- Doble programa A/B. 
- Programa de 7 dies o dos setmanes. 
- 3 regs diaris mínims. 
- Arranc de bomba o vàlvula mestra. 
- Memòria permanent. 
- Transformador 24 c. Intern i Extern. 
- Caixa de protecció estanca amb tancament de clau. 
  
 El programador anirà instal·lat dins d’un armari del tipus enllumenat públic. Es 
connectarà elèctricament a la línia d’enllumenat. Es prolongarà la base de formigó 
prevista per l’armari d’enllumenat 60 cm. i es col·locarà l’armari del programador de 
reg al costat de l’armari d’enllumenat amb una petita separació per evitar el col·lapse 
de les ventilacions dels armaris. Es col·locarà un interruptor diferencial i es derivarà 
una pressa per l’armari del programador a través de la base de formigó. 
 
 Annex al programador, es col·locarà un sensor de pluja tipus Rsd-Bex de Rain 
Bird o similar, connectat al programador, per tal d’evitar consums innecessaris d’aigua 
en temps plujós. 
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2.11. Canalitzacions 
 
2.11.1. Rases 
 
 Les canalitzacions de reg, es passaran preferentment pels escossells, facilitant 
d’aquesta manera la instal·lació i posteriors reparacions. 
 
 Les rases que s’obrin tindran una amplada aproximada de 60 cm. i 40 cm. de 
fondària fins la generatriu superior del tub, depenent del nombre de conductes que hi 
circulin. Les rases es reompliran amb material de la pròpia excavació, procurant que 
estigui lliure de pedres i elements susceptibles de malmetre les canonades. Es farà en 
tongades de 20 cm. compactades al 95% del P.M. 
 
 En el cas de tenir varies conduccions elèctriques o canonades aquestes se 
separaran uns 5 cm. per facilitar posteriors treballs i reparacions. 
 
 Es col·locarà també una làmina de polietilè de color verd d’avís d’existència de la 
línia de reg a uns 40 cm. de profunditat. 
 

2.12. Instal·lacions elèctriques 
 
 Les instal·lacions elèctriques es passaran per tub corrugat de doble capa, els 
conductors portaran un aïllament de tensió nominal de 1000 v., amb una secció de 2,5 
mm2 de diàmetre. 
 
 Les connexions elèctriques amb l’electrovàlvula s’efectuaran amb cinta 
vulcanitzada, torpedes de silicona o similar evitant la derivació a terra de la corrent 
elèctrica. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
 Aquest annex descriu les característiques i els elements fets servir en la 
senyalització de les obres, tant provisionals com definitives.  
 
 Aquest projecte compren l’estudi de la senyalització vertical i  senyalització 
horitzontal a col·locar ,a fi de complir amb la normativa existent en aquests temes. 

2. NORMATIVA APLICADA 
 
 Les normes aplicades per a cadascú dels temes que formes part d’aquest annex, 
són els següents: 
 
 A nivell general s’aplicarà el “ Reglamento General de Circulación” i els criteris 
continguts en l’esborrany de la “Instrucción 3.1-IC de trazado”. 
 
 SENYALITZACIÓ VERTICAL: Instrucció 8.1-IC/99 i catàlegs de Senyals 
circulació, Tom I.- “Característiques dels Senyals” de març-92 i Tom II.- “Catàleg i 
significat dels senyals” de juny-92, del M.O.P.T. 
 
 SENYALITZACIÓ D’ORIENTACIÓ: “Manual per a la senyalització viària 
d’orientació de Catalunya”. 
 
 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL: “MARQUES VIALS” segons l’Ordre Circular 
8.2.-I.C. de juliol del 1987 de la Direcció General de Carreteres del Ministeri d’Obres 
Públiques i Transports. “Plec de prescripcions Tècniques Generals PG3/75 aprovat el 
6 de febrer de 1976 en el seu article 700 “Marcas Viales” modificat a la Ordre de 28 de 
desembre de 1999. 
 
SENYALITZACIÓ D’OBRES “ Instrucció 8.3 IC. Senyalització d’obres”. 

3. DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 

3.1. Afectació sobre el trànsit 
 
 Es produiran mínimes afectacions sobre el trànsit,  de tal manera que les 
restriccions que es puguin produir en el pas seran degudament senyalitzades durant el 
temps que durin les mateixes.  
 

3.2. Senyalització vertical 
 
 En general, es col·locaran senyals verticals amb pals d’alumini provisionals que 
adverteixin de la presència de les obres des de tots els accessos amb l’objectiu clar 
d’assegurar la integritat del personal a peu d’obra i la seguretat dels vehicles. 
 
 Aquestes senyals, a diferència de les definitives, seran de fons groc i s’aniran 
recol·locant segons s’actuï. 
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3.3. Senyalització horitzontal 
 
 Les marques vials afectades per les obres seran reposades sistemàticament. 
Aquestes marques provisionals, seran de color groc o taronja i de característiques 
similars a les definitives. 
 

3.4. Abalisament 
 
 Els elements anteriorment mencionats serveixen com a complement a la 
senyalització de la via i busquen un augment a la seguretat i comoditat de l’usuari. 
 
 Els elements d’abalisament utilitzats són els reflectors i lluminosos que sense 
caràcter limitatiu, principalment són: 

• Cons TB-6 

• Piquetes TB-7 

• Semàfors TL-1 

• Elements lluminosos intermitents TL-2 i TL-8 

• Panells TB1 o TB2, amb panells complementaris TR-400 o TR-401 

• Marca vial d’abalisament TB-12 

• Jalons reflectants 

• Cordons reflectants 

• Tanques metàl·liques 

4. SENYALITZACIÓ DEFINITIVA 

4.1. Senyalització vertical 
 
 La situació en planta dels senyals ve indicada als plànols; la seva situació al 
plànol vertical, serà tal que la part que més sobresurt del senyal estigui a 50 cm de la 
vora exterior del voral i a 1.5 m de la vora interior del voral. La part inferior dels senyals 
es col·locarà a 1.50 m. sobre el nivell del paviment. 
 
 Els senyals circulars seran de 60 cm. de diàmetre , les quadrades seran de 60 
cm. De costat, les triangulars de 90 cm. de costat, i les octogonals seran de 60 cm 
entre cares. Les dimensions de les fletxes i panells venen indicades als plànols. 
 
 El nivell de reflectància segueixen els criteris de la Taula 1 corresponents a 
carretera convencional no principal. 
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              ENTORN D' UBICACIÓ DE LA SENYAL Ó CARTELL
TIPUS DE SENYAL Ó ZONA PERIURBANA AUTOPISTA   CARRETERA CONVENCIONAL

CARTELL (Travessies, AUTOVÍA I VÍA
circunval·lacions...) RÀPIDA

Advertència de perill P-1 a P-50
Prioritat R-1 a R-6 nivell 2 nivell 2 nivell 2 nivell 2

Prohibició d'entrada R-100 a R-117
Prohibició ó restricció R-301 a R-306

Obligació R-400 a R-417
Indicacions generals S-1 a S-29 nivell 2 nivell 2 nivell 1 nivell 1
Indicació de carrils S-50 a S-63
Indicació de servei S-100 a S-126

Presenyalització lateral S-200 a S-260 nivell 2 (*) nivelll 2 (*) nivell 2 (*) nivell 2
Pòrtics i banderoles S-350 a S-372 nivell 2 (*) nivelll 2 (*) nivell 2 (*) nivell 2

Panells laterals 
d' aproximació
Confirmació S-600 a S-630 nivell 2 nivell 2 nivell 1 (*) nivell 1

Població S-700 a S-770 nivell 2 nivell 2 nivell 1 (*) nivell 1
Resta nivell 2 nivell 2 nivell 1 nivell 1

Panells direccionals nivell 2 (*) nivell 2 (*) nivell 2 nivell 2
Fites kilométriques nivell 2 nivell 2 nivell 1 nivell 1

Fites d'aresta
Fites de vértex nivell 2 (*) nivell 2 (*) nivell 2 (*) nivell 2 (*)

Balises cilíndriques

PRINCIPAL NO PRINCIPAL
CLAU

nivell 2 nivelll 2 - -

Taula 1. Criteris per la selecció del nivell de reflectància òptim 

 
NOTA: 
(*) Es recomana utilitzar un nivell superior on l’il·luminació ambient dificultes la 
percepció de la senyal ó cartell i en llocs d’elevada perillositat o entorns complexos 
(interseccions, glorietes, etc.) 
 
 
 Els senyals seran sobre xapa d’acer i els panells i panells fletxa sobre xapa 
d’alumini. 
 
 Els panells venen dimensionats pels noms i missatges que a ells s’indiquen, 
d’acord amb les normes de composició de cartells contingudes a la Instrucció 8.1-IC i 
al “Manual per a la senyalització viària d’orientacio de Catalunya”, a l’igual que els 
panells complementaris. 
 
L’alfabet utilitzat correspon al tipus CCRIGE. 

4.2. Senyalització horitzontal  
 
 La situació i el tipus de les marques vials projectades queda reflectida als 
plànols, on s’indica el tipus segons la nomenclatura de l’esmentada “Instrucción 8.2 – 
IC”. 
 
 Segons l’actualització de l’article 700 del PG3/75, la metodologia a seguir per a 
la determinació del tipus i composició de les marques vials és la que segueix: 
 
 Les marques vials lineals aplicades en aquest projecte seran de les 
característiques exigides segons el Factor de Desgast definit per aquest article. 
 
 Els valors trobats per totes les variables que intervenen en el càlcul del factor de 
desgast són els següents: 
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Per a marques lineals eix calçada: 
 

Paràmetre Descripció Valor 

a-. Situació de la marca vial Eix o separació de carrils 4 
b-. Textura superficial del 
paviment 

Mitja (0,7≤H≤1,0) 2 

c-. Tipus de via i ample 
calçada 

Carretera de calçada única i mala 
visibilitat 

5 

d-. IMD  IMD < 5.000 1 
Factor de Desgast (suma de a)+b)+c)+d)) 12 

 
Per a marques lineals vora calçada: 
 

Paràmetre Descripció Valor 

a-. Situació de la marca vial Banda lateral esquerre, en carreteres 
de calçades separades, o laterals, en 
carreteres de calçada única 

3 

b-. Textura superficial del 
paviment 

Mitja (0,7≤H≤1,0) 2 

c-. Tipus de via i ample 
calçada 

Carretera de calçada única i mala 
visibilitat  

5 

d-. IMD IMD < 5.000 1 
Factor de Desgast (suma de a)+b)+c)+d)) 11 

 
 
 La pintura escollida és del tipus 1 que correspon a marques vials convencionals. 
I la determinació de la seva composició es fa en funció del Factor de Desgast exigit: 
 
Factor Desgast Classe Material 

4-9 Pintures 
10-14 Productes de llarga durada  aplicats per pulverització 

(termoplàstics d’aplicació en calent i plàstics d’aplicació en 
fred) o marca vial prefabricada. 

15-21 Marca Vial prefabricada o productes de llarga durada 
(termoplàstics en calent i plàstics en fred), aplicats per 
extrusió o per arrossegat. 

 
 Com a resultat les marques seran de color  blanc i reflectants. Seran realitzades 
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre aplicada per 
pulverització. 
 
Els tipus de marques vials emprades a aquest projecte, són els següents: 

- Línia contínua per a separació de sentits de 10 cm d’ample (M-2.6). 

- Línia contínua de 10 cm d’ample de prohibit avançar (M-2.2). 

- Línia discontínua-contínua de 10 cm d’ample i seqüència de 3.5 m de traç i 9 m de 
va, com a prohibició d’adelantar  per un sentit peró no per l’altre (M-3.2). 

- Línia de detenció (M-4.1) 

- Línia de cediu el pas (M-4.2) 

- Fletxes de direcció o de selecció de carrils (M-5.1) 
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- Zebrats (M-7.2) 

 
La situació en planta de cada tipus de marca vial està reflectida als plànols. 
 
 És convenient tenir en compte, abans d’executar les marques vials, dues 
condicions: condicions climatològiques i condicions de la superfície a pintar: 

- Condicions climatològiques: la temperatura del medi ambient ha de ser superior a 
10 ºC. La humitat relativa no ha de sobrepassar el 85%. El vent ha de ser inferior a 10 
m/sg i no ratxejat. 

- Condicions de la superfície a pintar: és indispensable, abans d’aplicar una pintura 
la superfície estigui neta, lliure de material després o mal adherit, taques d’oli o greix, 
etc. Han de transcórrer, com a mínim, dues setmanes des que es col·loca l’aglomerat, 
abans d’aplicar la pintura. 

 

5. REUTILITZACIÓ DE SENYALS EXISTENTS  
 

A continuació es detallen totes aquelles senyals que es troben actualment en bon 
estat i poden ser reutilitzades:  
 
1. Zona vianants i prohibició entrada passatge Massana 
  

 
 

 

2. Indicacions pas elevat 
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3. Senyal informativa Pàrquing Can Bertrand  

 

 
 
4. Senyal informativa Pàrquing Municipal  

  

 
 

5. Senyal direcció obligatòria camions  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Senyals direcció  
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1. INTRODUCCIÓ 
 
 L’objectiu primordial de l’enllumenat és augmentar la seguretat dels vehicles i 
contribuir a disminuir la possibilitat d’accidents. Per als vianants, suposa una seguretat, 
ja que permet poder veure els perills que en un moment donat puguin aparèixer i ésser 
vistos pels conductors que utilitzen el vial. 
 
 Es planteja l’enllumenat del carrer Laureà Miró (antiga N-340), al terme municipal 
de Sant Feliu de Llobregat. 
 
Les característiques de la zona a il·luminar es detalla a continuació: 
 
Zona amb vorera: 
 
Tipus de via : Carrer xarxa viària secundària 
Amplària de Vial : 18 m. 
Amplària de la Calçada: 7 m 
Ample de Vorera esquerra: 5,5 m. 
Ample de Vorera dreta: 5,5 m. 

2. OBJECTE DEL PROJECTE 
 
 L’objecte del present annex és la justificació de la solució adoptada, així com les 
característiques tècniques per a la instal·lació d’enllumenat de les zones del apartat 
anterior. 

3. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
Les obres a realitzar es descriuen a continuació: 
 
- Muntatge (bilateral al tresbolillo amb d = 20 m.) de 34 columnes de 9,20 m d’alçada. 
Les luminàries es col·locaran al portell  i seran fanals tipus “Doble Y”. Aquest Fanal té 
dues lluminàries tipus HEKA amb una làmpada de VSAP-70 w  per la calçada, i una altra 
Vsap-70 w  per a les voreres. Amb el corresponent equip d’encesa. 
 
- La nova xarxa es connectarà a la xarxa ja instal·lada a la Fase 1. 
  
-    La instal·lació dels corresponents conductors de cable - mànega de 0,6/1 kV de les 
seccions assenyalades en l’esquema d’unifilar i de cable de coure nu (enllumenat 
exterior) de 35 mm2 de secció per a la posada a terra.  

4. NORMATIVA APLICABLE 
 
- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) segons el R.D. 842/2003, de 2 
d’agost.  
 
- Instruccions Tècniques Complementàries ITC BT 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 30, 43, i 44.  
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- Instrucció 7/2003 de 9 de setembre de la Direcció General d’energia i Mines sobre 
procediment  administratiu  per  a  l’aplicació  del  Reglament  Electrotècnic  per  a  
Baixa Tensió mitjançant la intervenció de les Entitats d’inspecció i Control de la 
Generalitat de Catalunya.  
 
- Normes UNE d’aplicació.  
 
- Normes  particulars  de  les  empreses  distribuïdores  d’energia  elèctrica. 
 

5. DESCRIPCIÓ I SITUACIÓ DELS CIRCUITS DE PUNTS DE LLUM 
 
LÍNIA A1  
 
 18 punts de llum tipus columna d’ h=9,20 m, amb una lluminària de V.S.A.P. de 
70 w per la calçada, i una lluminària de  V.S.A.P i  70 w  per la vorera. 
 
LÍNIA A2 
 
 16 punts de llum tipus columna d’ h=9,20 m, amb una lluminària de V.S.A.P.  de 
70 w  per la calçada, i una lluminària de  V.S.A.P i 70 w per la vorera.  
 
Resum de potencies: 
 

LÍNIA A1.1 (70 W) 1.260 W 
LÍNIA A1.1 (70 W) 1.260 W 
LÍNIA A1.2 (70 W) 1.120 
LÍNIA A1.2 (70 W) 1.120 W 

Taula 1. Resum de potències 

6. NIVELL MIG D’IL·LUMINACIÓ 
 
Donades les característiques de la via  segons CIE nº 115-1995 s’han considerat els 
següents nivells: 
 
Per carrers xarxa viària secundària: 
 
 
Paràmetres lumínics  
 

Calçada  Vorera  

Il.luminància (lux) mitja en servei(E):  
 

25 lux 12 lux 

Uniformitat  mitja (Uo): 
 

Major de 0,40 Major de 0,25 

Control d’enlluenament 
 

G>6 TI<10% 
 

 
 

 
Com a factor de conservació s’ha adoptat, en funció de la pols, humitat, etc, el valor 
Fk=80%. 
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(Veure càlculs luminotècnics a l’annex 1) 

7. CAIGUDA DE TENSIÓ 
 
Les caigudes de tensió al final dels circuits de fase seran inferiors al 3%. 

8. CONDICIONS DE SEGURETAT I POSADA A TERRA 
 
 Els elements de sustentació metàl·lics accessibles disposaran de presa de terra 
que s’unirà mitjançant terminal premsat i cargoleria galvanitzada a cable de coure 
vestit de 35 mm2 de secció. Aquest cable s’unirà mitjançant abraçadora metàl·lica a la 
presa de terra que estarà formada per piques d’Ac-Cu de 14,6 mm de Ø mínim i 2.500 
mm de llargada, soterrades verticalment i connectades en paral·lel. Tanmateix, aquest 
cable s’unirà a la línia principal de terra que estarà formada per cable de coure nu de 
35 mm2 de secció. 
 
 Les instal·lacions quedaran convenientment protegides contra sobreintensitats, 
sobrecàrregues i contractes indirectes pels corresponents interruptors magnetotèrmics i 
diferencials. 

9. DIMENSIONS DE LA XARXA 
 
 D’acord amb la Instrucció ICT-BT-09, la càrrega en volt-amper prevista en els 
càlculs és d’1,8 vegades la potència en w. a instal·lar. 

10. TIPUS DE TENSIÓ  
 
 La tensió de subministrament serà de 380/220V 50 Hz (trifàsica). Els 
subministrament de corrent es l’existent a cada quadre de comandament. 

11. DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA 
  
 La distribució d’energia elèctrica es realitzarà mitjançant canalitzacions subterrànies 
amb unes fondàries de rasa de 0,60 m en terra o vorera i de 0,90 m en calçada. 
 
 Això suposa que els conductors quedaran allotjats a 0,50 m de fondària els 
primers i a 0,80 m els segons. 
 
La secció mínima a amplejar en canalització soterrada serà de 6 mm2 inclòs el neutre. 
 
 Amb aquestes fondàries es compleixen les instruccions ICT-BT 07 i 09 del 
“Reglamento Electrotécnico para Instalaciones de Baja Tensión”. 
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12. CÀLCULS 

12.1. Càlcul luminotècnics 
 
 Partint de les dades establertes pel projecte, es calcula el flux lluminós per cada 
tram de la via per les fórmules: 
 

12.1.1. Il·luminància horitzontal en un punt “p” 
 

�� =
(� · cos
(���

ℎ
 

 
 
On    Ep : Il·luminància horitzontal en un punt “p” 
 
 I : Intensitat lluminosa de la font de llum en direcció al punt (en cd). 
 
 Y : Angle entre l’esmentada direcció i la normal al punt (en graus). 
 
 h : Alçada del punt de llum per sobre del plànol horitzontal que conté el punt (en 
metres) 
 

12.1.2. Luminància en un punt “p” 
 

�� = � · �� 
 
 
On   Lp : Luminància en el punt “p” (en cd/m2). 
 
        q : coeficient de luminància 
 
Els càlculs es van realitzar amb un programa informàtic. El llistat complert s’adjunta a 
l’annex 1.  
 

12.1.3. Càlcul de Seccions 
 
 La xarxa d’alimentació als punts de llum serà trifàsica de 380/220 V amb cables 
elèctrics tetrapolar de conductor de coure i aïllament 0,6/1 kV. 
 
 La potència es repartirà en diferents fases, per tal d’aconseguir el màxim equilibri 
entre elles. 
 
 Les seccions dels cables s’han calculat per transportar la deguda càrrega als 
punts de llum associats i de forma que la càrrega mínima prevista sigui d’1,8 vegades 
la nominal de les làmpades instal·lades, i no es produeixin caigudes de tensió 
superiors al 3% de la nominal. 
 
Les fórmules aplicades són les següents: 
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Càlcul d’intensitat 

Amp = 
cos  V  3

W
 = 

ϕ××
I  

 
 

Càlcul de caiguda de tensió (%) 

 

∆ V (%) =  
W  m

K  mm   V
  

100

V2

×
× ×

×  

 
On : 
 
W = potència de la instal·lació en W (la potència de les làmpades de descàrrega 
s’ha de multiplicar per 1,8). 
 
K = conductivitat pel coure és de 56. 
 
V = 380 V. 
 
m = longitud del tram en metres. 
 
mm2 = secció del cable a instal·lar en mm2. 
 
cos ϕ = factor de potència que serà 0,90. 
 
S’adjunten els càlculs de seccions realitzats amb full de càlcul informàtic (annex 2).  
 
 

12.1.4. Càlcul de la Xarxa de Terres 
 
 D’acord amb l’apartat 8.1 b) de la Instrucció ITC-BT 18, la línia principal de terra 
es realitzarà amb cable Cu. nu de 35 mm2 que discorrerà per tota la canalització de 
l’enllumenat paral·lelament al tub protector. 
 
 Procedim a efectuar el càlcul de les preses de terres, que estarà constituïda per 
cable de Cu. despullat de 35 mm2 de secció i piques de 14 mm de Ø mínim i 2.500 mm 
de llargada, amb la finalitat d’obtenir un valor de la resistència a terra igual o inferior a 
37. 
 
 
Segons la ICT-BT 189, taules 4 i 5, coneixem: 
 
- Naturalesa del terreny : Terraplenat 
 
- Resistivitat en  Ω/m : 500 
 
- Conductor, Cu. 35 mm2 :  L1 = 730 m 
 
- Longitud de les piques : L2 = 7 x 2,5 = 17,5 m 
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Tenim: 

Resistència del conductor soterrat 

 

Ω××
 1,37 = 

730

500  2
 = 

1

P  2
 = 1

L
R  

 

Resistència de les piques clavades verticalment 

 

Ω 28,5= 
17,5

500 
 = 

2

 
 = 2
L

P
R  

Resistència total 

 

Ω
+
××

 1,31 = 
5,28 1,37

5,28 1,37
 = 

R2 + 1

R2  R1
 = 
R

R  

 
 
Obtenim uns valors inferiors al màxim permès. Tanmateix, la distància entre les piques 
serà com a mínim de 4 m.  
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Carrer Laureà Miró / Lista de luminarias

SIMON LIGHTING HEKLA 1xMTc70 E27 GTL 
N° de artículo: HEKLA 
Flujo luminoso (Luminaria): 4960 lm 
Flujo luminoso (Lámparas): 6460 lm 
Potencia de las luminarias: 70.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 47  83  100  100  77 
Lámpara: 1 x HEKLA/H/C MTc70 H4 (Factor de 
corrección 1.000).
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1

2

3

20.00 m0.00 10.00

12.50 m

-5.50

-1.95

0.00

1.90

5.10

7.00

8.95

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:186

Lista del recuadro de evaluación  
 
1 Calçada 

Longitud: 20.000 m, Anchura: 7.000 m
Trama: 10 x 5 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calçada .  
Clase de iluminación seleccionada: CE2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 38.79 0.75
Valores de consigna según clase: ≥ 20.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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Lista del recuadro de evaluación  
 
2 Vorera B

Longitud: 20.000 m, Anchura: 5.500 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Vorera B.  
Clase de iluminación seleccionada: CE2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 31.05 0.67
Valores de consigna según clase: ≥ 20.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:

3 Vorera A
Longitud: 20.000 m, Anchura: 5.500 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Vorera A.  
Clase de iluminación seleccionada: CE2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 31.05 0.67
Valores de consigna según clase: ≥ 20.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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6.300 36 34 33 29 29 29 29 33 34 36

4.900 41 42 41 40 39 39 40 41 42 41

3.500 46 49 48 49 46 46 49 48 49 46

2.100 39 40 41 42 41 41 42 41 40 39

0.700 29 29 33 34 36 36 34 33 29 29

m 1.000 3.000 5.000 7.000 9.000 11.000 13.000 15.000 17.000 19.000
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 10 x 5 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
39 29 49 0.751 0.598
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6.300 21 20 20 18 18 18 18 20 20 21

4.900 25 25 24 24 23 23 24 24 25 25

3.500 27 29 28 29 27 27 29 28 29 27

2.100 23 24 24 25 25 25 25 24 24 23

0.700 18 18 20 20 21 21 20 20 18 18

m 1.000 3.000 5.000 7.000 9.000 11.000 13.000 15.000 17.000 19.000
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 10 x 5 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
23 18 29 0.780 0.630
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Carrer Laureà Miró / Vorera B / Tabla (E)

4.813 22 24 28 31 35 35 31 28 24 22

3.438 22 26 32 35 39 39 35 32 26 22

2.063 26 29 41 47 48 48 47 41 29 26

0.688 21 21 27 34 33 33 34 27 21 21

m 1.000 3.000 5.000 7.000 9.000 11.000 13.000 15.000 17.000 19.000
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 10 x 4 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
31 21 48 0.669 0.434

DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 52



Carrer Laureà Miró  

 
 
 

Carrer Laureà Miró / Vorera B / Tabla (Ehs)

4.813 15 15 17 18 20 20 18 17 15 15

3.438 15 17 20 20 21 21 20 20 17 15

2.063 18 19 24 26 26 26 26 24 19 18

0.688 15 14 17 19 18 18 19 17 14 15

m 1.000 3.000 5.000 7.000 9.000 11.000 13.000 15.000 17.000 19.000
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 10 x 4 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
19 14 26 0.763 0.543
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Carrer Laureà Miró / Vorera A / Tabla (E)

4.813 33 34 27 21 21 21 21 27 34 33

3.438 48 47 41 29 26 26 29 41 47 48

2.063 39 35 32 26 22 22 26 32 35 39

0.688 35 31 28 24 22 22 24 28 31 35

m 1.000 3.000 5.000 7.000 9.000 11.000 13.000 15.000 17.000 19.000
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 10 x 4 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
31 21 48 0.669 0.434
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Carrer Laureà Miró / Vorera A / Tabla (Ehs)

4.813 18 19 17 14 15 15 14 17 19 18

3.438 26 26 24 19 18 18 19 24 26 26

2.063 21 20 20 17 15 15 17 20 20 21

0.688 20 18 17 15 15 15 15 17 18 20

m 1.000 3.000 5.000 7.000 9.000 11.000 13.000 15.000 17.000 19.000
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 10 x 4 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
19 14 26 0.763 0.543
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Carrer Laureà Miró / Rendering (procesado) en 3D
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LINEA A1  

Tensió = 380/220  V (Trifàsica) 
Tipus d'instal·lació =  Enterrada  
Origen = C.M.  
Caiguda de tensió acumulada 
=  3 V 

Factor que multiplica la potència nominal en W de l as lamparas de descarga:  1.8 (ICT BT-09) 3:  
   

   

 
P= Potencia en W de las lámparas y tubos de descarga alimentados. 

   

 
P'= Potencia en W de incandescencia alimentados por la misma instalación 

   S = Potencia en VA a considerar 
     S = 1.8 x P + P'   
     

          P=  220 W 
        S=  396 VA 

     

Factor de potència (cos φ) = 0,9 
Conductivitat del conductor de coure = 56 

    

TRAM  LONG. TENS. 
SECCIÓ POTÈNCIA POTÈNCIA  INTENSITAT  C. 

TENSIÓ  C. TENSIÓ  
C. 

TENSIÓ  

CONDUCTOR  PARCIAL TOTAL  APLICANT 1.8  PARCIAL  ACUMULADA  TOTAL  

DE  A  (M) (V) (MM2) (W) (W) (A) (V) (V) (V) 

CT CM 3 

CM A1  6 380 6 0 0 0,00 0,00 3,00 3,00 

A1  A1.6 20 380 6 220 1540 4,68 0,43 3,00 3,43 



ANNEX 7. ENLLUMENAT  
 

 
Projecte constructiu d’urbanització del carrer Laureà Miró (antiga N-340) Fase IV, al terme municipal de St. Feliu de Llobregat. 

  -58- 
 

A1.6 A.1.5 20 380 6 220 1320 4,01 0,37 3,43 3,81 

A.1.5 A1.4 20 380 6 220 1100 3,34 0,31 3,81 4,12 

A1.4 A1.3 20 380 6 220 880 2,67 0,25 4,12 4,36 

A1.3 A1.2 20 380 6 220 660 2,01 0,19 4,36 4,55 

A1.2 A1.1 20 380 6 220 440 1,34 0,12 4,55 4,67 

A1.1 A1.0 20 380 6 220 220 0,67 0,06 4,67 4,74 

TOTAL 146 1540 
 

CAIDA DE TENSIÓN MAXIMA 
(%): 

  
1,25 

TRAM  LONG. TENS. 
SECCIÓ POTÈNCIA POTÈNCIA  INTENSITAT  C. 

TENSIÓ  C. TENSIÓ  
C. 

TENSIÓ  

CONDUCTOR  PARCIAL TOTAL  APLICANT 1.8  PARCIAL  ACUMULADA  TOTAL  

DE  A  (M) (V) (MM2) (W) (W) (A) (V) (V) (V) 

CT CM 3 

CM A1  0 380 6 0 0 0,00 0,00 3,00 3,00 

A1  A1.7 2 380 6 220 2420 7,35 0,07 3,00 3,07 

A1.7 A1.8 20 380 6 220 2200 6,69 0,62 3,07 3,69 

A1.8 A1.9 20 380 6 220 1980 6,02 0,56 3,69 4,25 

A1.9 A1.10 20 380 6 220 1760 5,35 0,50 4,25 4,74 

A1.10 A1.11 20 380 6 220 1540 4,68 0,43 4,74 5,18 

A1.11 A1.12 20 380 6 220 1320 4,01 0,37 5,18 5,55 

A1.12 A1.13 20 380 6 220 1100 3,34 0,31 5,55 5,86 

A1.13 A1.14 20 380 6 220 880 2,67 0,25 5,86 6,11 

A1.14 A1.15 20 380 6 220 660 2,01 0,19 6,11 6,29 

A1.15 A1.16 20 380 6 220 440 1,34 0,12 6,29 6,42 

A1.16 A1.17 20 380 6 220 220 0,67 0,06 6,42 6,48 
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TOTAL 202 2420 
 

CAIDA DE TENSIÓN MAXIMA 
(%): 

  
1,71 

 
LINEA A2  

Tensió = 380/220  V (Trifàsica) 
Tipus d'instal·lació =  Enterrada  
Origen = C.M.  
Caiguda de tensió acumulada 
=  3 V 

Factor que multiplica la potència nominal en W de l as lamparas de descarga:  1.8 (ICT BT-09) 3:  
   

   

 
P= Potencia en W de las lámparas y tubos de descarga alimentados. 

   

 
P'= Potencia en W de incandescencia alimentados por la misma instalación 

   S = Potencia en VA a considerar 
     S = 1.8 x P + P'   
     

          P=  220 W 
        S=  396 VA 

     

Factor de potència (cos φ) = 0,9 
Conductivitat del conductor de coure =  56 
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TRAM  LONG. TENS. 
SECCIÓ POTÈNCIA POTÈNCIA  INTENSITAT  C. 

TENSIÓ  C. TENSIÓ  
C. 

TENSIÓ  

CONDUCTOR  PARCIAL TOTAL  APLICANT 1.8  PARCIAL  ACUMULADA  TOTAL  

DE  A  (M) (V) (MM2) (W) (W) (A) (V) (V) (V) 

CT CM 3 

CM A2 13 380 6 0 0 0,00 0,00 3,00 3,00 

A2 A2.5 7 380 6 220 1320 4,01 0,13 3,00 3,13 

A2.5 A2.4 40 380 6 220 1100 3,34 0,62 3,13 3,75 

A2.4 A2.3 20 380 6 220 880 2,67 0,25 3,75 4,00 

A2.3 A2.2 20 380 6 220 660 2,01 0,19 4,00 4,18 

A2.2 A2.1 20 380 6 220 440 1,34 0,12 4,18 4,31 

A2.1 A2.0 20 380 6 220 220 0,67 0,06 4,31 4,37 

TOTAL 140 1320 
 

CAIDA DE TENSIÓN MAXIMA 
(%): 

  
1,15 

 
 

TRAM  LONG. TENS. 
SECCIÓ POTÈNCIA POTÈNCIA  INTENSITAT  C. 

TENSIÓ  C. TENSIÓ  
C. 

TENSIÓ  

CONDUCTOR  PARCIAL TOTAL  APLICANT 1.8  PARCIAL  ACUMULADA  TOTAL  

DE  A  (M) (V) (MM2) (W) (W) (A) (V) (V) (V) 

CT CM 3 

CM A2 0 380 6 0 0 0,00 0,00 3,00 3,00 

A2 A2.6 2 380 6 220 2200 6,69 0,06 3,00 3,06 

A2.6 A2.7 20 380 6 220 1980 6,02 0,56 3,06 3,62 

A2.7 A2.8 20 380 6 220 1760 5,35 0,50 3,62 4,12 

A2.8 A2.9 20 380 6 220 1540 4,68 0,43 4,12 4,55 

A2.9 A2.10 20 380 6 220 1320 4,01 0,37 4,55 4,92 
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A2.10 A2.11 20 380 6 220 1100 3,34 0,31 4,92 5,23 

A2.11 A2.12 20 380 6 220 880 2,67 0,25 5,23 5,48 

A2.12 A2.13 20 380 6 220 660 2,01 0,19 5,48 5,67 

A2.13 A2.14 20 380 6 220 440 1,34 0,12 5,67 5,79 

A2.14 A2.15 20 380 6 220 220 0,67 0,06 5,79 5,85 

TOTAL 182 2200 
 

CAIDA DE TENSIÓN MAXIMA 
(%): 

  
1,54 
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1. QUADRE RESUM DE CARACTERÍSTIQUES PROJECTE  
 
Superfície total : 7.495 m2 
Superfície d’aglomerat: 3.079,02 m2 
Superfície de voreres i paviment de llambordes: 3.900,36 m2. 
 
 

2. AMIDAMENTS PRINCIPALS: 
 
Volum excavació general: 405,41 m3. 
Xarxa Clavegueram: 

- Longitud de canonades: 633 m. 

- Pous nous: 6 u. 

- Embornals: 30 u. 

Superfície a pavimentar: 

- Vials amb aglomerat: 2.983,26 m2. 

- Voreres peatonals –paviment lloses prefabricades 60x40x7-: 3.854,36 m2. 

- Paviment de llambordes: 143,76 m2. 

Xarxa Enllumenat: 

- Columnes tipus “ Doble Y” de 9,2 m d’alçada: 34 u. 

Jardineria i reg:. 
-     Noves plantacions:  46 u Celtis Australis –Lledoners-. 

- Longitud canonades de reg d’arbrat:  678 m. 

Mobiliari urbà:. 

- Noves  papereres: 19 u. 

- Bancs i cadires: 15 u. 

Recollida d’escombraries:. 
- Nous punts soterrats de recollida: 12 u 

3. QUADRE RESUM DEL PRESSUPOST 
 
 

               Capítols      Imports 

Cap 1.Treballs previs i demolicions 59.949,73 
Cap 2  Moviment de terres 11.576,10 
Cap 3. Clavegueram i drenatge 152.083,44 
Cap 4. Pavimentació 324.464,72 
Cap 5. Senyalització 43.346,54 
Cap 6. Enllumenat 96.745,61 
Cap 7. Jardineria i xarxa de reg 32.040,99 
Cap 8. Mobiliari urbà 10.461,50 
Cap 9. Xarxa d’instal·lacions 498.125,77 
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Cap 10. Varis 35.000,00 

Cap 11. Seguretat i Salut 62.901,93 
TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 1.326.696,33 

 
                13 % DESPESES GENERALS 172.470,52 
                  6 % BENEFICI INDUSTRIAL 79.601,78 
PRESSUPOST PER CONTRACTE (SENSE IVA)                 1.578.768,63 
                18 % IVA 284.178,35 
PRESSUPOST PER CONTRACTE  1.862.946,98 

 
TOTAL:    1.862.946,98 € 

 
 El Pressupost d’Execució Material d’aquesta obra puja a la quantitat de UN 
MILIÓ TRES-CENTS VINT-I-SIS MIL SIS-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB 
TRENTA-TRES CÈNTIMS (1.326.696,33 Euros). 
  

El Pressupost d’Execució per Contracte amb IVA d’aquesta obra puja a la 
quantitat de UN MILIÓ VUIT-CENTS SETANTA-DOS MIL NOU-CENTS 

QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS (1.862.946,98 Euros ). 
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1. OBJECTE DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  
 
 El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els 
paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs 
d’execució de les obres del Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les 
obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de 
facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s 
Contractista/es. 
 
 D’aquesta manera, s’integra en el Projecte: PROJECTE CONSTRUCTIU 
D’URBANITZACIÓ DEL CARRER LAUREÀ MIRÒ (antiga N-340). FASE IV, AL TERME 
MUNICIPAL DE SANT FELIU DE LLOBREGAT, les premisses bàsiques per a les quals 
el/s Contractista/es i constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i 
humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre 
de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva 
organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de 
Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase 
d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits 
de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
 

2. PROMOTOR – PROPIETARI  
 

Promotor: AJUNTAMENT SANT FELIU DE LLOBREGAT 
  

3. AUTOR/A DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

Redactor E.S.S.   : ALBA RAÑÉ MANCHA  
  

4. DADES DEL PROJECTE 

4.1. Autora del projecte  
 
 

Autor del projecte : ALBA RAÑÉ MANCHA  
  

4.2. Tipologia de l’obra  
 
Projecte d’urbanització. 
 

4.3. Situació  
 

Emplaçament      : Nucli urbà al terme municipal de Sant Feliu de Llobregat 

4.4. Comunicacions  
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Carretera              : N-340 
 

4.5. Subministraments i Serveis  
 

Aigua                   : AGBAR 
Gas           : GAS NATURAL 
Electricitat               : FECSA – ENDESA 
Sanejament            : AJUNTAMENT SANT FELIU 
Altres                   : TELEFÒNICA S.A., EMSSA, Correos, Serveis Municipals: 

Enllumenat, Neteja Urbana, ... 

4.6. Pressupost d’execució material del projecte  
 
 El Pressupost d’Execució per Contracte d’aquesta obra puja a la quantitat de UN 
MILIÓ CINC-CENTS SETANTA-NOU MIL DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB 
VUITANTA CÈNTIMS (1.579.214,80 Euros ).  
 

4.7. Termini d’execució  
 
 El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 8 mesos 
 

4.8. Mà d’obra prevista  
 
 L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 20 persones. 
 

4.9. Oficis que intervenen en el desenvolupament de  l’obra  
 
Cap de colla 
Oficial 1a 
Oficial 1a jardiner 
Ajudant jardiner 
Ajudant 
Manobre 
Manobre especialista 
 

4.10. Tipologia dels materials a utilitzar a l’obra    
 
- Aigua 
- Tot-u 
- Terres 
- Ciments 
- Lligants hidrocarbonats 
- Formigons sense additius 
- Morters 
- Filferros 
- Claus 
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- Acers per a armadures actives o passives 
- Taulons 
- Taulers 
- Llosetes prefabricades 
- Materials auxiliars per a encofrats i apuntalaments 
- Bigues de formigó pretensat 
- Pintures per a senyalització horitzontal 
- Peces de formigó per a vorades 
- Panots 
- Mescles bituminoses en calent 
- Baranes de protecció 
- Senyals i cartells d'acer galvanitzat 
- Materials auxiliars per a proteccions de vialitat 
- Materials auxiliars per a drenatges 
- Tubs circulars de formigó vibropremsat 
- Materials per a pous de registre  
- Materials auxiliars per a pous de registre 
- Tubs de pvc a pressió 
- Tubs de formigó armat amb junta elàstica 
- Arbusts de fulla caduca i 
- Encanyissats 

4.11. Maquinària prevista per a executar l’obra  
 
- Dipòsit d'aire comprimit de 3000 l 
- Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 
- Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 
- Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 
- Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 
- - Fresadora de paviment 
- Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 
- Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 
- Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o equivalent 
- Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent 
- Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 
- Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 
- Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 
- Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 
- Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 
- Motoanivelladora de 150 hp 
- Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 t 
- Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 
- Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 
- Picó vibrant dúplex de 1300 kg 
- Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 
- Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 
- Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 
- Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 
- Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans pendents) 
- Camió cisterna de 6000 l 
- Camió cisterna de 10000 l 
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- Camió grua de 5 t 
- Grua autopropulsada de 12 t 
- Grua autopropulsada de 24 t 
- Furgoneta de 3500 kg 
- Vibrador intern de formigó 
- Camió amb bomba de formigonar 
- Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 
- Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 
- Escombradora autopropulsada 
- Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 
- Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 
- Màquina per a pintar marques vials, amb pintura termoplàstica 
- Compressor portàtil amb accessoris per a pintar marques vials 
- Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica 
- Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 
- Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 
- Màquina per a doblegar rodó d'acer 
- Cisalla elèctrica 
- Bombí per a proves de canonades 
- Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 
- Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 
 

5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS  

5.1. Instal·lació elèctrica provisional d’obra   
 
 És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o 
una acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha 
d’instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes 
procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a 
l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un 
instal·lador autoritzat. 
 
 Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a 
tots els talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de 
seccions adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu 
recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i 
trànsit normal d’una obra. 
 
 La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de 
coure nu que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul 
del projectista i comprovació de l’instal·lador. 
 
 Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
 
Connexió de servei 
 
− Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
− La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
− Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
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− Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense 
pas de vehicles. 
 
Quadre General 
 
− Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de 
sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la 
seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 
− Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts 
en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 
− Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits 
independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els 
conductors, inclòs el neutre). 
− Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 Ω). A l’inici de l’obra es realitzarà una 
connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit 
després de realitzats els fonaments. 
− Estarà protegida de la intempèrie. 
− És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
− Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 
485/97). 
 
Conductors 
 
− Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la 
seva impressió sobre el mateix aïllament. 
− Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats 
de les zones de pas de vehicles i / o persones. 
− Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb 
regletes de connexió, retorciments i embetats. 
 
Quadres secundaris 
 
− Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de 
ser de doble aïllament. 
− Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
− Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més 
convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 
 
· 1 Magnetotèrmic general de 4P  : 30 A. 
· 1 Diferencial de 30 A  : 30 mA. 
· 1  Magnetotèrmic 3P : 20 mA. 
· 4 Magnetotèrmics 2P : 16 A. 
· 1 Connexió de corrent 3P + T :25 A. 
· 1 Connexió de corrent 2P + T : 16 A. 
· 2 Connexió de corrent 2P :16 A. 
· 1 Transformador de seguretat :(220 v./ 24 v.). 
· 1 Connexió de corrent 2P :16 A. 
 
Connexions de corrent 
 
− Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió 
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d’equips de doble aïllament. 
− S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
− Es faran servir els següents colors: 
· Connexió de 24 v :  Violeta. 
· Connexió de 220 v : Blau. 
· Connexió de 380 v : Vermell 
− No s’empraran connexions tipus “lladre“ 
 
Maquinària elèctrica 
 
− Disposarà de connexió a terra. 
− Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
− Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres 
aparells d’elevació fixos. 
− L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla 
normalitzada. 
 
Enllumenat provisional 
 
− El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
− Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
− Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més 
pròxim a la virolla. 
− Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne 
la inaccessibilitat a les persones. 
 
Enllumenat portàtil 
 
− La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà 
de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 
− Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat 
anticops i suport de sustentació. 
 

5.2. Instal·lació d’aigua provisional d’obra    
 
 Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la 
companyia subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada 
general al punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta 
de la canalització provisional per l'interior de l’obra. 
 
 La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb 
els ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les 
Normes Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò 
garantit en una total estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries. 
 

5.3. Instal·lació de sanejament    
 
 Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, 
les instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 
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 Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà 
de realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb 
bactericides. 
 

5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció c ontra 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. 
− 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. 
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− Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se 
ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se 
així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en 
sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb 
productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 
− 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, emmagatzament 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 llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que 
dificultin la seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 
 

6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL  
 
 Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques 
especificades als articles 15 i SS del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les 
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ. 
 
 Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a 
una persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de 
l’obra. 
 
 Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es 
defineixen i detallen tot seguit: 
 

6.1. Serveis higiènics  
 
Lavabos 
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Com a mínim un per a cada 10 persones. 
 
Cabines d’evacuació 
  
 S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m

2
 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a 

mínim, per a cada 25 persones 
 
Local de dutxes 
 
 Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes 
d’1,5 m

2
 x 2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 

 

6.2. Vestuaris 
 
Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 
 

6.3. Menjador 
 
 Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 
2 m

2
 per treballador que mengi a l’obra. 

  
 Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua 
(1 aixeta i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 
microones per a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a 
dipositar les escombraries. 
 

6.4. Local de descans  
 
 En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més 
de 3 mesos, és recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans 
del personal, situat el més pròxim possible al menjador i serveis. 
 
 A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m

2
 per usuari habitual. 

 

6.5. Local d’assistència a accidentats   
 
 En aquells centres de treball que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors 
durant més de tres mesos, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures de 
farmaciola del personal d’obra. En obres el nivell d’ocupació simultani del qual oscil·li 
entre 10 i 50 treballadors, el local d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un 
armari farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra. Per a contractacions inferiors a 10 
treballadors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o portàtil, 
custodiada per l’Encarregat. 
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 El terra i parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, 
pintats preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos 
necessari de manera forçada en cas de dependències subterrànies. 
 
 Haurà de tenir a la vista el quadre d’adreces i telèfons dels centres assistencials 
més pròxims, ambulàncies i bombers. 
 
 L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a 
mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de 
diferents grandàries, benes elàstiques compressives auto adherents, esparadrap, tiretes, 
mercurocrom o antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades 
d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre 
clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet. 
 
 Si l’obra contracte entre 50 i 200 treballadors, es construirà una farmaciola fixa que 
disposarà de dues peces (sala d’espera i sala de reconeixements), separades per un 
envà, o bé per un mampara. La sala de reconeixement i cures disposarà d’una taula 
clínica amb fitxer de reconeixement i telèfon, una vitrina clínica, una escala d’optotipus per 
a graduació de la vista, un aparell de respiració artificial i un parell de lliteres plegables. El 
seu instrumental serà decidit pel facultatiu mèdic-sanitari responsable. 
 
 L’obra que sobrepassi els 200 treballadors disposarà d’instal·lacions sanitàries 
completes i equipades amb criteris de medicina assistencial i preventiva, disposant a més 
a més d’un servei higiènic (lavabo i wàter), i si existeix torn de nit i ATS de guàrdia, es 
disposarà a més a més d’una habitació accessòria amb un llit per a cada 100 treballadors 
(habitació de recuperació). 
 

7. AREES AUXILIAS  

7.1. Centrals i plantes  
 
 Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el 
trànsit de vehicles als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament 
i senyalització, amb una amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib 
de limitació en altura,  mínima de 4 m. 
 
 L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a 
la seva explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència 
de tota persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a 
altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana 
reglamentària d’1 m d’altura. 
 
 Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de 
pas susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 
senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas 
de la fossa del skip, es disposarà de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall 
per a rodadura de vehicles. 
 
 La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma 
i arriostrada en previsió de bolcades. 
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 Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca 
de recepció de la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La 
tapa disposarà de barana perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant 
escala “de gat” estarà protegida mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 
m de l’arrancada. 
 
 La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió. 
 
 Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les 
instruccions del fabricant o importador. 
 

7.2. Zones d’apilament. Magatzems  
 
 Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors 
“mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de 
materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 
 
 Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la 
manipulació manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la 
planificació dels treballs. 
 
 Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades 
adequadament. 
 
 De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la 
formació adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma 
més singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb 
mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i 
responsabilitats durant les maniobres. 
 

8. 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  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 
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contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de 
l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor 
autoritzat. 
 

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

9.1. 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. 
 

9.2. Delimitació / condicionament de zones d’apilam ent  
 
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i 
com a mínim amb el text en idioma espanyol. 
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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: 
 
Explosius 
 
 L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als 
requeriments de les normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament 
senyalitzada la presència d’explosius i la prohibició de fumar. 
 
Combustibles, 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, mutagènic s, tòxics per a la reproducció 
 
 Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació 
eficaç. 
 
 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. 
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 Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, 
ulleres i màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de 
contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 
 

10. CONDICIONS DE L’ENTORN  

10.1. 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. 
 

10.2. Situació de casetes i contenidors 
 
 Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
 
 Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les 
casetes a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat 
dins d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, 
s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
 Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles 
d’obra, es situaran segons s’indica en l’apartat “Tancaments de l’obra que afecten a 
l’àmbit públic“. 
 

10.3. 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 omissions. 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. 
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10.4. Servituds  
 
 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. 
 

10.5. Característiques meteorològiques   
 
 La zona objecte d’aquest projecte, es situa en una zona semiseca, amb una mitjana 
de precipitació anual entre 600 i 900 mm. 
 

10.6. Característiques del terreny  
 
Es tracta d’un terreny urbà. 
 

11. UNITATS CONSTRUCTIVES  
 
Enderrocs  

- Enderrocs d'elements soterrats a poca fondària 
 

Moviments de terres  
- Rebaix de terreny sense i amb talussos 
- Excavació de rases i pous 
- Rebliments superficials, terraplenat / pedraplenat 
 

Paviments  
- Paviments amorfs ( formigó, sub-bases, terra, saulo, bituminosos 
i regs ) 
- Peces (prefabricats de formigó, pedra, ceràmica, morter, etc.. ) 
 
 
 

Instal·lacions  de drenatge, d'evacuació i canalitzacions –enllumenat, 
elèctriques,…- 

- Elements col·locats superficialment ( desguassos, embornals, 
etc.. ) 
- Elements soterrats ( claveguerons, pous, drenatges, xarxes de 
canalitzacions ) 
 

Jardineria  
- Moviments de terres i plantacions 
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Proteccions i senyalització  
- Col·locació de baranes i senyals amb suports metàl·lics 

 

12. 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). 
 

12.1. 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. 
 

12.2. Orde 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. 
 

12.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pl a 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. 
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 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. 
 

13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INGE RENTS 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.  
 

14. MITJANS AUXILIARS D’UTILITAT PREVENTICA (MAUP) 
 
 Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de 
MAUP, tot Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació 
seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve 
integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal 
manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de 
control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o 
ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències 
d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun 
dels components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El 
contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 
 
 Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els 
indicats a continuació: 
 
  
Codi U Descripció 
HX11X035 U Estrebat de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta 

tenacitat i apuntalament amb accionament hidràulic des de l'exterior 
de la rasa 

HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 
lux 

HX11X057 M
2 

Protecció horitzontal de forats en sostres de 5 m de d com a màxim, 
amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a 
l'obra de 10 x 10 cm i de 3 - 3 mm de d embeguda en el formigó, i 
amb el desmuntatge inclòs 

HX11X058 U Senyal acústica de marxa enrera 
HX11X061 U Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del 

formigó 
HX11X067 U Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 
HX11X081 M Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub 
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d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

 

15. 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 següents: 
 
- Senyal manual per a senyalista  
- Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d’esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, d 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 3 m, fixada i amb 
el desmuntatge inclòs 
- Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
- Senyal indicativa de la ubicació d’equips d’extinció d’incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 
cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
 

16. 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 següents: 
 
- Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 
g, homologat segons UNE EN 812 
- Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l’entelament, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 
168 
- Protector auditiu de tap d’escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 
- Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o 
materials sense arestes vius nivell 2, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420 
- Parella de botes d’aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347 
- Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d’impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 
345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, 
UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-2 
- Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE EN 340 
- Pantalons de treball per a construcció d’obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-
35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats 
segons UNE EN 340 
- Samarreta de treball, de cotó 
- Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l’esquena, homologada 
segons UNE EN 471 
- Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 
mm de gruix, homologat segons UNE EN 340 
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- Jaqueta de treball per a construcció d’obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-
35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada 
segons UNE EN 340 
- Arnès per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit, a l’esquena i als tirants, 
homologat segons UNE EN 340/UNE EN 471 
 

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

18. CONDICIONS D’ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBL ICA  
 
 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. 
 
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. 
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 Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i 
separats 
 

18.1. Àmbit d’ocupació de la via pública  
 
Ocupació del tancament de l’obra 
 
 S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de 
protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
 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. 
 
 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. 
 
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. 



ANNEX 10. ESTUDI DE SEGURETAT  
I SALUT  

 

 
Projecte constructiu d’urbanització del carrer Laureà Miró (antiga N-340) Fase IV, al terme 

municipal de St. Feliu de Llobregat. 
   -103- 

 
 Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 
 
Situació de grues-torre i muntacàrregues 
 
Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 
 
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. 
 

18.2.  Tancaments de l’obra que afecten l’àmbit púb lic   
 
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. 
 

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

 
 
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. 
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18.3. Operacions que afecten l’àmbit públic  
 
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 
estacionar-se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la 
reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi 
zona d’aparcament a la calçada. 
 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de 
l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i 
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, 
d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans de 
càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 
 

 
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. 
 
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. 
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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. 
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. 

 
Evacuació 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. 

 
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. 



ANNEX 10. ESTUDI DE SEGURETAT  
I SALUT  

 

 
Projecte constructiu d’urbanització del carrer Laureà Miró (antiga N-340) Fase IV, al terme 

municipal de St. Feliu de Llobregat. 
   -106- 

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. 

 

18.4. Neteja i incidència sobre l’ambient que afect en l’àmbit públic  
 
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 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. 
 
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. 
 
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. 
 

18.5. Circulació de vehicles i vianants que afecten  l’àmbit públic  
 
Senyalització i protecció 
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 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. 
 
Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vian ants 
 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
− 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). 
 
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. 
 

  
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. 
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 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. 
 
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. 
− 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. 
 
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. 
 
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 
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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. 
 
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. 
 
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. 
 

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

19. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ  

19.1. 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. 
 

19.2. 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. 
 

20. 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. 
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− Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
− Enfonsament 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: 
 
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. 
 
 
 
 
Barcelona, Juny 2012 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

Alba Rañé Mancha  
AUTORA DEL PROJECTE 
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1. ENDERROCS  

1.1. Enderrocs d’elements soterrats a poca fondària   
 

 
 
 
 

Demolició per mitjans manuals, mecànics i/o explosi us, de fonaments, paviments i 
elements a poca fondaria 
 
Avaluació de riscos 
 
Id Risc  P G A 
1 Caiguda de persones a diferent nivell 2 2 3 
 Situació: Sobre elements a demolir per dificultat als accessos  
2 Caiguda de persones al mateix nivell 2 1 2 
 Situació: Terreny irregular. Material mal aplegat  
4 Caiguda d'objectes per manipulació o de materials transportats 2 2 3 
 Situació: Manipulació i manteniment de materials i eines  
6 Trepitjades sobre objectes 2 1 2 
 Situació: Materials mal aplegats  
9 Cops amb objectes o eines (talls) 3 1 3 
 Situació: Amb eines manuals o mecàniques  
10 Projecció de fragments o partícules 2 2 3 
 Situació: Amb destrossa de material. Tall oxiacetilènic. Tall per radial  
12 Atrapament per bolcada de màquines, tractors o vehicles 2 3 4 
 Situació: Terreny irregular  
13 Sobre esforços 2 2 3 
 Situació: Manipulació manual  
14 Exposició a condicions ambientals extremes 1 2 2 
 Situació: Treballs a l'exterior  
17 Inhalació o ingestió de substancies nocives 2 1 2 
 Situació: Pols  
20 Explosions 1 3 3 
 Situació: Oxiacetilè. Emanació de gasos  
25 Atropellaments o cops amb vehicles 2 2 3 
 Situació:   
26 Exposició a sorolls 3 1 3 
 Situació: Maquinària  
27 Exposició a vibracions 2 1 2 
 Situació: Maquinària  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)  
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Mesures preventives 
 
 
Codi  Descripció  Riscos  
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps 

possible les proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i 

camions 
4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 

suspeses 
4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del 

manteniment de l'obra 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de 

soldadura i tall amb serra radial 
20 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
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2. MOVIMENTS DE TERRES 

2.1. Rebaix de terreny sense i amb talussos, i pret all en talussos i retalussa 
en desmunt  

  
Excavació de terreny mitjançant la formació o no de  talussos estables  
 
Avaluació de riscos 

 
Id Risc  P G A 
1 Caiguda de persones a diferent nivelL 2 1 2 
 Situació: Realització de talussos i desmunts de mes de 2m.  

Accés a la zona de treball. 
 

2 Caiguda de persones al mateix nivell 2 1 2 
 Situació: Itineraris d'obra 

Irregularidad del area de treball 
Accés a l'excavació 

 

3 Caiguda d'objectes per desplom, esfondrament o ensorrament 2 2 3 
 Situació: Inestabilitat en talussoss de forta pendent 

Treballs en rases 
 

6 Trepitjades sobre objectes 2 1 2 
 Situació: Irregularitat de la zona de treball 

Accès als talls 
 

10 Projecció de fragments o partícules 2 2 3 
 Situació: Movilitat de la maquinària  
12 Atrapament per bolcada de màquines, tractors o vehicles 1 3 3 
 Situació: Irregularitat de la zona de treball, zones de pas 

Bases nivelades per recolzaments hidràulics 
 

13 Sobreesforços 1 2 2 
 Situació: Treballs i manipulació manual  
14 Exposició a condicions ambientals extremes 1 2 2 
 Situació: Treballs als exteriors  
16 Exposició a contactes elèctrics 1 3 3 
 Situació: Existència d'instal.lacions elèctriques soterrades  
17 Inhalació o ingestió de substancies nocives 2 1 2 
 Situació: Pols generat en la excavació i en les zones de pas  
25 Atropellaments o cops amb vehicles 2 2 3 
 Situació: Maquinària present en obra  
26 Exposició a sorolls 2 1 2 
 Situació: Maquinària  
27 Exposició a vibracions 2 1 2 
 Situació: Maquinària  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)  
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Mesures preventives 
 
Codi  Descripció  Riscos  
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps 

possible les proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /10 /12 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 10 /12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona 

que la realitza 
13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 

2.2. Excavació de rases i pous  
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Excavació de rases i pous mitjançant mitjans manual s i/o mecànics amb o sense 
entibació 
 
Avaluació de riscos 
 
Id Risc  P G A 
1 Caiguda de persones a diferent nivell 2 3 4 
 Situació: Accès fons d'excavació 

Circulació perimetral de la rasa 
 

2 Caiguda de persones al mateix nivell 2 2 3 
 Situació: Irregularitat de la zona de treball 

Aplec de material 
 

3 Caiguda d'objectes per desplom, esfondrament o ensorrament 2 3 4 
 Situació: Estabilitat de l'excavació 

Col·locació de l'estintolament 
 

6 Trepitjades sobre objectes 2 1 2 
 Situació: Irregularitat superfície de treball  
9 Cops amb objectes o eines (talls) 2 2 3 
 Situació: Eines manuals i/o mecàniques  
12 Atrapament per bolcada de màquines, tractors o vehicles 1 3 3 
 Situació: Estabilitat de la maquinària 

Recolzaments hidràulics 
Zones de pas delimitades 

 

13 Sobreesforços 1 2 2 
 Situació: Treballs manuals d'excavació i extracció de terres  
14 Exposició a condicions ambientals extremes 1 2 2 
 Situació: Treballs a l'exterior  
16 Exposició a contactes elèctrics 1 3 3 
 Situació: Existència d'instal·lacions electriques soterrades  
17 Inhalació o ingestió de substancies nocives 2 1 2 
 Situació: Pols terres  
25 Atropellaments o cops amb vehicles 1 3 3 
 Situació: Circulació interior d'obra  
26 Exposició a sorolls 2 1 2 
 Situació: Maquinària  
27 Exposició a vibracions 2 1 2 
 Situació: Maquinària  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat ( 1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)  
 
Mesures preventives 
 
Codi  Descripció  Riscos  
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps 

possible les proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
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I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de 

l'estructura 
3 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i 

camions 
12 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 

2.3. Rebliments superficials, terraplenat/ pedraple nat  
 
Formació de reblerts i terraplenats amb terres o pe dres (pròpies de l'obra o no) amb 
mitjans mecànics 
 
Avaluació de riscos 
 
Id Risc  P G A 
1 Caiguda de persones a diferent nivell 1 2 2 
 Situació: Circulació en vores de terraplenat 

Accès a zones de treball 
 

2 Caiguda de persones al mateix nivell 2 1 2 
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 Situació: Irregularitat superfície de treball 
Accès a zones de treball 
Aplec de terres 

 

3 Caiguda d'objectes per desplom, esfondrament o ensorrament 1 2 2 
 Situació: Inestabilitat de talussos  
4 Caiguda d'objectes per manipulació o de materials transportats 1 3 3 
 Situació: Manutenció de terres o blocs de pedra al tall 

No rescpetar distància de seguretat 
 

6 Trepitjades sobre objectes 2 1 2 
 Situació: Irregularitat superfície de treball  
12 Atrapament per bolcada de màquines, tractors o vehicles 1 3 3 
 Situació: Inestabilitat del vehicle: recolzaments hidràulics 

Zones de circulació en condicions 
 

13 Sobreesforços 1 2 2 
 Situació: Treballs manuals  
14 Exposició a condicions ambientals extremes 1 2 2 
 Situació: Treballs a l'exterior  
17 Inhalació o ingestió de substancies nocives 2 1 2 
 Situació: Pols  
25 Atropellaments o cops amb vehicles 2 2 3 
 Situació: Circulació interior de vehicles  
26 Exposició a sorolls 2 1 2 
 Situació: Maquinària  
27 Exposició a vibracions 2 1 2 
 Situació: Maquinària  
P: Probabili tat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1 ,2,3,4,5) 
 
Mesures preventives 
 
Codi  Descripció  Riscos  
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps 

possible les proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /4 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i 

camions 
4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 

suspeses 
4 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
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I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 

3. REVESTIMENTS  

3.1. Pintats – envernissats  
 
Protec ció d'estructures, paraments o superfícies amb pint ura o vernís  
 
Avaluació de riscos 
 
Id Risc  P G A 
1 Caiguda de persones a diferent nivell 2 3 4 
 Situació: Caiguda des de bastides, borriquetes 

Caiguda des de bastides penjades 
Caiguda per forats verticals o horizontals 

 

2 Caiguda de persones al mateix nivell 1 1 1 
 Situació: Superfícies irregulars de treball  
4 Caiguda d'objectes per manipulació o de materials transportats 1 3 3 
 Situació: Caiguda d'eines manuals 

Caiguda de materials transports (manutenció) 
 

6 Trepitjades sobre objectes 3 1 3 
 Situació: Sobre terrenys irregulars  
9 Cops amb objectes o eines (talls) 2 1 2 
 Situació: Us d'eines manuals 

Transport, manipulació i col·locació de materials 
 

10 Projecció de fragments o partícules 3 1 3 
 Situació: Proyecció del material a la seva aplicació  
13 Sobreesforços 2 2 3 
 Situació: Carreteig de materials pesats  
14 Exposició a condicions ambientals extremes 1 2 2 
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 Situació: Treballs a l'exterior  
16 Exposició a contactes elèctrics 1 3 3 
 Situació: Contactes directes i indirectes  
17 Inhalació o ingestió de substancies nocives 3 2 4 
 Situació: Inhalació de vernís, esencia de trementina 

Fregat o polit de superficies 
Acabats 

 

18 Contactes amb substancies càustiques i/o corrosives 2 2 3 
 Situació: Contacte amb pintures especials, vernís  
25 Atropellaments o cops amb vehicles 2 3 4 
 Situació: Vehicles propis d'obra  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)  
 
 
 
Mesures preventives 
 
Codi  Descripció  Riscos  
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible 

les proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i 

camions 
4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 

suspeses 
4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos 

originals 
4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, 
solicitar un procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 9 /10 /13 

/17 /18 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
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I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 

4. PAVIMENTS  

4.1. Paviments amorfs ( formigó, sub-bases, terra, sauló, bituminosos i regs)  
 
Execució i manteniment de paviments continus 
 
Avaluació de riscos 
 
Id Risc  P G A 
1 Caiguda de persones a diferent nivell 1 3 3 
 Situació: Treballs en vores de talús  
2 Caiguda de persones al mateix nivell 2 2 3 
 Situació: Itinerari obra 

Aplecs de material 
 

4 Caiguda d'objectes per manipulació o de materials transportats 1 2 2 
 Situació: Transport de betums, terres, quitrans  
6 Trepitjades sobre objectes 2 1 2 
 Situació: Trepitjades sobre elements calents. Betums, quitrans  
9 Cops amb objectes o eines (talls) 1 2 2 
 Situació: Us d'eines manuals 

Cops amb maquinària 
 

10 Projecció de fragments o partícules 2 1 2 
 Situació: Treballs de col·locació i estesa de betums, quitrans  
11 Atrapament per o entre objectes 1 2 2 
 Situació: Maquinària propia de l'obra  
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12 Atrapament per bolcada de màquines, tractors o vehicles 1 3 3 
 Situació: Maquinària de compactacio en la proximitat de les vores  del 

talus 
 

13 Sobreesforços 2 2 3 
 Situació: Us d'eines manuals  
14 Exposició a condicions ambientals extremes 1 2 2 
 Situació: Treballs a l'exterior  
15 Contactes tèrmics 2 2 3 
 Situació: Col·locació de betums  
16 Exposició a contactes elèctrics 1 2 2 
 Situació: Contactes directes i indirectes 

Contactes amb instal·lacions existents 
 

17 Inhalació o ingestió de substancies nocives 2 1 2 
 Situació: Pols de la circulació de vehicles 

Pols de sitges de ciment 
 

25 Atropellaments o cops amb vehicles 1 3 3 
 Situació: Circulació aliena i propia de l'obra  
27 Exposició a vibracions 1 2 2 
 Situació: Maquinària  
P: Probabili tat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1 ,2,3,4,5) 

 
Mesures preventives 
 
Codi  Descripció  Riscos  
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps 

possible les proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i 

camions 
4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 

suspeses 
4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, 
solicitar un procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 
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I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 

4.2. Peces (pedra, ceràmica, morter, etc.)  
  

Execució i manteniment de paviments discontinus  
 
Avaluació de riscos 
 
Id Risc  P G A 
2 Caiguda de persones al mateix nivell 2 1 2 
 Situació: Itinerari d'obra 

Irregularitat de la zona de treball 
 

4 Caiguda d'objectes per manipulació o de materials transportats 2 1 2 
 Situació: Transport de material 

Manipulacion de bloques de piedra 
 

6 Trepitjades sobre objectes 2 1 2 
 Situació: Itinerari d'obra 

Aplecs de material 
 

9 Cops amb objectes o eines (talls) 2 1 2 
 Situació: Us d'eines manuals  
10 Projecció de fragments o partícules 1 2 2 
 Situació: Tall en sec de peces, pedres 

Retirada de runa 
 

12 Atrapament per bolcada de màquines, tractors o vehicles 1 2 2 
 Situació: Treballs de col·locació de material proxim a talussos  
13 Sobreesforços 2 1 2 
 Situació: Manipulació de materials 

Us d'eines manuals 
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14 Exposició a condicions ambientals extremes 1 2 2 
 Situació: Treballs a l'exterior  
16 Exposició a contactes elèctrics 1 3 3 
 Situació: Contactes directes i indirectes 

Existencia d'instal·lacions soterrades 
Descarrega de material 

 

17 Inhalació o ingestió de substancies nocives 2 1 2 
 Situació: Pols de terres 

Confeccio de morter 
Tall de pedra, ceràmica 

 

18 Contactes amb substancies càustiques i/o corrosives 2 1 2 
 Situació: Contactes amb morter (ciment)  
25 Atropellaments o cops amb vehicles 2 2 3 
 Situació: Circulacié aliena i propia d'obra 

Feines de mantenimient 
 

26 Exposició a sorolls 2 1 2 
 Situació: Maquinària  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)  

 
Mesures preventives 
 
Codi  Descripció  Riscos  
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i 

camions 
4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 

suspeses 
4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos 
originals 

4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, 
solicitar un procediment de treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del 
manteniment de l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
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I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més 

manegables 
13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000084 Tall de material ceràmic per via humida 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

5. PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ  

5.1. Col·locació de baranes i senyals amb suports m etàl·lics  
 
 Col.locació d'elements de protecció i senyalitzaci ó amb suports metàl.lics en vies 
de circulació i zones urbanitzades 
 
Avaluació de riscos 
 
Id Risc  P G A 
1 Caiguda de persones a diferent nivell 1 3 3 
 Situació: Treballs de col·locació d'elements propers a desnivells  
2 Caiguda de persones al mateix nivell 2 1 2 
 Situació: Itineraris d'obra 

Irregularitat de la superfície de treball 
 

4 Caiguda d'objectes per manipulació o de materials transportats 1 3 3 
 Situació: Transport i manipulació de materials  
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6 Trepitjades sobre objectes 1 2 2 
 Situació: Superficie de treball 

Aplecs de material 
 

9 Cops amb objectes o eines (talls) 2 2 3 
 Situació: Us d'eines manuals 

Col·locació d'elements 
 

13 Sobreesforços 2 1 2 
 Situació: Carreteig de materials pesats  
14 Exposició a condicions ambientals extremes 1 2 2 
 Situació: Treballs a l'exterior  
16 Exposició a contactes elèctrics 1 3 3 
 Situació: Contactes directes o indirectes 

Contactes en soldadura electrica 
 

17 Inhalació o ingestió de substancies nocives 1 2 2 
 Situació: Pols y particules generades en talls  
25 Atropellaments o cops amb vehicles 1 3 3 
 Situació: Vehicles propis d'obra i aliens  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)  

 
Mesures preventives 
 
Codi  Descripció  Riscos  
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps 

possible les proteccions 
1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i 

camions 
4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 

suspeses 
4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos 

originals 
4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, 
solicitar un procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
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I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements 

inestables 
14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 

6. INSTAL·LACIONS DE DRENATGE, D’EVACUACIÓ I CANALI TZACIONS  

6.1. Elements col·locats superficialment (desguasso s, embornals, buneres, 
etc.)  

  
Xarxa horitzontal d'evacuació soterrada superficial ment, pericons sifònics i 
desguassos, de material prefabricat 
 
Avaluació de riscos 
 
Id Risc  P G A 
1 Caiguda de persones a diferent nivell 2 1 2 
 Situació: Caiguda en rases obertes  
2 Caiguda de persones al mateix nivell 2 1 2 
 Situació: Irregularitat de la superfície de treball 

Aplec de terres de lexcavació 
 

3 Caiguda d'objectes per desplom, esfondrament o ensorrament 1 3 3 
 Situació: Caiguda de terres del talus 

Inestabilitat del terreny 
 

6 Trepitjades sobre objectes 2 1 2 



ANNEX 1 . FITXES D'ACTIVITATS-RISC 
-AVALUACIÓ-MESURES 

  

 
Projecte constructiu d’urbanització del carrer Laureà Miró (antiga N-340) Fase IV, al terme 

municipal de St. Feliu de Llobregat. 
  -128- 

 Situació: Sobre materials mal aplegats  
9 Cops amb objectes o eines (talls) 2 2 3 
 Situació: Cops amb tubs o pericons 

Manipulació de materials (tall, unió de peces) 
 

10 Projecció de fragments o partícules 1 2 2 
 Situació: Processos d'ajust de material, talls, unions  
11 Atrapament per o entre objectes 2 2 3 
 Situació: Treballs de guiat de material a la seva col·locació  
13 Sobreesforços 2 2 3 
 Situació: Manipulació de materials pesats  
14 Exposició a condicions ambientals extremes 2 2 3 
 Situació: Treballs a l'exterior  
15 Contactes tèrmics 1 2 2 
 Situació: Treballs d'unió: soldadura, termosellat  
17 Inhalació o ingestió de substancies nocives 1 2 2 
 Situació: Inhalació de dissolvents 

Pols terres 
Gasos toxics de connexions incontrolats 

 

18 Contactes amb substancies càustiques i/o corrosives 1 2 2 
 Situació: Contactes amb pegaments, ciments  
24 Accidents causats per éssers vius 1 2 2 
 Situació: Múrids  
25 Atropellaments o cops amb vehicles 2 3 4 
 Situació: Maquinària propia de l'obra i vehicles d'altres activitats  
P: Probabilitat (1,2, 3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)  

 
Mesures preventives 
 
Codi  Descripció  Riscos  
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps 

possible les proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 /3 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la 

que doni accés 
25 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /25 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i 

camions 
3 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
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I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /15 
I0000045 Formació 10 /11 /13 

/15 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de 

materials 
11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més 

manegables 
13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar 

les peces amb calor 
15 

I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment prèvi de treball 24 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 

6.2. Elements soterrats (clavaguerons, pous, drenat ges)  
  

Xarxa horitzontal d'evacuació soterrada, de pous de  registre, drenatges i 
desguassos, de material prefabricat 
 
Avaluació de riscos 
 
Id Risc  P G A 
1 Caiguda de persones a diferent nivell 2 3 4 
 Situació: Caigudes en rases i pous  
2 Caiguda de persones al mateix nivell 2 1 2 
 Situació: Irregularitat de la zona de treball  
3 Caiguda d'objectes per desplom, esfondrament o ensorrament 2 3 4 
 Situació: Caiguda de terra propera a la rasa o pou 

Inestabilitat del talús 
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4 Caiguda d'objectes per manipulació o de materials transportats 2 2 3 
 Situació: Manutenció i col·locació de materials en obra  
6 Trepitjades sobre objectes 1 1 1 
 Situació: Aplecs de material 

Irregularitat de la zona de treball 
 

10 Projecció de fragments o partícules 1 2 2 
 Situació: Treballs de col·locació y ajust de materials  
11 Atrapament per o entre objectes 2 2 3 
 Situació: Treballs de col·locació i ajust de materials  
13 Sobreesforços 2 2 3 
 Situació: Manipulació de materials pesats  
14 Exposició a condicions ambientals extremes 2 2 3 
 Situació: Treballs a l'exterior  
15 Contactes tèrmics 1 2 2 
 Situació: Contactes directes i indirectes 

Existencia d'instal·lacions soterrades 
 

17 Inhalació o ingestió de substancies nocives 1 2 2 
 Situació: Pols, gasos despresos de processos de col·locacació  
18 Contactes amb substancies càustiques i/o corrosives 1 2 2 
 Situació: Contactes amb pegaments, ciment  
24 Accidents causats per éssers vius 1 2 2 
 Situació: Múrids  
25 Atropellaments o cops amb vehicles 2 3 4 
 Situació: Vehicleos propis i aliens se l'obra  
P: Probabilita t (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2 ,3,4,5) 

 
Mesures preventives 
 
Codi  Descripció  Riscos  
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps 

possible les proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /3 /25 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 1 /2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 1 /3 /4 /25 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i 

camions 
3 /4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 4 
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suspeses 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos 

originals 
4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, 
solicitar un procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 

/18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de 

materials 
11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més 

manegables 
13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 15 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 15 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 15 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15 
I0000071 Revisió de la posta a terra 15 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 15 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment prèvi de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
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7. CANONADES PER A GASOS I FLUIDS  

7.1. Tubs muntats superficialment  
  
Tubs muntats superficialment 
 
Avaluació de riscos 
 
Id Risc  P G A 
1 Caiguda de persones a diferent nivell 2 3 4 
 Situació: Treballs en alçada per al muntatge d'equips (dipòsits, 

vàlvules,etc..) 
 

2 Caiguda de persones al mateix nivell 1 2 2 
 Situació: Itineraris a obra  
4 Caiguda d'objectes per manipulació o de materials transportats 1 3 3 
 Situació: En manipulació d'eines i equips 

En manteniment de material 
 

6 Trepitjades sobre objectes 2 1 2 
 Situació: En itineraris a obra  
9 Cops amb objectes o eines (talls) 3 1 3 
 Situació: Amb equips, eines 

En procès de desembalatge d'equips 
 

10 Projecció de fragments o partícules 3 2 4 
 Situació: Per ús de radial 

En probes de càrrega 
Fixació de suports 
Soldadura elèctrica 

 

11 Atrapament per o entre objectes 2 2 3 
 Situació: En la col.locació d'elements pesants (dipòsits)  
12 Atrapament per bolcada de màquines, tractors o vehicles 1 3 3 
 Situació: En la col.locació d'elements pesants (dipòsits)  
13 Sobreesforços 2 2 3 
 Situació: Manipulació manual  
14 Exposició a condicions ambientals extremes 2 2 3 
 Situació: Treballs a l'exterior i llocs tancats  
15 Contactes tèrmics 2 2 3 
 Situació: Soldadures 

Per fluïds calents 
 

16 Exposició a contactes elèctrics 1 3 3 
 Situació: Contactes directes i indirectes  
17 Inhalació o ingestió de substancies nocives 2 3 4 
 Situació: Gasos soldadura elèctrica 

Fugues de gas 
Gasos de combustió en llocs tancats 
Ús de radial 

 

18 Contactes amb substancies càustiques i/o corrosives 1 2 2 



ANNEX 1 . FITXES D'ACTIVITATS-RISC 
-AVALUACIÓ-MESURES 

  

 
Projecte constructiu d’urbanització del carrer Laureà Miró (antiga N-340) Fase IV, al terme 

municipal de St. Feliu de Llobregat. 
  -133- 

 Situació: Coles 
Liquats del petroli 

 

20 Explosions 1 3 3 
 Situació: Oxiacetilè 

Probes de càrrega 
Recipients a pressió 

 

21 Incendis 1 3 3 
 Situació: Per espurnes en procès de purgatge 

Per fugues de combustible 
Per treballs de soldadura 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)  
 
Mesures preventives 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al 

manteniment correcte posterior 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i 

camions 
4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 

suspeses 
4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos 

originals 
4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, 
solicitar un procediment de treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del 
manteniment de l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 

/18 /21 
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I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de 

materials 
11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona 

que la realitza 
13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més 
manegables 

13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o 

explosius (pintures, dissolvents, etc) 
20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de 

soldadura i tall amb serra radial 
20 /21 
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8. JARDINERIA 

8.1. Moviments de terres i plantació 
 
Nivelació del terreny, aportació de terra vegetal, excavació d'escosells, rases i 
plantació d'arbres, arbusts i sembra 
 
Avaluació de riscos 
 
Id Risc  P G A 
1 Caiguda de persones a diferent nivell 1 2 2 
 Situació: Caigudes en pous i rases  
2 Caiguda de persones al mateix nivell 1 1 1 
 Situació: Itineraris d'obra 

Irregularitat de la superfície de treball 
 

4 Caiguda d'objectes per manipulació o de materials transportats 1 3 3 
 Situació: Operacions de carrega i descarrega de arbres i materials  
6 Trepitjades sobre objectes 1 1 1 
 Situació: Itineraris d'obra 

Zonas de treball 
 

9 Cops amb objectes o eines (talls) 1 2 2 
 Situació: Us d'eines manuals  
12 Atrapament per bolcada de màquines, tractors o vehicles 1 3 3 
 Situació: Desplaçaments de maquinària per desplom de talussos o 

inestabilitat de superficies de treball 
 

13 Sobreesforços 1 2 2 
 Situació: Manipulació manual de carregues pesades  
14 Exposició a condicions ambientals extremes 1 1 1 
 Situació: Treballs a l'exterior  
17 Inhalació o ingestió de substancies nocives 1 2 2 
 Situació: Pols de substancies d'adob o fitosanitaries 

Pols de terres 
 

18 Contactes amb substancies càustique 
 
S i/o corrosives 

1 2 2 

 Situació: Terres adobodes, productes quimics fitosanitaris  
24 Accidents causats per éssers vius 1 2 2 
 Situació: Múrids  
25 Atropellaments o cops amb vehicles 1 3 3 
 Situació: Vehicles aliens i propis de l'obra  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)  
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Mesures preventives 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible 

les proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no 

lliscants 
2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i 

camions 
4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 

suspeses 
4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos 

originals 
4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, 
solicitar un procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000045 Formació 9 /18 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona 

que la realitza 
13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment prèvi de treball 24 
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I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
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