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1. INTRODUCCIÓ 

 

 Aquest annex té per objecte efectuar un estudi dels problemes de vialitat que 

afecten directament a la circulació de trànsit rodat i de persones durant les obres que 

corresponen a la realització de la depuradora d’aigües residuals en el terme municipal 

de Bonastre, estudiant les possibles solucions. 

  

 

2. URBANITZACIÓ DE L’EDAR. 

  

 2.1. Vial i zona interior 

 

 Es disposarà un carrer principal de 5 m. que unirà la porta d'entrada amb la zona 

d’explotació, amb base de 20 cm de tot-u artificial i una capa a sobre de formigó en 

massa HM-20 cm d’espessor. La vorada d’aquest vial interior és de formigó, sent de 

peces de 12x15x30 i 100 cm de longitud. 

 

 Al voltant dels elements de l’estació depuradora es disposarà de graveta 

seleccionadad’uns 5 cm. de profunditat. A la resta de parcel·la explanada i no ocupada 

per construccions, tancs, canals o viabilitat, es disposarà terra compactada i amb 

parterres per arbrat de la zona i plantes autòctones. 

 

 Està previst el tancament de la parcel·la amb entramat de malla de simple torsió 

i muntants d’acer galvanitzat, tot això plastificat, amb una alçada de 2 m. Serà 

l’entramat de color verd, similar al color de la vegetació de la zona, de manera que es 

minimitzarà l’impacte paisatgístic. Els muntants aniran sobre daus de formigó. La porta 

serà de 4 m, de corredissa automàtica motoritzada (amb comandament a distància). En 

un dels laterals de la porta es disposarà d’un mur a on s’instal·laran els quadres de 

companyia elèctrica i el cartell de la planta i a l’altre costat es disposarà d’un armari per 

serveis generals i equips de reserva i els quadres elèctrics de la planta. A més s’ha 

previst un magatzem on s’emmagatzemaran els estris necessaris per al maneniment de 

l’EDAR. Hi ha uns serveis per a la higiene del personal que exploti la planta, trobant-se 

una farmaciola. 

 
 
 2.2. Sanejament de l’Edar 

 

 Per a l’evacuació de les aigües pluvials es disposa d’una xarxa de sanejament 

que es connectarà amb l’arqueta de sortida d’aigua tractada, perque no es preveuen pljes 

gaire sovint, i no correspon a aigua bruta que necessiti un tractament previ per a ser 

evacuada.   Es preveu que l’aigua del servei del magatzem vagin cap a l’obra d’entrada. 

 

 

 2.3 Aigua potable 

 

Per l’aigua potable hi haurà 1 punt amb una aixeta i connexió a manguera. 

Aquestas’obté a partir de la connexió amb la xarxa general d’aigua potable de la Vinya 

de Bonastre. 
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La conducció estarà formada per un tub de polietilè d’alta densitat i de diàmetre 50 mm. 

Es col·locaran les corresponents vàlvules per aïllament en cas de reparacions. 

 

 

 

3.- CAMÍ D’ACCÈS 

 

 El camí d’accès es durà a terme des de la carretera TV-2041. Aquest accès ha de 

pasar per sobre del torrent de l’Aguilera, que haurà estat ampliat per tal d’acollir el 

cabal corresponent a una avinguda de 500 anys de período de retorn. Sàprofitarà el camí 

d’accès a la zona de cultiu que actualment ocupa la zona d’ubicació definitiva de l’Edar 

de Bonastre. Es realitzarà en aquest punt una pasarel·la que a continuación es descriu 

amb més deteniment, i que té un pas inferior que permet la circulació del torrent de 

l’aguilera, que per altre banda la major part de l’any és gairebé sec. 

 

 

 
Imatge 1. Planta de la zona d’ubicació de l’EDAR, on s’han indicat la zona de pas, així com el 

pas del torrent de l’Aguilera entre la carretera TV-2041, i la futura EDAR. 

 

 Les dimensions lliures interiors del pas són de 800 cm en horizontal por 450 cm 

en vertical. El marc consta dels següents elements i espesors: una solera de 50 cm, dos 

hastials de 40 cm, un taulell prefabricat de 40 cm i una capa de compresió de 20 cm. 

Aquesta estructura està calculada per a una alçada de terres de 20 cm sobre el dintell. 
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 El pas inferior consta d’una longitud de 12,0 m. Per a cobrir aquesta distància es 

compta amb 6 peces de taulell y 12 estreps prefabricats, amb una amplada de cada 

mòdulo de 200 cm. 

 

 

 
 
Imatge 2. Secció longitudinal del pas d’accès a la planta, sobre el torrent de l’Aguilera. 

 
 
 

4. JARDINERIA 

 

 La funció de la vegetació és bàsicament l’estètica. Proporciona aïllament i crea 

una barrera visual des de l’exterior a l’EDAR, i embelleix l’espai interior de les 

instal·lacions. 

 

 Els condicionants de la seva elecció són fonamentalment dos factors. Dintre dels 

condicionants del medi físic es troben els corresponents a la climatologia i el tipus de 

sòl, i dintre dels condicionants estètics d’urbanització es troben les necessitats de les 

distintes zones a ajardinar. 

 

 4.1. Condicionants del medi físic 

 

 Els factors del medi que afecten directament al desenvolupament de la zona 

ajardinadasón dos: el clima i el tipus de sòl, que s’han exposat a l’Annex d’Estudi 

d’Impacte Ambiental. Aquests venen relacionats amb la situació de l’EDAR. 

 

Clima: Els factors que influeixen són la temperatura, la pluviometria i els vents 

dominants, que s’expliquen a l’Annex d’Estudi d’Impacte Ambiental. 

  

 -  La temperatura mitja de la zona oscil·la entre els 15 i els 16ºC. 

 - Segons l’índex d’humitat de Thornthwaite, consultable a través de l’Atles 

Climàtic de Catalunya, i disponible al Sistema d’Informació Geogràfica de la web del 

Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, la zona 
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d’estudi presenta un tipus de clima Sec-subhumit (C1:-20 a 0) o Semi-àrid (D:-40 a -20) 

clima mediterrani.  

 -  La precipitació mitjana anual es troba entre els 425 i 475 mm. 

 

 El tipus de sòl està constituit bàsicament de graves en matriu argilosa, habitual 

de planes al·luvials, com és el cas (està a tocar al marge dret del riu Ebre). 

 

 L'acció de l'home ha afavorit la mineralització i l'erosió dels sòls, com a 

conseqüència de l'activitat agrícola, i en concret del conreu de l’olivera, la vinya i els 

cítrics. Es creu idoni introduir vegetació autòctona o aquella que ja se’n coneix la seva 

bona adaptació al terreny. 

 

 

 4.2 Condicionants estètics 

 

 S’ha d’embellir la visió des de fora de l’EDAR. En conseqüència, la vegetació 

ha de donar un efecte d’apantallament, i al mateix temps, de visió agradable des de fora 

de la parcel·la. 

 

 Pel que fa referència a la visió estètica de les instal·lacions a l’interior de la 

parcel·la de planta, les zones ajardinades tenen com a missió amenitzar la visió dels 

seus diferents elements, edificis i murs, des de qualsevol punt interior a les 

instal·lacions. Es creu oportú establir el màxim de vegetació de fulla persistent i enfocar 

les zones ajardinades de manera que la seva conservació sigui senzilla. 

 La proposta d’espècies vegetals escollides, resultat de totes les consideracions 

esmentades a l’apartat anterior, és la següent: 

  

 Es descarta l’opció d’una plantació de gespa a l’interior de la planta degut al seu 

alt costde manteniment que no resulta òptim per una planta petita com la del present 

projecte. 

 

 La plantació interior de l’EDAR i els marges de l’EDAR serà en tot cas de 

plantes autòctones, com ara romaní i bruc d’hivern. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

 Aquest annex presenta una proposta de programa de treballs per aquest projecte 

tenint en compte que, al marge d’aquest pla, el Contractista té l’obligació d’elaborar-ne 

un altre segons el Plec de prescripcions tècniques particulars, i presentar-lo a la Direcció 

d’Obra per a la seva aprovació. 

 

 A continuació es defineixen les diferents activitats que integren l’obra i d’acord 

amb el volum d’obra de cada unitat considerada i a partir d’uns rendiments per equip 

per les mateixes, s’arriba a un número de dies necessaris per a l’execució de cada unitat 

d’obra, en funció del número d’equips. 

 

 A partir de la definició feta en cada activitat es farà una planificació en el temps 

de totes aquestes activitats, el que conduirà a la construcció de l’obra en el menor temps 

possible. 

 

 

2. ACTIVITATS CONSIDERADES 

 

 Les activitats en les quals s’ha subdividit l’obra són les que es mostren a la Taula 

21.1. S’ha procurat escollir activitats seguibles, activitats que no siguin de curta duració 

(a no ser que siguin molt importants) i no desglossar activitats definides. Tal com 

mostra la Taula 21.1, s’han analitzat les activitats que fan referència per una banda a la 

construcció de la EDAR i per l’altra a la construcció dels col·lectors (col·lector d’enllaç 

i col·lector de desguàs). 

 

 

Núm. Activitat Duració 

(dies) 

 

EDAR 

1 Replanteig i preparació 5 

Obra civil   

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Esbrossada i moviment de terres 

Pas elevat del camí d’accès 

Fonaments del reactor i bombament 

Murs del reactor i bombaments  

Llosa edifici d’explotació 

Estructura edifici d’explotació 

Treballs de paleta 

10 

25 

20 

25 

15 

25 

25 
9 Instal·lacions i acabats de l’edifici 30 
10 Obra d’arribada i pretractament 30 
11 Solera espessidor 15 
12 Murs espessidor 20 
13 Sabates i llosa edifici de tractament 20 
14 Estructura edifici d’explotació 25 
15 Instal·lacions i acabats de l’edifici 10 
16 Biofiltre 10 
17 Canonades d’interconnexió by pass 20 
18 Arquetes i obra de sortida 15 
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19 Voreres i paviment de vials 15 
20 Tanca perimetral i porta d’accès 

 

5 

 

Instal·lacions   

21 Equips electromecànics 35 

22 Electricitat, instrumentació i control 30 

23 Acabats i proves 5 

 

24 Enllumenat exterior 5 

 

COL·LECTORS 

   

Col·lector d’enllaç   

25 Excavacions i estrebades 30 

26 Instal·lació canonades 30 

27 

28 

Rebliments 

Pous de registre 

30 

10 

 

Jardineria   

29 Urbanització i jardineria 10 

Finalització   

30 Acabats i proves 5 

31 Neteja i retirada de la obra 5 

 

SEGURETAT I SALUT 

32 Seguretat i salut 135 
 

Taula1. Activitats considerades en el desenvolupament de l’Obra. 

 

 

 Es recomena fixar el temps de treball entre els mesos de març i octubre. 

Concentrant-lo fonamentalment a l’estiu. Es desaconsella treballar a l’hivern degut a les 

temperatures properes als 0ºC que poden dificultar el fraguat del ciment. Cal evitar 

treballar en la zona propera a la riera (col·lector i obra d’arriabada en dies de forta 

pluja). 

 

 Els col·lectors es construiran des del punt baix seguint el sentit contrari a l’avanç 

de l’aigua, de manera que en anar-se enfilant aigües amunt, puguin ser desguassats a 

través de l’obra ja construïda als cabals d’aigües residuals interceptades durant 

l’execució de l’obra. 

 

 Els temps  estimat per executar la EDAR es de 6 mesos i mig. 

 

 Es preveu realitzar l’obra amb un nombre d’equips variable entre un i tres. Sent 

cada equip de cinc persones. Les instal·lacions definides per el pla de seguretat i salut es 

dimensionen a partir dels 15 operaris que hi hauran treballant en els moments punta. Un 

dels equips estarà a l’obra des de l’ inici fins al final. 
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3. PLA D’OBRA. 

 

 En el diagrama de barres es marquen la possible seqüència constructiva que es 

podria seguir. El pla d’obra presentat es orientatiu i el contractista n’haurà de presentar 

un de nou que haurà de ser acceptat per la direcció facultativa.  

 

 El camí crític constructiu és el que marquen per aquest ordre les següents 

activitats: 

 

· Treballs inicials de replanteig i moviment de terres. 

· Pàs elevat, camí d’accès. 

· Construcció del nucli compacte. (Reactor, decantador, arquetes, pretractament, edifici 

de control) 

· Instal·lació dels equips i sistema elèctric. 

· Probes generals de la planta i neteja i retirada de l’obra. 

 

 El diagrama s’ha elaborat intentant fer que els equips realitzin sempre la mateixa 

tipologia de feina. Així doncs, l’equip que realitza els fonaments del bloc compacte, 

saltarà a fer desprès les sabates i la llosa de l’edifici de tractament de fangs.  L’equip 

que realitzi el col·lector serà l’encarregat posteriorment de realitzar l’obra d’arriabada i 

les canonades de connexió i bypass. 

 

 El dos equips que duen a terme les tasques d’edificació es poden unir per 

realitzar una única tasca entre els dos o dividir en subgrups formant unitats de quatre, 

tres i dos treballadors.  

 

 A continuació, mitjançant un diagrama de barres, es grafia una previsió dels 

terminis parcials aproximats per a l’execució de les diferents unitats d’obra. 

 

 S’inclou també el concepte de Seguretat i Salut durant tot el període d’execució 

de les obres, complint les directrius del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre. 

 

 El període de garantia començarà a partir de la Recepció Provisional de les 

obres, estenent-se per un període igual d’un (1) any. 

 

 A la següent pàgina es mostra la taula amb el calendari estimat que ocuparan les 

tasques i on s’aprecien les tasques que són crítiques i les que no ho són, de la següent 

forma: 

 

    
 

Tasca No crítica 
 

          
 

Tasca crítica. 
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Taula 1. Pla d’obra del’EDAR de Bonastre, que mostra el camí crític d’aquesta. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

En una obra d’aquestes característiques, de valors petits comparada amb una gran 

obra d’infraestructures, els estàndards aplicables a aquestes últimes no tenen excessiva 

justificació, ja que no es disposen els mitjans adequats per aconseguir els grans 

rendiments que solen tenir aquestes obres. És per això, que donada l’experiència en obres 

de construcció de plantes depuradores de mida petita o mitjana, el millor control de 

qualitat és el control dia a dia en els llocs on vagi treballant el contractista, seguint el 

ritme per ell marcat.  

 

El control de qualitat d’aquesta obra recaurà especialment sobre tres tipologies de 

materials. Per una banda les terres dels reblerts, talussos i del camí d’accés. D’altre tots 

aquells elements realitzats amb formigó i finalment els elements metàl·lics dels armats. 

 

 

2. ASSAIGS A REALITZAR 

 

Seguidament passem a donar idea d’un nombre d’assaigs a realitzar: 

 

A) TERRES.- En aquest capítol s’inclou el control de la idoneïtat dels materials 

proposats per a replè i terraplè. 

 

Es preveu una granulometria, 5 Pròctor Normal (P.N.) i 50 densitats naturals i 

humitats “in situ”, per els replens de rases. 

 

Es preveu una granulometria, 2 Pròctor Normal (P.N.), límit d’Atterberg, un 

equivalent de sorra, un assaig C.B.R., un assaig de matèria orgànica i 50 densitats naturals 

i humitats “in situ”, per a reblerts a executar. 

 

B) OBRES DE FORMIGÓ.- Els volums de formigó que s’utilitzaran en la 

construcció de la EDAR no fan preveure la instal·lació d’una planta a obra i és per això 

que al utilitzar una planta de les rodalies es preveu únicament el control de la consistència 

pel con d’Abrams i la fabricació, curat i ruptura a compressió de 5 sèries de 5 provetes, 

pels diferents elements de formigó a realitzar. 

 

C) ACER.- Es preveu un assaig de característiques geomètriques, un assaig de 

doblat-desdoblat, una assaig de doblat simple i un assaig de resistència a tracció trobant el 

límit elàstic, la secció equivalent, ovalitat i l’allargament, per a les barres corrugades 

utilitzades en l’armat de l’estructura. 

 

Malles electrosoldades 

L’assaig de tracció, corresponent a barres d’acer de malles electrosoldades, es 

realitzarà sobre una proveta que tingui, almenys, una barra transversal soldada. 

 

Aquest assaigs donen una idea a priori en funció de les diverses quantitats de les 

unitats d’obra. No obstant això, el Director d’Obra en el transcurs de la mateixa i segons 

les incidències que vagin succeint podrà indicar els assaigs a fer, modificant o incloent 

d’altres més específics o adients a les circumstàncies. 
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3. NORMATIVA 

 

Les Normes per a cada assaig són les que s’especifiquen a la següent  taula:  

 

Assaig equivalent de sorra NLT-113-72 

Assaig límits d’Atterberg NLT-105-91 

Assaig Pròctor Normal NLT-107-91 

Assaig Pròctor Modificat NLT-108-91 

Assaig granulomètric NLT-104-91 

Assaig C.B.R. NLT-111-91 

Assaig de desgast de los Ángeles NLT-149-91 

Assaig contingut Matèria Orgànica NLT-118-91 

Assaig densitat i humitat “in situ” NLT-109-72 

Assaig resistència a tracció, límit elàstic, secció equivalent, ovalitat i 

allargament d’una barra d’acer corrugat 
UNE 7-474-92 

Assaig doblat-desdoblat UNE 7-475-92 

Assaig característiques geomètriques d’un acer UNE 36-068-94 

Extracció de provetes testimoni NLT-168-90 

    Taula1. Normes aplicables per a cada assaig.    

 

 

4. PRESSUPOST 

 

Per a donar un Pressupost aproximat del Pla de Control de Qualitat es valoren el 

cost d’aquests assaigs a preus de mercat actual vigent i donant una partida d’un 10% per a 

la realització de nous assaigs. 

 

Cal dir que si els resultats dels assaigs fossin negatius, la repetició dels assaigs 

anirà a càrrec del Contractista, per això aquí s’ha fet la previsió sobre una adequada 

realització de l’obra que no obligui a repetir més d’un 10% dels assaigs. Els preus 

utilitzats en aquesta valoració són els que resumeix a la següent  taula. 

 

Assaig equivalent de sorra 15,10 euros. 

Assaig límits d’Atterberg 61,15 euros 

Assaig Pròctor Normal 36,36 euros 

Assaig Pròctor Modificat 47,27 euros 

Assaig granulomètric 23,80 euros 

Assaig C.B.R. 87,27 euros 

Assaig de desgast de los Ángeles 74,87 euros 

Assaig de coeficient de neteja 15,21 euros 

Assaig contingut Matèria Orgànica 24,79 euros 

Assaig densitat i humitat “in situ” 10,58 euros 

Fabricació i ruptura a compressió de provetes de formigó 75,93 euros 

Assaig resistència a tracció, límit elàstic, secció equivalent, ovalitat i 

allargament d’una barra d’acer corrugat 
48,92 euros 

Assaig doblat-desdoblat d’un acer 13,88 euros 

Assaig doblat simple d’un acer 11,57 euros 

Assaig resistència a tracció 25,93 euros 

Assaig característiques geomètriques d’un acer 36,36 euros 

Extracció de provetes testimoni 49,97 euros 
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Taula2. Preus unitaris utilitzats per cada assaig. 

 El número de cada un d’aquests assaigs és el que s’ha especificat en els apartats 

anteriors Iaquests preus no són contractuals, és a dir, no estan inclosos en la baixa del 

Contractista, sinó que són preus orientatius per tal de fixar el cost del Control de Qualitat 

per incloure dins del Pressupost per a Coneixement de l’Administració. Al aplicar aquests 

preus a les quantitats estimades abans, tenim el pressupost que desglossem a continuació: 

 

 

 4.1. Terres 

 

a) Rases 

 

Assaig granulomètric    1x23,80 =   23,80 € 

Assaig Pròctor Normal    5x36,36 = 181,80 € 

Assaig densitat i humitat in situ   50x10,58 = 529,0 € 

 

b) Terraplens 

 

Assaig Límits d’Atterberg    1x61,15 =   61,15 € 

Assaig Pròctor Normal    2x36,36 =   72,72 € 

Assaig granulomètric    1x23,80 =   23,80 € 

Equivalent de sorra    1x15,20 =   15,20 € 

Assaig C.B.R.     1x87,27 =   87,27 € 

Assaig contingut Matèria Orgànica   1x25,79 =   25,79 € 

Assaig densitat i humitat in situ   50x10,58 = 529,0 € 

 

 

4.2. Obres de formigó 

 

Fabricació i ruptura compressió  

de provetes de formigó    5x75,92 = 379,10 € 

 

 

4.3. Acers 

 

a) Barres corrugades 

 

Assaig resistència a tracció, límit  

elàstic, secció equivalent, ovalitat i  

allargament d’una barra d’acer corrugat  1x48,92 = 48,92 € 

Assaig doblat-desdoblat    1x13,88 = 13,88 € 

Assaig doblat simple    1x11,57 = 11,57 € 

Assaig característiques geomètriques  1x36,36 = 36,36 € 

 

b) Malla electrosoldada 

 

Assaig resistència a tracció    10x25,93 = 250,93 € 
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4.4. Resum Pressupost 

 

TERRES      1.549,53 € 

OBRES DE FORMIGÓ       380,15 € 

ACERS      361,66 € 

 

  Total:    2.291,34 € 

  10% altres   229,13 € 

 

TOTAL:      2.519,42 € 

 

El cost de la previsió de despeses de Control de Qualitat puja a la quantitat de “DOS MIL 

CINC-CENTS DINOU- EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS (2.519,42 

EUROS). 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

 Les obres civils sempre afecten a l’entorn en menor o major mesura. Tota obra 

comporta un benefici a la societat però, automàticament, comporta també una sèrie 

d’inconvenients que cal quantificar i afinar. En aquest annex és a on s’intenta avaluar 

aquests inconvenient i les seves repercussions sobre la societat i el medi natural, és a 

dir, sobre la població i l’entorn.  Bonastre no disposa d’un sistema de depuració 

d’aigües adient i la capacitat d’autodepuració de les aigües superficials queda 

àmpliament sobrepassada. A resultes d’això es produeix un alt grau de contaminació en 

les aigües, el que provoca en els medis receptors una important degradació de la qualitat 

de les seves aigües, a més de males olors i contaminació visual que afecta als veïns, i 

inclús els qui passen per la carretera TV-2041.  

 

 És per tot això, que resulta necessari dotar als focus contaminants de les 

corresponents tècniques de tractament, emprant els procediments que permetin la 

minimització de l’impacte en el medi receptor, buscant en tot això la màxima 

rendibilitat de les inversions realitzades. 

 

 Encara que la implantació d’una EDAR és un fet positiu, les característiques 

d’una planta, la seva ubicació, la línia de tractament, els residus generats, etc., poden 

incidir desfavorablement sobre el medi on s’instal·larà. En el present estudi es present 

exposar els efectes mediambientals derivats de la construcció i explotació de l’EDAR de 

Bonastre. 

 

 

2. LEGISLACIÓ 

 

 L'eina fonamental en l'avaluació d'impacte ambiental a Catalunya per a projectes 

d'obres i instal·lacions és el Decret 114/1988, de 7 d'abril, d'avaluació d'impacte 

ambiental. Aquest Decret esdevé de la transposició a la normativa de l'Estat espanyol de 

la Directiva 85/337/CEE, relativa a l'avaluació de les repercussions de determinats 

projectes públics o privats sobre el medi ambient, modificada per la Directiva 97/11/CE, 

de 3 de març de 1997.  

 

 La Directiva 85/337/CEE es va transposar mitjançant el Reial Decret Legislatiu 

1302/1986, de 28 de juny, sobre avaluació d'impacte ambiental i el Decret 1131/1988, 

de 30 de setembre, que estableix el Reglament pel qual es desenvolupa l'anterior Decret.  

 

 La Directiva 97/11/CE que va entrar en vigor el 14 de març de 1999 s'ha 

traspassat a l'ordenament jurídic estatal mitjançant la Llei 6/2001, de 8 de maig. A 

Catalunya ha estat incorporada pels projectes i instal·lacions productives en la Llei 

3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental, i el 

Decret 136/1999, 18 de maig, que la desenvolupa. Per a la resta de projectes i 

instal·lacions, la seva aplicació es fa a través del Decret 114/1988, de 7 d'abril, fins a la 

promulgació de la nova llei d'impacte ambiental que s'està redactant.  

 

 Diverses normatives sectorials estableixen l'obligatorietat que certs tipus de 

projectes e instal·lacions segueixin el tràmit d'avaluació d'impacte ambiental. Així 

trobem que la Llei 7/1993, de 30 de setembre, de carreteres preveu que les noves 

carreteres, així com els condicionaments d'antigues vies que suposin canvis de traçat, 
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s'hauran de sotmetre a avaluació d'impacte ambiental. La Llei 5/1998, de 17 d'abril, de 

ports de Catalunya, estableix que la construcció de ports i instal·lacions marítimes 

(comercials, industrials, pesquers, esportius i mixtos), dàrsenes i marines requereixen la 

declaració d'impacte ambiental emesa pel Departament de Medi Ambient.  

 

 Altres normatives són les desenvolupades pel Decret 284/2000, de 24 de juliol, 

pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 11/1998, de 5 de novembre, d'heliports, que 

estableix l'obligatorietat d'elaborar un estudi d'impacte ambiental que se sotmetrà al 

tràmit d'avaluació si aquesta és preceptiva segons la normativa vigent; en cas contrari, el 

Departament de Medi Ambient haurà d'elaborar un informe sobre les mesures 

necessàries per a la protecció del medi. També són desenvolupades pel Decret 

166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural, que desplega 

la Llei 9/1995, de 27 de juliol, que preveu que els circuits permanents no tancats s'han 

de sotmetre al procediment d'avaluació d'impacte ambiental. 

  

 El Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla d'espais 

d'interès natural, estableix una sèrie de supòsits en els annexos I i II, que seran objecte 

d'avaluació d'impacte ambiental en el cas d'afectar els espais que allà es defineixen. 

Aquest Decret va ser modificat pel Decret 213/1997, de 30 de juliol, de modificació del 

Decret 328/1992 pel qual s'aprova el Pla d'espais d'interès natural, que preveu 

l'exempció del tràmit per determinades pistes forestals. També la Llei 12/1985, de 13 de 

juny, d'espais naturals fa referència a l'avaluació d'impacte ambiental de determinats 

projectes i instal·lacions. En aquest àmbit cal senyar la disposició addicional segona de 

la Llei estatal 4/89, de 27 de març, de conservació d'espais naturals i flora i fauna 

silvestre, que determina que les transformacions de sòl superiors a 100 ha s'hauran de 

sotmetre a avaluació d'impacte ambiental.  

 

 Per una altra banda i específica per a línies elèctriques, la Llei estatal 54/1997, 

de 27 de novembre, del sector elèctric , estableix a la seva disposició addicional dotzena 

l'obligatorietat d'avaluació d'impacte ambiental per a la construcció de línies de tensió 

superior a 220 kV i una longitud superior a 15 km.  

 

 Finalment, cal fer referència a la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni 

Cultural Català, que estableix en els projectes d'obres i instal·lacions que s'hagin de 

sotmetre al procediment d'avaluació d'impacte ambiental i que afectin béns integrants 

del patrimoni arqueològic, s'ha de sol·licitar informe al Departament de Cultura. (art. 

46.3) 

 

Legislació catalana sobre avaluació d'impacte ambiental 

Decret 114/1988 Per a determinats projectes i instal·lacions 

Llei 3/1998 i Decret 136/1999 Per a activitats productives 

 

Legislació Catalana sectorial relacionada amb l'avaluació d'impacte ambiental 

Llei 12/1981 i Decret 343/1983 Per a activitats extractives  

Llei 12/1985 i Decret 328/1992 Per a projectes i instal·lacions en espais naturals 

Legislació europea  

Directiva 85/337/CEE Per a determinats projectes i instal·lacions  
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Directiva 97/11/CE Per a determinats projectes i instal·lacions  

 

Legislació europea relacionada amb l'avaluació d'impacte ambiental 

Directiva 92/43/CE Per a projectes que afecten espais naturals  

 

Legislació estatal sobre avaluació d'impacte ambiental  

Ley 6/2001 d'Impacte Ambiental, que modifica el RDL 

1302/1986 

RDL 1302/1986 Per a determinats projectes i instal·lacions 

RD 1131/1988 Per a determinats projectes i instal·lacions 

Real Decreto Ley 6-10-2000, 

núm. 9/2000 

que modifica el Reial Decret Legislatiu 1302/1986, 

de 28-6-1986 (RCL 1986\2113), d'Avaluació 

d'Impacte Ambiental 

 

 

3. IDENTIFICACIÓ DELS IMPACTES 

 

 En aquest apartat s’identifiquen i valoren els efectes previsibles sobre el medi 

ambient de les activitats projectades tant en fase d’obra cm en fase d’utilització. La 

descripció de un impacte es compon dels següents elements:  

 

- Interferència directa: Alteració directa descriptible en termes de factors ambientals que 

l’acció produeix sobre el medi. 

- Font: Acció que pot produir efectes significatius en el medi. 

- Acció elemental: Element associat a la font (maquinària, tràfic, residus...) que generen 

interferències sobre el medi que els envolta. Les accions elementals s’han definit a cada 

fase del projecte.   

- Procediment crític: la pertorbació a l’ambient causada per una interferència directa 

assoleix a través de les vies crítiques més o menys complexes un ambient secundari. 

Dés del punt de vista mediambienal podem tenir efectes desitjables o no per 

l’ecosistema, és a dir, podem tenir impactes positius o negatius sobre el medi ambient. 

positius y negatius sobre el medi ambient. 

 

 Un cop identificades les accions que poden provocar impactes s’estableixen dos 

relacions definitives, una per cada període d’interès considerat, és a dir accions 

susceptibles de produir impactes durant la fase de construcció o instal·lació i accions 

que poden ser causa d’impactes durant la fase d’explotació. 

 

 Les accions i els seus efectes queden determinats per la intensitat, l’extensió, la 

reversibilitat, la recuperabilitat, i el moment en el qual intervenen al procés. La 

importància de l’impacte és funció tant de la intensitat de la alteració produïda, com de 

la caracterització de l’efecte, és a dir, l’índex de reversibilitat o irreversibilitat de 

l’alteració. Un cop intensificats pas a pas tots els possibles impactes ambientals a cada 

acció del projecte (obra, explotació i problemàtiques) sobre cada element del medi 

ambient (ja citats anteriorment), és necessari qualificar el grau d’alteració que ocasiona, 

la seva durada i la reversibilitat o perpetuïtat.  
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4. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

 

 El projecte es localitza al terme municipal de Bonastre, situat a l’oest de la 

comarca del Baix Penedès. 

 

 El projecte consisteix en la implantació d’una estació depuradora d’aigües 

residuals urbanes per al tractament de les aigües residuals produïdes en el municipi de 

Bonastre. Aquesta depuradora contarà amb un prectractament, un tractament biològic de 

la matèria orgànica (amb canal d’oxidació), una decantació de fangs i un tractament 

d’aquests fangs (amb espessidor estàtic i centrífuga). 

 

 En aquest projecte es preveu la construcció d’una petita obra de pas per a 

permetre l’accés a la depuradora, així com a l’elevació de la cota de la parcel·la per a 

evitar inundacions de la mateixa. També s’ha projectat una escullera en el marge del 

torrent de l’Aguilera per a evitar l’erosió dels talussos dels mateixos. 

 

 Les terres necessàries per a l’elevació de la cota del terreny seran de la pròpia 

obra quan sigui possible, i si no d’una pedrera autoritzada.  

 

 

5. IMPACTES AMBIENTALS  

 

 5.1. Situació actual d’abocament 

 

 Actualment el municipi de Bonastre no disposa de cap mena de sistema de 

tractament de les seves aigües residuals urbanes. Aquestes són abocades directament al 

torrent de l’Aguilera mitjançant el col·lector en baixa. Aquest abocament provoca 

problemes de males olors en els veïns de la urbanització Les Vinyes, i queixes per part 

del municipi de Roda de Barà per possibles filtracions d’aquesta aigua residual en el 

pou d’abastament d’aigua potable del poble. 

 

 

 5.2. Hàbitats 

 

 La futura EDAR de Bonastre s’ubicarà al costat del Torrent de l’Aguilera, en 

una parcel·la en la que actualment es cultiva vinya. 

 

 D’altra banda el moviment de terres necessari per a l’elevació de la cota afectarà 

a la llera del torrent, que està classificat com a hàbitat de interès comunitari no 

prioritari. Segons la Directiva 67/97/CE està catalogat com a Codi 6430 “Herbassars 

higròfils, tant de marges i vorades com de l'alta muntanya”.   

 

 

 5.3. Hidrologia superficial i subterrània 

 

 La hidrologia superficial en aquesta zona bé representada per la traça del 

Barranc de l’Agilera, format per graves heteromètriques de naturalesa calcaria i silicia, 

preferencialment i blocs d’ordre decimètric i mètric, representatius dels moments de 

més alta energia (avingudes).  
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 La circulació d’aigües superficials per aquest barranc es de caràcter torrencial, és 

a dir en èpoques de pluges intenses o continuades, que provoquen l’aportació de 

granulometries grolleres i el rentat de la llera del riu de sediments fins, romanent 

pràcticament sec la resta del temps.  Aquest caràcter torrencial unit al tipus de litologia i 

granulometries que presenta, implica una ràpida infiltració d’aquestes aigües procedents 

en gran mesura de pluja, provocant una ràpida recarrega puntual en l’aqüífer al·luvial. 

 

 En el marc hidrogeològic on es pretén construir la depuradora objecte d’aquest 

projecte, es pot diferenciar:  

 

 - Aqüífer al·luvial :Es tracta de materials Quaternaris, formats per dipòsits 

al·luvials i col·luvials procedents de la sedimentació del materials de transport del 

Barranc l’Agilera, amb cossos sedimentaris d’estructures i granulometries diverses. 

 

 - Aqüífer inferior: Aquest aqüífer està format per materials carbonatats. La seva 

recàrrega principal s’estableix en les zones muntanyoses adjacents on aflora. La 

permeabilitat es presenta mitjançant fracturació i/o carstificació, amb variacions 

espacials del grau de fisuració. 

 

 

 5.4. Topografia i geologia 

 

 La topografia general de la zona és inclinada en direcció a un petit torrent. 

Presenta una diferència de cotes entre extrems de l’ordre de 2,5 metres. L’aigua de pluja 

que caigui sobre la zona ocupada per l’edar serà recollida pels canals de sortida i bypass 

de l’EDAR mitjantçant una xarxa de clavegueram instalada. 

 

 Geològicament, ens situem al massís de Bonastre on s’uneixen les serralades 

Prelitoral i Litoral Catalanes en una zona amb una forta tectònica. 

  

 S’ha d’evitar la contaminació microbiològica del sòl, deguda per acumulació de 

fangs, infiltracions o pel trencament de col·lectors. 

 

  

 5.5. Aire 

 

 Contaminació atmosfèrica deguda a: emissions de CO2 (ppm); emissions de CO 

(ppm); emissions de NO (ppm); emissions de hidrocarburs; emissió de pols; emissió de 

olors. 

 

 En el disseny de la planta s’ha tingut especial atenció en evitar l’emissió d’olors 

produïdes pel funcionament de la instal·lació, per aigües estancades o per l’acumulació 

de residus. Recordem que les olors han fet desestimar algunes de les alternatives 

tècniques, donada la proximitat de la zona habitada. El pretractament es situa en un 

ambient tancaT desodoritzat i el reactor biològic adoptat comporta un elevat temps de 

permanència cel·lular i produeix uns fangs ja parcialment estabilitzats, i per tant menys 

susceptibles a la putrefacció i a l’emissió de males olors.  

El tractament de fangs disposa del corresponent sistema de biofiltre amb escorça de pi 

per minimitzar les olors que es produeixen 
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6. MESURES CORRECTORES I MODERADORES 

 

 6.1. Hidrologia superficial i subterrània  

 

 Actualment el municipi de Bonastre no disposa de cap mena de sistema de 

tractament de les seves aigües residuals urbanes. Aquestes són abocades directament al 

torrent de l’Aguilera, al costat esquerra de la carretera de Bonastre a Roda de Barà, en la 

part sud del municipi. Aquest abocament provoca problemes de males olors en els veïns 

de la urbanització les vinyes, i queixes per part del municipi de Roda de Barà per 

possibles filtracions d’aquesta aigua residual en el pou d’abastament d’aigua potable del 

poble. 

 

 Amb l’implantació de la depuradora es millorarà sensiblement la qualitat del 

aigua abocada i disminuiran o desapareixeran les mals olors.  

 

  

 6.2. Hàbitats 

 

 En relació amb la classificació d’una petita zona afectada per el projecte, com a 

hàbitat d’interès comunitari no prioritari cal dir que els hàbitats naturals d'interès 

comunitari (prioritaris o no) no són hàbitats naturals protegits, sinó catalogats. Allò que 

s'ha de garantir és la conservació d'unes mostres territorials d'aquests. Es a dir, que en 

una part del territori hi hagi un o diversos hàbitats d'interès comunitari no vol dir que en 

aquell lloc s'hagi de garantir la seva conservació.   

 

 L’afectació d’una petita zona d’aquest hàbitat no modifica les garanties de 

conservació d’aquest hàbitat. Per tant, no es considera necessari adoptar mesures 

correctores respecte a aquesta afecció. 

 

  

 6.3. Impacte visual 

 

 Resulta evident que existeix un impacte visual al modificar un cultiu de vinya 

per unes instal·lacions i edificis que modifiquen de mode significatiu el paisatge de la 

zona. Aquest impacte visual es més evident per als usuaris de la carretera TV-2041 de 

Roda de Barà a Bonastre. 

 

 Per a evitar aquest impacte negatiu s’han previst varies mesures correctores: 

 

-  Plantació d’una barrera verda amb espècies de fulla perenne per a disminuir l’impacte 

visual. 

- Extensió de una capa de terra vegetal, la qual afavorirà la autocolonització por 

vegetació autòctona. 

-  La protecció dels talussos cap al torrent seran d’escullera de pedra natural, de menor 

impacte que el formigó. 

- Els edificis seran tots d’una planta i l’espessidor serà horitzontal per a evitar 

estructures que sobresurtin de forma pronunciada. 

-  Es realitzarà una neteja general de la zona afectada a la final de les obres. amb aquesta 

mesura es evitarà que queden en el entorn instal·lacions o restes que facin desmerèixer 
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amb la seva presència la qualitat paisatgística de l’entorn i la afectivitat de les mesures 

correctores adoptades. 

 

 6.4. Aire 

 

 Durant la fase de obres, especialment si aquestes s’efectuen en períodes secs, 

s’haurà de procedir a recs periòdics en els cúmuls de terres i les zones d’obres, així com 

al recobriment de les caixes dels camions 

 

 

 6.5. Programa de vigilància ambiental 

 

 La funció bàsica de aquest Programa de Vigilància Ambiental consisteix en 

establir un procediment que garanteixi la elaboració i el compliment de les mesures 

protectores i correctores dissenyades en el present Projecte. A més a més, i com a 

complement de l’objetiu citat, permet la detecció i avaluació de impactes de difícil 

quantificació durant l’etapa preoperacional; i fins i tot localitzar altres que no hagin 

estat previstos inicialment. Això permet l’elaboració de noves mesures correctores, en el 

cas suposat de que les ja aplicades resultin insuficients. 

 

 El Programa de Vigilància Ambiental es basa en la selecció de determinats 

paràmetres fàcilment quantificables i representatius del sistema afectat, recollits en una 

seqüència temporal que abarqui les diferents fases del projecte (execució de les obres i 

funcionament de les instal·lacions). En base a els resultats obtinguts, se revisaran els 

postulats previs de correcció de impactes, introduint totes aquelles actuacions o nous 

processos de seguiment que s’estimin necessaris. El seguiment o control també s’ha de 

interpretar com una Assistència Tècnica a la Direcció de Obra, que assumeixi la 

vigilància dels sistemes d’avaluació adequats per evitar i subsanar els freqüents 

problemes que sorgeixen durant l’execució de les mesures correctores, especialment 

aquelles que impliquen sembres o plantacions de espècies vegetals (substitució d’ 

espècies, modificacions en el disseny, tamanys no adequats, plantats malaltes, etc.). 

Aquests problemes son els més freqüentes i necessiten un control rígid per poder 

aconseguir una integració paisatgística adequada i una òptima reducció de l’impacte 

ambiental. 

 

 A continuació se descriuen les diferents fases de que consta el Programa de 

Vigilància Ambiental  i les característiques de cada una de eles. 

  

FASE I. Seguiment durant l’etapa prèvia a l’execució de les obres 

 

 L’establiment de una vigilància en aquesta etapa es planteja amb caràcter pre-

ventiu, amb la finalitat d’evitar l’aparició de afecciones en etapes posteriors del 

projecte. Durant aquesta fase s’haurà de completar l’inventari ambiental realitzat en el 

present document, procurant detectar possibles omissions. 

 

 

FASE II.  Seguiment durant a l’execució de les obres 

 

 Aquest període, junt amb l’operacional, son els espais temporals principals en 

els que s’ha de realitzar el seguiment amb major rigor. Per aquest motiu s’han de 
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detallar-se al màxim els processos i acciones a realitzar. En concreto, en aquesta fase de 

execució de les obres s’hauran de realitzar els següents processos de seguiment que es 

descriuen a continuació. 

 

- Operacions prèvies a la revegetació: 

 

 Replanteig de les obres de restauració: Abans d’emprendre la execució de les 

mesures correctores s’haurà de comprovar que no hi han hagut canvis en el Projecte, 

tales com Projectes Reformats, que facin canviar la qualitat o quantitat de les actuacions 

de integració ambiental dissenyades en el Projecte. En el cas que hi haguessin canvis o 

un Projecte Reformat, s’hauran d’habilitar les corresponents modificacions en les 

mesures correctores, o implementar-ne de noves, de tal manera que es redueixi al 

màxim l’impacte ambiental de les noves actuacions. 

 

 Gestió de les terres vegetals: Es comprovarà que, tant en el seu origen com en 

les seves característiques, les terres vegetals son aptes per la seva utilització posterior en 

les recobertes. Es controlaran així mateix els processos d’emmagatzematge, para lo qual 

se visitaran dites zones amb el fi de determinar la idoneïtat de els emplaçaments i de els 

processos de manteniment (apilaments, sembres provisionals, etc.). 

 

 Un cop estiguin acabades les obres en les zones a recobrir amb terres vegetals, es 

verificarà el procés de recoberta controlant especialment el grau d’humitat del sòl, que 

no s’ha de ser ni excessiu ni massa baix, la presència d’elements estranys, etc. 

 

- Moviments de terres 

 

 Durant el període de construcció es supervisaran els processos de moviment de 

terres i, en concret, es faran les següents accions: 

 · Verificació de l’execució de les mesures correctores proposades en lo referent 

a la restauració fisiogràfica de talussos, així com dels préstecs i abocadors que s’hagin 

de crear. En aquests casos es tindrà en especial consideració, tant la seva adequada 

localització, com la seva correcta integració paisatgística. Es vigilarà la correcta final 

dels talussos, donant-los la textura i pendents especificades, així com la seva recoberta 

amb terres vegetals en les zones previstes. 

 · Control estricte de la procedència dels materials, evitant que tant l’extracció 

com els acopis es realitzin en zones sensibles o de especial interès ecològic. 

 · Vigilància de vertits evitant que aquests es produeixin en zones sensibles, 

especialment en lleres o les seves proximitats. 

 · En quant a les tècniques constructives, es controlarà la adequació de aquestes a 

la sensibilitat del medi. 

 

- Restauració vegetal 

  

 Un cop finalitzat el moviment de terres es procedirà a la restauració vegetal de 

les zones afectades. Durant aquest període es molt important realitzar un seguiment 

precís i estricte de les labors de sembra i plantació, amb el fi de que aquestes es 

executen de mode correcte, sempre d’acord amb les mesures correctores especificades 

al Projecte i en el seu Plec de Condiciones Tècniques. 

 

- Operacions prèvies 
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 Durant el període en el que es realitzin les operacions prèvies, es controlarà el 

correcte acabat i execució de les mateixes, a fi d’assegurar que els terrenys es trobin 

adequadament preparats para les operacions de revegetació. 

 

- Sembres i hidrosembres 

  

 Es realitzaran les següents tasques: 

 · Vigilància de la composició i proporciones en la mescla de llavors per sembres 

i hidrosembres. Verificació de les mateixes durant el procés de mescla i mitjançant tests 

de control en els talussos en el moment de la seva realització. En aquests anàlisis es 

comprovarà també la correcta addició dels coadyuvants especificats, mitjançant les 

corresponents proves de control. 

 · Comprovació de la correcta germinació de les llavors, analitzant percentatges 

de supervivència i defectes en el disseny de la mescla. es caracteritzaran les àrees on 

s’observen deficiències, proposant-se i executant-se les sembres complementàries que 

es consideren oportunes. 

 · Un cop verificada la nascència, es procedirà a cartografiar les possibles zones 

on s’observin errors i estimar les resembres o recs suplementaris que es considerin 

necessaris. 

 · En els següents dotze mesos a la execució de les hidrosembres es realitzaran 

visites periòdiques en les quals es controlarà el correcte desenvolupament de les plantes, 

estimant el nivell de èxit de les diferents espècies sembrades en les obres, la 

colonització por part de espècies autòctones no presentes en la composició original de 

les llavors, etc. 

 

- Plantacions 

 

 · Durant aquest procés es supervisaran les diferents labors compreses en el 

mateix, insistint de manera especial en les següents: 

 · Control de qualitat i composició específica del conjunt de exemplars a plantar, 

tant a peu d’obra com en els vivers de procedència. 

 · Verificació en la obertura de forats, tant en el seu tamany i forma de realitzar-

se com en la correcta distribució de els mateixos segons les especificacions del projecte. 

Es vigilarà la quantitat i tipus d’abonament, així com la forma de col·locació dels peus 

de planta i del removiment dels forats. 

 · En caso de ser necessària aplaçar la plantació un cop estigui la planta en obra, 

es controlarà la correcta realització de les operacions de dipòsit. 

 · Seguiment de els recs, tant en periodicitat i quantitat, com en la forma de 

realització. 

Inventario de exemplars que no hagin resistit a la plantació, estimant adequadament la 

necessitat de la seva reposició. aquest inventario es realitzarà als tres mesos de la final 

de la plantació. 

 · Seguiment durant els dotze mesos posteriors a la plantació, avaluant el 

desenvolupament i evolució de les diferents espècies 

 · L’avaluació final de els resultats de les plantacions, que es plasmarà en un 

informe. 

 

 

FASE III. Seguiment durant l’etapa d’explotació (control operacional) 
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Aquesta fase s’haurà de començar amb la verificació final de la correcta aplicació de les 

mesures correctores del Projecte, d’acord amb el seu Plec de Condicions Tècniques. Les 

actuacions que necessàriament han de realitzar-se en aquesta fase del Programa de 

Vigilància Ambiental es defineixen a continuació. 

 

- Restauració vegetal 

 

 Es realitzarà el seguiment del grau de viabilitat de les sembres i plantacions 

realitzades durant un període mínim de 3 anys, executant les oportunes correccions 

davant de les deficiències observades. 

 

- Seguiment de les poblacions faunístiques 

  

 Es realitzarà la vigilància de les afecciones que sobre la fauna terrestre es puguin 

detectar. Per això s’han de fer les corresponents campanyes de mostres, amb caràcter 

trimestral, que serviran de complement a les realitzades durant la fase anterior, i que 

s’agafaran com a base para fer comparacions i adoptar les mesures que es consideren 

pertinents, en quant a eficàcia de les mesures correctores proposades inicialment. 

 

 
 
7. AFECTACIONS A PEIN I XARXA NATURA 

 

L’estació depuradora queda fora de qualsevol tipus d’espai natural d’especial protecció 

considerat a la xarxa de PEIN o la xarxa Natura.  

 

 
Imatge 1 i 2. Catalunya amb les zones protegides pel PEIN i per la Xarxa Natura, i on es pot 

veure com la zona d’interès de l’Edar de Bonastre es troba fora d’aquestes. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 
L’objectiu d’aquest annex és la definició de les operacions d’explotació i 

manteniment de la planta de tractament d’aigües residuals de Valmojado, i la 

determinació les despeses que aquestes activitats signifiquen. 

 

 
2. PARÀMETRES DE DISSENY 

 
Els paràmetres de disseny de la EDAR de Bonastre són els següents: 

 

DADES DE PARTIDA: 

 

- AFLUENT: 

 

CABALS DE DISSENY 

 
Temporada Alta Temporada Baixa 

Cabal mig diari de disseny    (QMD) 
236300 l/d 110500 l/d 

 
236,30 m3

/d 110,5 m3
/d 

Cabalm mig horari     (QMH) 
9845,8 l/h 4604,4 l/h 

 
9,85 m3

/h 4,60 m3
/h 

Factor de Punta 
2,60 2,91 

Cabal de punta horari     (QPH) 
25635,2 l/h 13388,4 l/h 

 
25,64 m

3
/h 13,39 m3

/h 

Cabal mínim    (0,3 QMH) 
2953,74 l/h 1381,25 l/h 

 
2,95 m3

/h 1,38 m
3
/h 

Cabal màxim admissible per l’EDAR 

(3 QMH) 

29547,40 l/h 13812,5 l/h 

 
29,54 m3/h 13,81 m

3
/h 

Cabal màxim a tractament biòlogic 

(1,85 QMH) 

18214,8 l/h 8517,71 l/h 

 
18,21 m3

/h 8,52 m
3
/h 

 
Taula 1.  Dades cabals de disseny de l’EDAR de Bonastre 
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Paràmatres Càrrega contaminant 

[Temp. Alta] 

Carrega contaminant 

[Temp. Baixa] 

Concentració  

Contaminant  

DBO5  83,40 kg/dia 39 kg/dia 300 mg/l 

DQO 166,80 kg/dia 78 kg/dia 600 mg/l 

Solids en 

suspensió (SS) 125,10 kg/dia 

 

58,5 kg/dia 

 

450 mg/l 

Nitrogen Total 

(NTK)  16,68 kg/dia 

 

7,8 kg/dia 

 

60 mg/l 

Fosfor Total ( P ) 

 

4,17 kg/dia 

 

1,95 kg/dia 

 

15 mg/l 

 

      Taula 2. Càrregues i concentracions de càrrega de dissenyde l’Edar de Bonastre. 

 

 

- EFLUENT: 
 

Contaminant Concentració 

DBO5 25 mg O2/l 

DQO 125 mg O2/l 

S.S. 35 mg/l 

Ntk 15 mg/l 

P 2 mg/l 

 

Taula 3. Concentració máxima permesa en l’aigua efluent de la EDAR. 

 

 

 

3. INSTRUCCIONS GENERALS 

 

3.1. Instruccions de Seguretat 

 
Tots els treballs i activitats relacionats amb el manteniment, inspecció o 

conservació de la instal·lació d’airejamentt  perllongat, es portaran a terme complint la 

normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. 

 

Les instal·lacions elèctriques, compliran el Reglament Electrotècnic. 

 

Particularment, s’ha de tenir molt en compte els següents punts: 

 

- Durant la realització de treballs en la planta de tractament d’aigües residuals i 

amb la finalitat de protegir-se contra possibles infeccions, estarà prohibit menjar, 
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beure i fumar. Les persones que hagin realitzat treballs en la planta de tractament 

es rentaran i es desinfectaran acuradament  amb els productes adequats abans de 

menjar, de beure i de fumar. 

 

- L’obertura del quadre de control i la manipulació del mateix, estarà només a 

càrrec d’un electricista competent. 

- En el cas que alguna persona, accedeixi a la instal·lació per motius de control o 

de reparació, aquesta ha d’estar prèviament ben airejada. 

 

- Tota persona que hagués d’accedir a alguns dels dipòsits de la instal·lació, ha 

d’estar ben agafada a un cinturó de seguretat i ser vigilada per altra persona que 

es trobarà fora del tanc. 

 

 

3.2. Instruccions de servei 

 
- No es permetrà que siguin abocats a la planta de tractament, els següents líquids: 

 

 

- Aigües residuals que continguin benzina, olis, dissolvents, 

desinfectants, o qualsevol altra substància nociva que tingui un 

efecte tòxic en els microorganismes. 

 

- Aigua i fang procedents de fosses sèptiques. 

 

- Qualsevol deteriorament en la planta de tractament o en el mecanisme de la 

mateixa, haurà de ser reparat d’immediat. 

 

- Les reparacions o revisions en les instal·lacions elèctriques les realitzaran 

especialistes autoritzats a l’efecte. 

 

- La persona responsable del manteniment de la instal·lació ha d’estar informada 

amb exactitud sobre els temps de funcionament del grup bufador. 

 

- Tots els treballs de control i manteniment, incidències, reparacions, seran 

registrats en el llibre de registre de serveis amb indicació de les dades 

corresponents. 

 

- Aquestes instruccions de servei seran lliurades en mà a la persona responsable 

del manteniment. 
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4. OPERACIONS D’EXPLOTACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 

 
Les operacions d’explotació i manteniment de la planta de tractament d’aigües 

residuals de Bonastre es poden dividir en tres grans grups, segons siguin d’explotació, 

manteniment o conservació, i a la seva vegada es poden catalogar, en funció de la seva 

periodicitat, en operacions diàries, setmanals o mensuals. 

 
 
4.1. Instruccions de servei 

 
      4.1.1. Diàries  

 

- Neteja dels sòlids retinguts a l’arribada del tamisat. 

 

- Comprovació del correcte funcionament del tamisat, netejant les possibles restes 

que haguessin pogut quedar retingudes. 

 

- Comprovar el funcionament de totes les bombes instal·lades a la planta que 

actuen com unitats de reserva: capçalera, purga, recirculació i fangs en excés. 

 

- Eliminar les restes que bloquegen el pas de l’aigua al sobreeixidor del 

decantador secundari. 

 

- Comprovar el funcionament de les bombes de recirculació i purga de fangs. 

 

- Comprovació del sistema de reg i per tant del grup a pressió. 

 

- Comprovar que no existeixi cap llum d’alarma fosa. 

 

- Anotar totes les operacions de manteniment i avaries reparades en el llibre de 

registre. 

 

Moltes d’aquestes operacions es poden realitzar quan la instal·lació es troba en 

un funcionament habitual i diari no sent necessari portar a terme l’operació pròpiament 

dita. Les operacions de neteja s’hauran de realitzar més d’un cop al dia si es considera 

necessari així com el manteniment d’equips o reposició de reactius. 

 

         

 4.1.2. Setmanals 

 
- Comprovar tots els quadres de potència. 

 

- Eliminar les acumulacions de brutícia que poguessin produir olors. 

 

- Realitzar les operacions de reg necessàries comprovant la instal·lació de reg en 

tots els seus components. 

 

- Revisar totes les conduccions amb la finalitat de detectar possibles fuites. 
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- Buidat del contenidor de residus sòlids. 

 

- Realitzar l’engreixament de totes les politges i elements de gir de tots els 

vehiculadors de la planta. 

 

- Comprovar l’engreixament dels equips d’injecció d’aire. 

 
- Netejar les passarel·les i escales de tots els equips. 

 

- Comprovació del funcionament de tots els motors de reserva (bombes, grups 

bufadors, etc.). 

 

- Comprovar el funcionament de tots els automatismes instal·lats a planta 

(cabalímetre, sondes d’oxigen). 

 

- Comprovar els equips de dosificació. 

 

- Anotar totes les operacions de manteniment i avaries reparades en el llibre de 

registre. 

 
 

         4.1.3. Mensuals 

 
- Netejar totes les superfícies tant interiors com exteriors de tota la planta. 

 

- Comprovar els nivells d’oli dels equips, canviant-lo si fos necessari. 

 

- Comprovar el pla d’engreixat dels equips complint el que sigui necessari. 

 

- Provar el funcionament de tots els equips de protecció dels motors elèctrics. 

 

- Realitzar les operacions de jardineria que es considerin necessàries. 

 

- Comprovació de l’enllumenat públic. 

 

- Anotar totes les operacions de manteniment i avaries reparades en el llibre de 

registre. 

 

         4.1.4. Trimestrals 

 
- Pintar o repintar els equips electromecànics que es consideri necessari. 

 

- Anotar totes les operacions de manteniment i avaries reparades en el llibre de 

registre. 
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          4.1.5. Anuals 

 

- Pintar totes les superfícies: edifici, escales, passarel·les, motors, etc. 

 

 

4.2. Explotació 

 
Les operacions d’explotació hauran de començar amb un recorregut per la planta 

depuradora a on haurem d’observar els següents fets: 

 

- S’hauran d’observar els equips dotats amb sistemes d’aireig, que es vegin 

reflectits a la superfície dels tancs per l’existència de bombolles. 

 

- Els tamisos i els seus corresponents cargols i premses han de funcionar, segons 

indiquin les sondes que els accionen i per tant segons el pla d’automatisme de la 

planta. 

 

- Les bombes hauran de moure aigua o fang. 

 

- Han de funcionar i per tant poder llegir-se lectures lògiques en tots els 

automatismes, sinó s’ha de trobar la causa d’una lectura anormal 

immediatament. 

 

- No s’han de detectar ni punts d’olors ni de brutícia a tota la planta. 

 

- Les tasques de jardineria s’han de reflectir en un bon aspecte estètic de la planta. 

 

Aquest recorregut inicial diari per la planta ha de confirmar que es realitzen les 

tasques de manteniment estipulades. 

 

    4.2.1. Diàries 

 
- Lectura dels paràmetres registrats en el control. 

 

- Mesura i anotació dels paràmetres següents: 

 

- Cabal: Entrada, sortida, purga i recirculació. 

 

- O2 en els reactors biològics. 

 

- Dosificació de reactius: polielectròlit e hipoclorit. 

 

- Hores de funcionament dels grups bufadors, bombes d’aigua i 

fangs així com de la bomba centrífuga. 

 

- Anotació del pH diari de planta. 

 

- Cabal desviat a by-pass. 
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- Comprovació visual de les característiques del fang procedent 

dels equips de deshidratació. 

 

- Realitzar una revisió de l’estoc de reactius. 

 

 

        4.2.2. Setmanals 

 
- Realització del mostreig i de les anàlisis següents: 

 

- DBO5 Afluent Efluent 

 

- DQO Afluent Efluent 

 

- MES Afluent Efluent 

 

- Realitzar un informe sobre les tasques de manteniment anotades al llibre de 

manteniment. 

 

- Sol·licitar els reactius necessaris. 

 

- Anotar el consum de reactius i de petits elements de manteniment. 

 

- Comprovar l’estoc d’elements consumibles en la planta i reposar els necessaris o 

consumits. 

 

        4.2.3. Mensuals 

 
- Mostreig i comprovació d’anàlisis: una comprovació setmanal. 

 

- Informe resum de dades mensuals, tant de comportament de la planta com de 

manteniment. 

 

- Calibratge de les sondes d’oxigen dissolt. 

 

 

       4.2.4. Trimestrals 

 
- Comprovar l’estat (pintura) dels equips electromecànics i prendre les mesures 

oportunes. 

 
         

       4.2.5. Anuals 

 
-  Realització del mostreig i de les anàlisis següents: 

 

- Humitat Fang 
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- Matèria orgànica Fang 

 

- Matèria mineral Fang 

 

- Informe anual sobre la planta des de tots els punts de vista: 

 

- Manteniment. 

 
- Explotació. 

 

- Conservació. 

 

4.3. Conservació  

 
Es realitzaran totes les operacions per conservar en perfectes condicions l’obra 

civil, els vials de servei, la pintura de les instal·lacions tant d’obra civil com d’equips i 

la jardineria. 

 

Les activitats rutinàries de conservació consistiran en la reposició dels elements 

danyats i repintat de l’obra civil i d’aquells elements que es consideri necessari. 

 

En determinades ocasions, i sota criteri de la Direcció Tècnica de la Planta, se 

subcontractaran total o parcialment les tasques de Conservació que es consideri 

oportunes. 

 

Relació d’algunes activitats de Conservació: 

 
- Reposició i substitució de cristalleria i fontaneria. 

 

- Repintat dels elements electromecànics, baranes i altres materials. 

 

- Comprovacions periòdiques de l’absència de pèrdues en canonades. 

 

- Retocs de maçoneria i pintura de l’obra civil. 

 

- Retocs en fusteria metàl·lica, vials i urbanització. 

 

- Conservació de la jardineria. 
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5. DEFINICIÓ DE LES DESPESES 

 
L’explotació, manteniment i conservació dels equips i instal·lacions que 

componen una EDAR es classifiquen en fixes i variables. El cabal tractat determina la 

variabilitat de les despeses. 

 
5.1. Despeses fixes 

 
Tenen concepte de despeses fixes aquelles que són independents del cabal tractat 

i que es produeixen sense distinció que la planta estigui en funcionament o parada. 

 

Les despeses fixes es divideixen en: 

 

- Despeses inicials  

 
- Despeses de manteniment i conservació 

 

- Despeses de personal 

 

- Energia elèctrica 

 

- Varis 

 

En manteniment i conservació s’inclouen les despeses derivades del 

manteniment dels equips en les seves diferents versions: manteniment d’ús, 

manteniment preventiu, manteniment correctiu, manteniment modificatiu i manteniment 

energètic i ambiental, a més de les despeses de conservació de l’Obra Civil, Vials, 

Jardineria, etc. 

 

En les despeses de personal s’inclouen únicament els derivats de la retribució 

dels tècnics, operaris i administratius en tota l’extensió: nòmina, seguretat social, plus, 

etc. 

 

Existeix un cost de l’energia elèctrica, funció de la potència contractada, que és 

independent dels cabals tractats. 

 

En varis s’inclouen totes aquelles despeses que no han estat contemplades en els 

grups anteriors com per exemple el telèfon, les assegurances, el material d’oficina, etc. 

 

Respecte al consum d’aigua potable es fa referència a l’aigua que s’utilitzarà per 

als diferents serveis de la planta i que principalment són: 

 

- Serveis higiènics 

 

- Consum humà 

Per a tots aquests conceptes s’utilitzarà aigua provinent de la xarxa, per la qual 

cosa serà necessària una escomesa. 
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5.2. Despeses variables 

 
Són les que depenen del cabal tractat, tant referents a les seves característiques 

quantitatives com qualitatives, encara que a tots els efectes, un cop definides les 

característiques mitges de l’aigua, només es consideren a efectes de despeses 

dependents del volum d’aigua tractada. 

 

Les despeses variables es divideixen en: 

 

- Despeses d’energia elèctrica 

 

- Despeses de productes químics 

 
- Despeses d’evacuació de residus 

 

Les despeses d’energia elèctrica es realitzen en funció d’un temps de 

funcionament estàndard i un preu mig del kWh. 

 

Les despeses de productes químics inclouen no només els reactius utilitzats en 

les línies d’aigua, fangs i gas, sinó tot producte de necessària reposició en volum i 

periodicitat, tal que adquireixi identitat pròpia (turbes, carbó actiu, etc.). 

 

Les despeses d’evacuació de residus recullen tot allò que fa referència als 

subproductes obtinguts: residus sòlids, sorres, greixos, fangs, i que pel seu volum són 

significatius. 

 
 

6. DESPESES FIXES 

 
En tot procés productiu es busca, a l’hora d’optimitzar les despeses 

econòmiques, reduir les despeses fixes transformant-les en variables. 

 

Una anàlisi de les despeses fixes ve a assenyalar que les despeses de personal 

suposen des del 50% de les mateixes per a grans depuradores amb tecnologies dures, 

fins al 90% en petites depuradores amb tecnologies toves. La reducció del personal al 

mínim imprescindible per obtenir el correcte funcionament de les instal·lacions, recórrer 

a serveis exteriors en casos de puntes de treball, i dissenyar amb folgança d’assecat de 

fangs, són garantia d’optimització de les despeses. 

 

El present estudi sobre les despeses fixes es basa en les següents premisses: 

 

- El personal de plantilla és el mínim per atendre el servei continuat de les 

instal·lacions. 

 

- Les operacions especials o situacions puntuals que demanen major mà d’obra, 

s’efectuaran recorrent al mercat laboral o empresarial, depenent de la naturalesa 

tècnica del mateix. 
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- El manteniment d’ús i el preventiu seran efectuats pel propi personal, excepte 

aquells que per la seva singularitat tècnica requereixin una marcada 

especialització. 

 

- El manteniment correctiu i energètic i ambiental es repartiran equitativament 

entre el personal propi i les assistències exterior. 

 

Amb aquests considerants es minimitzen les despeses fixes, que d’alguna 

manera passen a dependre del nivell d’utilització de les instal·lacions, sense adquirir la 

categoria de despeses variables al no fer-les dependre del cabal tractat. 

Les despeses fixes es divideixen en: 

 
- Despeses inicials  

 

- Despeses de manteniment i conservació 

 

- Despeses de personal 

 

- Energia elèctrica 

 

- Varis 

 

6.1. Despeses inicials 

 

 CONCEPTE  
VALOR 

(euros) 

Oficines 600,00 

Vestuari i menjador 300,00 

Manteniment  

Eines, equips de mesura,…  1.800,00 

Vehicles  

Una furgoneta de 13000 €; interés 8%, amort. a 8 anys  1.131,10 

Útils de jardineria; 1500 €; int 8%; amort. a 8 anys 105,16 

TOTAL DESPESES INICIALS 3.936,26 

 

Taula 4. Despeses inicials 

 

6.2. Despeses de manteniment i conservació 

 
El manteniment i conservació d’instal·lacions industrials és una de les partides 

més importants dins del capítol de despeses fixes, amb una forta tendència , cada dia 

més estesa, a dependre de serveis externs, minimitzant les despeses a través d’una 

optimització de la gestió del manteniment. 

S’inclouen en aquest apartat les despeses corresponents a les activitats descrites 

a l’apartat 4.1.  
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La determinació de les despeses anuals per aquests conceptes es realitza a tant 

alçat en funció de l’experiència en altres plantes depuradores de dimensions similars. 

 

  6.2.1- Coeficients de manteniment i vida mitja 

 

La definició de la “vida d’un equip” és problemàtica i en la seva determinació 

intervenen molts factors;  en general és un problema d’índole econòmica més que de 

tipus tècnic, ja que en principi es poden anar canviant peces successivament de 

qualsevol equip  conforme el seu desgast avança, el que permet que “la seva vida” sigui 

tan llarga com volguem, tot i que passats uns anys pot passar que ja no quedin peces de 

les originalment intal·lades. 

  

En una primera aproximació al problema, els factors que intervenen en la 

determinació de la “vida mitja” d’un equip són: 

 

Mv = Cost del manteniment del equip vell 

Hv = Hores anuals de funcionament de l’equip vell 

Cv = Cost de l’equip vell 

Mn = Cost del manteniment de l’equip nou 

Hn = Hores anuals de funcionament  amb l’equip nou 

Cn = Cost de l’equip nou 

A = Amortització que falta per realitzar  de l’equip vell 

P = Preu de venda del producte 

N = Producció horària del producte 

F = Factor anual d’amortització 

 

Tindríem que quan: 

Cv x F + Mv + (Hn   Hr) x N x P > Cn x F + Mn + A x F 

Ens interessarà  instal·lar un equip nou. 

A l’equació anterior en el primer membre tenim les despeses que ens produeix 

l’equip vell, tal com són el seu manteniment, la seva amortització i el cost del producte 

que deixem d’obtenir a l’any per no poder funcionar el mateix nombre d’hores que si 

estigués nou.  

El segon membre correspon a les costes que es produiran per l’equip nou tal com 

són el seu manteniment, amortització i l’amortització residual (si es que en queda) de 

l’equip vell, ja que en canviar-la per un de nou, hauríem d’absorbir la despesa com una 

despesa de major inversió. 

 Això és amb la hipòtesi que canviem un equip per un altre exactament igual, ja 

que no hem tingut en compte els beneficis que per major rendiment o majors 

prestacions  podríem obtenir si efectuem un canvi per un equip diferent, de tecnologia 

més avançada. 
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Sobre la base de tot l'anterior es comprendrà que la determinació de la “vida 

mitja” d'un equip és un problema molt complex, únicament determinable en cada cas 

mitjançant  programes d'ordinador amb uns bons bancs de dades històriques de l'equip. 

 

Basant-nos en dades dels fabricants dels equips, s’han elaborat i estimat les 

dades de la Taula Dades de manteniment que són bastant reals d’acord a les condicions 

de manteniment i vida dels equips.  

 

 

TIPUS D’EQUIP 

VIDA 

MITJA 

(anys) 

C. ANUAL 

MANT 

(% s/inv.inic.) 

Recipients i tancs 25 0,8 

Equips intercanviadors de calor o     

generadors de calor 25 2,5 

Equips mecànics rotatius 17 4,3 

Equips d’accionament de màquines 25 1,5 

Altres equips mecànics 17 2,3 

Instrumentació 25 4,5 

Canonades, vàlvules i accessoris 25 3 

Aïllament i pintura 13 Equip inclòs 

Electricitat 25 4,3 

Obra Civil 75 0,3 
 

Taula 5. Dades de manteniment 

El cost de manteniment d'un equip és un valor variable al llarg de la seva vida, 

però per a efectuar l'estudi del cost de l'aigua depurada, hem de simplificar una mica el 

problema posant un cost mig anual de manteniment, que és el que figura en la Taula, 

obtingut com mitjana integral d'aquest manteniment de l'equip al llarg de la seva vida.  

Evidentment, aquestes dades poden ser diferents depenent del tipus de 

manteniment que es porta a terme per part dels responsables de la planta. 

 

6.2.2. Despeses de manteniment i conservació 

 

Les despeses que formen part d'aquest capítol, són els corresponents a materials, 

mecanismes i mitjans auxiliars que són necessaris per a realitzar les funcions de 

conservació i manteniment de les instal·lacions que formen part de la depuradora.  

La repercussió dels costos anuals de conservació i manteniment es determina 

normalment per aplicació d'uns coeficients globals al valor actualitzat de les obres i 

instal·lacions que constitueixen la planta depuradora.  

Aquests coeficients tenen unes oscil·lacions mitges elevades, depenent 

naturalment del tipus de planta, grau de qualitat d'acabat i automatisme i controls 

programats. 
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Normalment es considera que el valor mig en Obra Civil oscil·la entre el 0,2 i 

0,3 del valor actualitzat de la instal·lació i per als equips electromecànics aquesta 

variació està entre un 2 a 3,5%. 

Ara bé, els coeficients que s'estableixen des de la terminació de l'obra fins al 

primer o segon any de funcionament són lògicament menors estant compresos en el 

nostre cas entre els següents valors:  

- Coeficient conservació Obra Civil: 0,05-0,1% 

 

- Coeficient manteniment equips electromecànics: 0,75-   1,5% 

 S'indica a continuació els valors considerats per aquest concepte per a la solució 

ofertada. 
 

 

Euros/any  Primer any Any tipus 

Manteniment d’Ús (MUS) 1.588,56 3.465,95 

Manteniment Preventiu 2.156,22 4.540,06 

Manteniment Correctiu 1.660,77 3.174,12 

Manteniment Modificatiu 310,55 794,28 

Manteniment Energètic i Ambiental 144,41 288,83 

Conservació 1.004,75 2.846,78 

TOTAL Despeses  de Manteniment i 

conservació 
6.865,26 15.110,03 

 

Taula 6. Despeses de manteniment i conservació 
 

 

 

6.3. Despeses de personal 

 
Tal i com s’ha exposat anteriorment, les despeses de personal graven 

considerablement el capítol de despeses fixes, essent necessari efectuar un estudi 

ponderat de les necessitats mínimes requerides en aquest concepte, per completar-les en 

casos de necessitat recorrent al mercat laboral, la flexibilitat del qual permet fer front 

amb garanties a les demandes puntuals o periòdiques de personal. 

 

A tots els efectes, el personal d’una explotació es divideix generalment en: 

 

- Direcció i control 

 

- Explotació 

 

- Manteniment i conservació 
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6.3.1. Direcció i control 

 
S’engloba com a personal de Direcció i Control a la Prefectura de la Planta, al 

personal administratiu i al personal del laboratori. 

 

En les grans explotacions existeixen aquestes tres categories, i a mesura que les 

dimensions de l’EDAR són menors, tendeix a agrupar-se per reducció de les feines a 

executar, podent-se reduir a una sola persona. 

 

- Prefectura de la Planta: En el cas que ens ocupa, aquesta tasca serà 

desenvolupada per un titulat superior amb experiència prèvia en gestió 

d’estacions depuradores. Les seves tasques seran: 

 

- Assegurar el funcionament normal de l’EDAR de forma ininterrompuda 

mitjançant la distribució racional dels recursos tècnics i humans 

disponibles. 

 

- Establir les bases operatives dels serveis de Laboratori, Explotació i 

Manteniment. 

 

- Definir els paràmetres del procés productiu, elaborant una guia 

d’actuacions per corregir les desviacions més comunes. 

 

- Establir els límits operacionals en el cas de situacions especials. 

 

- Adoptar les mesures correctores en el procés productiu en aquelles 

situacions especials que ho requereixin. 

 

- Enumerar el pla de control analític bàsic necessari pel control de 

l’explotació. 

 

- Supervisar els comunicats d’explotació diaris, setmanals i mensuals. 

 

- Definir les directrius del Manteniment Integral Òptim (MIO). 

 

- Establir l’equilibri entre el Manteniment Preventiu i el Correctiu. 

 

- Definir l’equilibri entre Manteniment Propi i Manteniment Extern. 

 

- Elaborar les bases operatives sobre les que es regirà el MIO. 

 

- Gestionar els recursos humans disponibles, elaborant una política de 

participació i motivació d’acord amb les característiques d’aquest tipus 

d’instal·lacions. 

 

- Elaborar i fer complir la normativa de Seguretat i Salut tant en treballs 

especials com puntuals. 

 

- Supervisar les mesures de Seguretat i Salut en el treball 
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- Supervisar i controlar les adquisicions de materials o serveis exteriors, 

buscant la seva optimització. 

 

- Emetre tot tipus d’informes relatius a qualsevol matèria referent a 

l’EDAR. 

 

- Supervisar els programes de formació del personal de l’EDAR. 

 

- Administració: En el cas que ens ocupa, la pròpia Prefectura amb ajuda dels 

serveis generals de l’empresa, pot assumir aquestes funcions sense cost 

addicional. 

 

- Laboratori: En el cas que ens ocupa, en tractar-se d’una EDAR de dimensions 

reduïdes no es preveu l’existència d’un laboratori propi, externalitzant així els 

serveis d’anàlisi. La interpretació i el control dels resultats seran assumits pel 

Cap de Planta. 

 

 6.3.2. Explotació 

 
L’estructura del servei d’explotació més complexa està formada per quatre 

nivells: Cap d’Explotació, Encarregat, Operador i Auxiliar operador. L’estructura 

d’explotació es desenvoluparà tenint en compte la complexitat del procés i de les 

activitats a executar. 

 

Les tasques que haurà de desenvolupar el personal són les descrites a l’apartat 4.2. 

 

- Cap d’Explotació: les feines seran assumides pel Cap de Planta. 

 

- Encarregat: no se’n preveu. 

 

- Operador: Aquest operador tindrà categoria d’Oficial de 1ª. 

 

- Auxiliar operador: no se’n preveu. 

 

 6.3.3. Manteniment i conservació 

 

L’estructura del Servei de Manteniment i Conservació d’una instal·lació 

industrial pot ser tan complexa com es vulgui. En base a la complexitat dels equips, el 

nivell de manteniment definit pel manteniment intern o de la dependència de l’exterior 

que es vulgui tenir, es podrà definir tantes estructures com es pugui imaginar. 

 

Normalment, i deixant al costat les figures del Cap de Manteniment i de 

l’Encarregat, el Manteniment s’estructura en: Mecànic, Elèctric, Instrumentació i Varis. 

 

En el servei de varis s’inclou tot el personal necessari per a la conservació 

d’edificis, vials, jardineria, serveis de conducció i magatzem. El personal seran: paletes, 
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netejadors, jardiners i conductors. Les tasques que hauran de desenvolupar es troben 

definides als apartats 4.1. i 4.3. 

 
Per norma general, els nivells del Manteniment són: Cap de Manteniment, 

Encarregat de Manteniment, Oficials i Auxiliars. 

 

- Cap de Manteniment: no se’n preveu. 

 

- Encarregat: no se’n preveu. 

 

- Oficials: es considera que el personal d’explotació assumirà aquestes funcions. 

 

- Auxiliars: es considera que el personal d’explotació assumirà aquestes funcions. 

 

- Jardineria: S’encarregarà de la jardineria el propi personal operador i una 

contracta externa en cas necessari. 

 

 6.3.4. Resum despeses de personal 

 
D’acord amb els aparts anteriors, les despeses totals són de 27150 euros/any. 

 

PERSONAL PREU UNITARI 

(€/ANY) 

DEDICACIÓ TOTAL (€/ANY) 

Cap de planta 36.000 10% 7.200,0 

Oficial electromecànica 25.000 15% 3.750,0 

Peó 18.000 100% 18.000,0 

Total 27.150,0 
 

Taula 7. Despeses de personals 

 
 

6.4. Energia elèctrica 

Existeixen unes despeses de l’energia elèctrica en funció de la potència 

contractada que són independents dels cabals tractats. 

 
Terme de 

Potència 

Euros/Kwmes 

Potència a 

Instal·lar(KW) 

COSTE 

ANUAL(€/any) 

4,53 175 9.513,00 
 

Taula 8. Despeses de l’energia elèctrica 

 

 

 

6.5. Varis 

 

En el capítol de varis s’integren tots aquells la garantia econòmica dels quals no 

els permet adquirir identitat per sí mateixos, i engloba despeses de molt diferent 

naturalesa: 
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- Material d’oficina 

 

- Telèfon 

 

- Anàlisis de laboratori 

 

- Combustibles, etc. 

 

- Etc. 

 

CONCEPTE 
VALOR 

(euros) 

Material d’oficina 80,00 

Telèfon 150,00 

Assessories vàries 100,00 

Material fungible de laboratori 0,00 

Reactius laboratori 0,00 

Eines personal 50,00 

Equips de mesura 50,00 

Roba de treball 90,00 

Formació de Personal 90,00 

Seguretat i  Salut 75,00 

Ajuda tècnica, procés 190,00 

Varis 120,00 

Aigua potable 120,00 

DESPESES TOTALS VARIS 1.115,00 
 

Taula 9. Despeses varis 

 
 

7. DESPESES VARIABLES 

 
En realitat, les despeses variables no només depenen del volum d’aigua tractada, 

sinó que també estan en funció de la contaminació que porten les aigües residuals. De 

tota manera, en contemplar aquesta possibilitat està fora de l’objectiu que es busca amb 

aquest estudi de despeses, la principal missió del qual és donar una magnitud econòmica 

realista sobre les despeses d’explotació, manteniment i conservació. 

 

A l’hora d’avaluar les despeses variables s’han considerat paràmetres de 

funcionament d’instal·lacions similars i per tant contrastats a la realitat. 

 

Les despeses variables es divideixen en: 

 

- Despeses d’Energia Elèctrica. 

 

- Despeses de Productes Químics. 

 

- Despeses d’Evacuació de Residus. 
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7.1. Energia elèctrica 

 
A l’Apèndix 1: Càlcul de potències es detalla el cost variable de l’energia 

elèctrica de l’EDAR. Aquestes despeses inclouen el consum elèctric de la premsa, els 

grups de pressió, els bufadors, el vehiculador, les bombes d’aigües residuals i la 

manutenció dels grups bufadors. 

 

KWh/d dies/any COST €/KWh €/ Any €/ 1erAny 

2.402,7743 365 0,067 58.759,85 43.688,28 
 

Taula 10. Resum càlcul de potències 

 

7.2. Evacuació de residus 

 
 7.2.1. Polielectrolit per la deshidratació 

 

E.D.A.R. ANY TIPUS 1r ANY 

Pes de fangs (Kg/d) 882,74 529,64 

Dosificació (Kg/Tn) 5,00 5,00 

Dies/any 365,00 365,00 

Consum anual (Kg/any) 1.611,00 966,59 

Cost producte comercial (€/Kg) 2,86 2,86 

Cost anual (€/any) 4.599,41 2.764,45 
 

Taula 11. Despeses per evacuació de residus de polielectrolit 

 
 

 7.2.2. Clorur fèrric 

 

E.D.A.R. ANY TIPUS 1r ANY  

Cabal mig (m3/d) : 2.172,90 1.303,74 

Dosi mitja en producte pur (gr/m3): 63,00 63,00 

Consum diari producte comercial (l/dia): 136,89 82,14 

Nº dies l’any (dies/any): 365,00 365,00 

Consum anual total (Kg/any): 49.965,84 29.981,10 

Cost producte comercial (€/kg): 0,12 0,12 

Cost anual previst (€): 6.045,87      3.597,73      
 

Taula 12. Despeses per evacuació de residus de clorur fèrric 

 
 
7.3. Recollida i transport dels fangs 

 

DADA VALOR 

Producció del tamitzat i desarenat-desengreixat (l/m3): 0,24 

Sequedat de fangs deshidratats: 23% 

Densitat de fangs deshidratats: 1,05 

Nº dies de temporada d’hivern: 275,00 

Nº dies de temporada d’estiu: 90,00 
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Preu unitari de transport i condicionament de residus de pretractament 

(€/m3) 

 

6,01 

Preu unitari de transport i condicionament de fangs deshidratats (€/m3) 6,61 
 

Taula 13. Dades de base per la determinació de les despeses per retirada i transport de residus 
 

Cabal 

m3/d 

Pretract 

m3/any 
€/any pret 

Fangs 

deshidra. 

(m3/any) 

€/any fan. 

tractats 

Total 

€/any 

Total 

€/1º any 

2172,90 190,35 1143,98 3,84 9.259,75 10.403,73 6.242,24 
 

Taula 14. Despeses per retirada i transport de residus 

 

 

8. RESUM DESPESES D’EXPLOTACIÓ I MANTENIMENT 

 

8.1. Despeses fixes 

 

EDAR INICIALS 

MANT 

I 

CONSERV 

PERSONAL 
ENERG 

ELÈCT 

ADM I 

VARIS 

TOTAL 

(€/ANY) 

Any 

inicial 
3.535,68 6.875,20 27.150,00 9.513,00 1.115,00 48.278,94 

Any tipus - 15.110,03 27.150,00 9.513,00 1.115,00 52.388,03 
 

Taula 15. Resum despeses fixes 

 

8.2. Despeses variables 

 

EDAR ELECTRIC 
REACTIUS 

(QUÍMICS) 

RET-

RES 

TOTAL 

(€/ANY) 

Any 

inicial 
58.759,85 10.645,27 10.403,73 79.808,85 

Any tipus 43.688,28 6.362,18 6.242,24 56.292,70 
 

Taula 16. Resum despeses variables  

 

 

9. CÀLCUL DEL COEFICIENT DEL CANON 

 

9.1. Coeficient F 

 

A partir de les despeses fixes es calcula el preu en €/dia, distribuint el cost anual entre 

els 365 dies l’any, ja que és independent del cabal 

EDAR €/ANY €/MES €/DIA 

Any inicial 48.173,88      4.014,49 131,98 

Any tipus 52.885,03      4.407,09 144,81 
 

Taula 17. Coeficient F 
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9.2. Coeficient V 

 
Es refereix al cost variable en m

3
/d, es dependent del Cabal. 

COST VARIABLE ANUAL 

D’EXPLOTACIÓ 

COST VARIABL ANY 

INICIAL 

79.808,85 56.292,70 
 

Taula 18. Coeficient V 
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ANNEX 21 – JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

  



 



EDAR DE BONASTRE

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 28/02/12

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €16,09h Oficial 1aA0121000

 €16,09h Oficial 1a ram de paletaA0122000

 €16,09h Oficial 1a ferrallistaA0124000

 €16,09h Oficial 1a col.locadorA0127000

 €16,09h Oficial 1a fusterA012A000

 €16,62h Oficial 1a muntadorA012M000

 €16,09h Oficial 1a de obra públicaA012N000

 €19,33h Oficial 1a jardinerA012P000

 €14,28h Ajudant encofradorA0133000

 €14,28h Ajudant ferrallistaA0134000

 €14,28h Ajudant col.locadorA0137000

 €14,28h Ajudant muntadorA013M000

 €17,16h Ajudant jardinerA013P000

 €13,47h ManobreA0140000

 €13,94h Peó especialistaA0150000

 €13,82h Peó jardinerA016P000



EDAR DE BONASTRE

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 28/02/12

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €44,83h Pala carregadora sobre pneumàticsC1311120

 €62,76h Pala carregadora sobre orugues, de tamany mitjanaC1311220

 €47,95h Retroexcavadora mitjanaC1315020

 €50,83h Retroexcavadora mitjana amb bivalva batilónC1315B20

 €41,75h Rodet vibratori autopropulsat, de 8 a 10 tC1335080

 €6,96h Picó vibrant amb placa de 60 cmC133A0K0

 €30,25h Camió per a transport de 12 tC1501800

 €36,03h Camió gruaC1503000

 €2,09m3 Canon manteniment abocador i abocament de terres i runesC150Z100

 €126,80h Camió amb bomba de formigonarC1701100

 €1,47h Formigonera de 165 lC1705600



EDAR DE BONASTRE

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 28/02/12

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,85m3 AiguaB0111000

 €15,00t Sorra de cantera de pedra granítica per a mortersB0312020

 €13,28t Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 5 mmB0312400

 €4,81m3 Terra adequadaB03D5000

 €76,19t Ciment pórtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en sacsB0514301

 €0,09kg Cal aérea CL 90 per a construccióB0532310

 €31,41m3 Formigó de resistència 10 N/mm2 de consistència plàsticaB0602230

 €45,10m3 Formigó HM-15B0641080

 €47,47m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plèstica, mida
màxima de l'àrid 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I

B0641090

 €60,33m3 Formigó HA-30/B/20/IV de consistència tova, mida màxima
de l'àrid 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició IV

B0657050

 €0,19kg Morter adhesiu.B0711000

 €0,74kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mmB0A14200

 €0,59kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2

B0B2A000

 €0,46kg Acer en barres corrugades B 500 SD de límit elàstic >= 500
N/mm2

B0B2C000

 €0,89m2 Plafó metàl.lic de 50x100 cm per a 50 usosB0D81480

 €3,00u Bloc de morter de ciment, buit, rugós, de 40x20x20 cm de
cara vista, de color especial

B0E254LA

 €8,51m2 Baldosa de gres premsat esmaltat de forma rectangular, de
46 a 75 peces/m2, preu alt

B0FH8152

 €1,26m3 Abocat, a monodipòsit de terres i runes autoritzatB2R11100

 €720,00ut Porta de malla de 6 m.B6A1LQA6

 €70,00m2 Reixeta d'acer galvanitzat tipus ´´Tramex´´B6W10016

 €64,00ml Barana perfils tubulars 1,00 m alçadaB6W10017

 €3,32m Peça recta de formigó, per a vorera, de 8x20 cmB9651350

 €0,71kg Lletada de colorB9CZ2000

 €4,09m2 Llosseta gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu altB9E11200

 €177,94m2 Fusteria d'alumini lacat i colorejat en finestres, inclús
envidrament tipus climalit i ferratges, subministrat a peu
d'obra.

BAF11F91



EDAR DE BONASTRE

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 28/02/12

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €217,44m2 Fusteria d'acer galvanitzat imprimat especial i esmaltat en
portes d'edificis i estances industrials, inclús marc de perfils
metàl.lics imprimat i esmaltat, i ferratges a peu d'obra.

BAFA6ZRU

 €105,00ut Material per a desgüassosBD7ZRED2

 €46,20m Tub de PVC diam. 400 mm.BD8ZRED1

 €346,83ut Cubeta base de formigó per a pous de D120x120 amb dues
entrades

BDD11001

 €173,42ut Con de formigó per a pous de D120-D60x60BDD11005

 €85,86ut Peça de formigó per a pou circular de D-120 cm, alçada de
30 cm.

BDD1C3A0

 €136,51ut Peça de formigó per a pou circular de D-120 cmBDD1C3A1

 €88,41ut Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 60 cm diam.BDDZÑ400



EDAR DE BONASTRE

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5Data: 28/02/12

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,78kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B 500 S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

D0B2A100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,08/R 16,090,005A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,07/R 14,280,005A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,15 0,15
Materials:

0,010,740,0102B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,620,591,050B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2

kg

Subtotal... 0,63 0,63
Altres:

%1,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal...

COST DIRECTE 0,78

0,78COST EXECUCIÓ MATERIAL



EDAR DE BONASTRE

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6Data: 28/02/12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €57,01m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment
pórtland amb escòria i sorra de cantera de pedra granítica,
elaborada a obra amb formigonera de 165 l

D0391311 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,64/R 13,941,050A0150000 =xPeó especialistah

Subtotal... 14,64 14,64
Maquinària:

1,10/R 1,470,750C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,10 1,10
Materials:

22,8015,001,520B0312020 =xSorra de cantera de pedra granítica per a morterst

15,2476,190,200B0514301 =xCiment pórtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en sacst

Subtotal... 38,04 38,04

COST DIRECTE 53,78

3,236,00%DESPESES INDIRECTES

57,01COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €59,87m3 Morter de ciment pórtland amb escòria CEM II/B-S i sorra de
pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8, elaborat a obra amb formigonera de
165 l

D0701461 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,94/R 13,941,000A0150000 =xPeó especialistah

Subtotal... 13,94 13,94
Maquinària:

1,03/R 1,470,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,03 1,03
Materials:

0,170,850,200B0111000 =xAiguam3

26,1015,001,740B0312020 =xSorra de cantera de pedra granítica per a morterst

15,2476,190,200B0514301 =xCiment pórtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en sacst

Subtotal... 41,51 41,51

COST DIRECTE 56,48

3,396,00%DESPESES INDIRECTES

59,87COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €62,16m3 Morter de ciment pórtland amb escòria CEM II/B-S i sorra de
pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6, elaborat a obra amb formigonera de
165 l

D0701641 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€



EDAR DE BONASTRE

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7Data: 28/02/12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

13,94/R 13,941,000A0150000 =xPeó especialistah

Subtotal... 13,94 13,94
Maquinària:

1,03/R 1,470,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,03 1,03
Materials:

0,170,850,200B0111000 =xAiguam3

24,4515,001,630B0312020 =xSorra de cantera de pedra granítica per a morterst

19,0576,190,250B0514301 =xCiment pórtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en sacst

Subtotal... 43,67 43,67

COST DIRECTE 58,64

3,526,00%DESPESES INDIRECTES

62,16COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €95,47m3 Morter mixt de ciment pórtland amb escòria CEM II/B-S, cal i
sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10, elaborat a obra amb formigonera
de 165 l

D070A4D1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,64/R 13,941,050A0150000 =xPeó especialistah

Subtotal... 14,64 14,64
Maquinària:

1,07/R 1,470,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,07 1,07
Materials:

0,170,850,200B0111000 =xAiguam3

22,9515,001,530B0312020 =xSorra de cantera de pedra granítica per a morterst

15,2476,190,200B0514301 =xCiment pórtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en sacst

36,000,09400,000B0532310 =xCal aérea CL 90 per a construcciókg

Subtotal... 74,36 74,36

COST DIRECTE 90,07

5,406,00%DESPESES INDIRECTES

95,47COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €87,59m3 Morter mixt de ciment pórtland amb escòria CEM II/B-S, cal i
sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4, elaborat a obra amb formigonera
de 165 l

D070A8B1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,64/R 13,941,050A0150000 =xPeó especialistah
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Subtotal... 14,64 14,64
Maquinària:

1,07/R 1,470,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,07 1,07
Materials:

0,170,850,200B0111000 =xAiguam3

20,7015,001,380B0312020 =xSorra de cantera de pedra granítica per a morterst

28,9576,190,380B0514301 =xCiment pórtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en sacst

17,100,09190,000B0532310 =xCal aérea CL 90 per a construcciókg

Subtotal... 66,92 66,92

COST DIRECTE 82,63

4,966,00%DESPESES INDIRECTES

87,59COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,68kg Acer en barres corrugades elaborat a obra i manipulat al
taller B 500 SD, de limit elàstic >= 500 N/mm2

D0B2C100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,08/R 16,090,005A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,07/R 14,280,005A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,15 0,15
Materials:

0,010,740,010B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,480,461,050B0B2C000 =xAcer en barres corrugades B 500 SD de límit elàstic >= 500
N/mm2

kg

Subtotal... 0,49 0,49

COST DIRECTE 0,64

0,046,00%DESPESES INDIRECTES

0,68COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,95M2 Esbrossada de 0,5 m i neteja de tota la superficie de la
parcel-la, amb mitjans mecànics, inclús càrrega i transport
de productes sobrants a l'abocador.

10101 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,54/R 44,830,012C1311120 =xPala carregadora sobre pneumàticsh

0,36/R 30,250,012C1501800 =xCamió per a transport de 12 th

Subtotal... 0,90 0,90

COST DIRECTE 0,90

0,056,00%DESPESES INDIRECTES
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0,95COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,10M3 Excavació en fonaments d'elements i edificis, en terres,
inclús acopi en la parcel.la o càrrega mecànica del material
excavat.

10104 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,67/R 13,470,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,67 0,67
Maquinària:

5,08/R 50,830,100C1315B20 =xRetroexcavadora mitjana amb bivalva batilónh

Subtotal... 5,08 5,08

COST DIRECTE 5,75

0,356,00%DESPESES INDIRECTES

6,10COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,65M3 Terraplé amb materials seleccionats de la propia excavació,
estès en tongades de 20 cm., regat i compactat amb mitjans
mecànics al 95% del Próctor Modificat, totalment acabat.

10150 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

2,64/R 62,760,042C1311220 =xPala carregadora sobre orugues, de tamany mitjanah

1,75/R 41,750,042C1335080 =xRodet vibratori autopropulsat, de 8 a 10 th

Subtotal... 4,39 4,39

COST DIRECTE 4,39

0,266,00%DESPESES INDIRECTES

4,65COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,31M3 Terraplé amb materials seleccionats segons PG-3 provinents
de préstecs, comprenent:subministrament, estesa en
tongades de 20 cm, regat i compactat amb mitjans mecànics
al 95 % Proctor Modificat, totalment acabat.

10158 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

2,38/R 62,760,038C1311220 =xPala carregadora sobre orugues, de tamany mitjanah

1,59/R 41,750,038C1335080 =xRodet vibratori autopropulsat, de 8 a 10 th

Subtotal... 3,97 3,97
Materials:

4,814,811,000B03D5000 =xTerra adequadam3

Subtotal... 4,81 4,81
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COST DIRECTE 8,78

0,536,00%DESPESES INDIRECTES

9,31COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,61M3 Reblert i compactació de rases i trasdós de pous amb
materials adients provinents de l'excavació, extesos per
tongades de 20 cm de gruix, inclús humectació i
compactació al 95% PN.

10160 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

3,84/R 47,950,080C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah

3,34/R 41,750,080C1335080 =xRodet vibratori autopropulsat, de 8 a 10 th

Subtotal... 7,18 7,18

COST DIRECTE 7,18

0,436,00%DESPESES INDIRECTES

7,61COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,85M3 Transport de terres, amb un recorregut màxim de 10 km. i
temps d'espera per a la càrrega, amb camió per a transport
de 12 T.

10170 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

3,63/R 30,250,120C1501800 =xCamió per a transport de 12 th

Subtotal... 3,63 3,63

COST DIRECTE 3,63

0,226,00%DESPESES INDIRECTES

3,85COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,55m3 Abocat, a monodipòsit de terres i runes autoritzat, de residus
d'excavació i moviments de terres, inclòs canon
d'abocament.

10171 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

2,09/R 2,091,000C150Z100 =xCanon manteniment abocador i abocament de terres i runesm3

Subtotal... 2,09 2,09
Materials:

1,261,261,000B2R11100 =xAbocat, a monodipòsit de terres i runes autoritzatm3

Subtotal... 1,26 1,26
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COST DIRECTE 3,35

0,206,00%DESPESES INDIRECTES

3,55COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €78,08M3 Formigó tipus HM-20, per a reblert, formació de pendents,
bancades, protecció de canonades, etc, amb ciment de 20
Nw/mm2 de resistància característica, resistent als sulfats,
amb consistència plàstica, tamany màxim d'àrid 40 mm, per
a classe general d'exposició IV i classe específica
d'exposició Qb, col.locat i piconat.

10203 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,53/R 13,471,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 19,53 19,53
Maquinària:

5,71/R 126,800,045C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 5,71 5,71
Materials:

48,4247,471,020B0641090 =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plèstica, mida
màxima de l'àrid 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 48,42 48,42

COST DIRECTE 73,66

4,426,00%DESPESES INDIRECTES

78,08COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €72,69M3 Formigó tipus HM-15 de neteja i anivellament amb ciment
resistent als sulfats, de 15 Nw/mm2 de resistència
característica,amb consistència plàstica, tamany màxim
d'àrid 40 mm, per a classe general d'exposició IV i classe
específica d'exposició Qa, col.locat i piconat.

10204 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,51/R 13,471,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 17,51 17,51
Maquinària:

5,07/R 126,800,040C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 5,07 5,07
Materials:

46,0045,101,020B0641080 =xFormigó HM-15m3

Subtotal... 46,00 46,00
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COST DIRECTE 68,58

4,116,00%DESPESES INDIRECTES

72,69COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €92,07M3 Formigó tipus HA-30/P/20/IV+Qb per a armar amb ciment
de 30 Nw/mm2 de resistència característica, amb
consistència plàstica, tamany màxim d'àrid 20 mm, per a
ambient amb una exposició ambiental IV i exposició
específica Qb,  en  soleres i fonaments,  col.locat i vibrat.

10222A Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,61/R 13,471,456A0140000 =xManobreh

Subtotal... 19,61 19,61
Maquinària:

5,71/R 126,800,045C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 5,71 5,71
Materials:

61,5460,331,020B0657050 =xFormigó HA-30/B/20/IV de consistència tova, mida màxima
de l'àrid 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició IV

m3

Subtotal... 61,54 61,54

COST DIRECTE 86,86

5,216,00%DESPESES INDIRECTES

92,07COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €98,16M3 Formigó tipus HA-30/P/20/IV+Qb per a armar amb ciment
de 30 Nw/mm2 de resistència característica, amb
consistència plàstica, tamany màxim d'àrid 20 mm, per a
ambient amb una exposició ambiental IV i exposició
específica Qb, en alçats i estructures verticals, col.locat i
vibrat.

10224A Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,55/R 13,471,600A0140000 =xManobreh

Subtotal... 21,55 21,55
Maquinària:

9,51/R 126,800,075C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 9,51 9,51
Materials:

61,5460,331,020B0657050 =xFormigó HA-30/B/20/IV de consistència tova, mida màxima
de l'àrid 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició IV

m3
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Subtotal... 61,54 61,54

COST DIRECTE 92,60

5,566,00%DESPESES INDIRECTES

98,16COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €100,74M3 Formigó tipus HA-30/P/20/IV+Qb per a armar amb ciment
de 30 Nw/mm2 de resistència característica, amb
consistència plàstica, tamany màxim d'àrid 20 mm, per
ambient amb una exposició ambiental IV i exposició
específica Qb,  en  bigues i pilars,  col.locat i vibrat.

10227A Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,55/R 13,471,600A0140000 =xManobreh

Subtotal... 21,55 21,55
Maquinària:

10,14/R 126,800,080C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 10,14 10,14
Materials:

63,3560,331,050B0657050 =xFormigó HA-30/B/20/IV de consistència tova, mida màxima
de l'àrid 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició IV

m3

Subtotal... 63,35 63,35

COST DIRECTE 95,04

5,706,00%DESPESES INDIRECTES

100,74COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €104,95M3 Formigó tipus HA-30/P/20/IV+Qb per a armar amb ciment
de 30 Nw/mm2 de resistència característica, amb
consistència plàstica, tamany màxim d'àrid 20 mm, per
ambient amb una exposició ambiental IV i exposició
específica Qb,  en lloses horitzontals,   col.locat i vibrat.

 

10228A Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,25/R 13,471,800A0140000 =xManobreh

Subtotal... 24,25 24,25
Maquinària:

11,41/R 126,800,090C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 11,41 11,41
Materials:
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63,3560,331,050B0657050 =xFormigó HA-30/B/20/IV de consistència tova, mida màxima

de l'àrid 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició IV

m3

Subtotal... 63,35 63,35

COST DIRECTE 99,01

5,946,00%DESPESES INDIRECTES

104,95COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,54M2 Encofrat recte en soleres i fonaments, col.locat a qualsevol
profunditat o alçada, inclús desencofrat i neteja.

10301 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,44/R 16,090,400A012A000 =xOficial 1a fusterh

5,71/R 14,280,400A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 12,15 12,15
Materials:

5,340,896,000B0D81480 =xPlafó metàl.lic de 50x100 cm per a 50 usosm2

Subtotal... 5,34 5,34

COST DIRECTE 17,49

1,056,00%DESPESES INDIRECTES

18,54COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,97M2 Encofrat recte en murs d'estructura i alçat, col.locat a
qualsevol profunditat o alçada, inclús desencofrat i neteja.

10302 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,26/R 16,090,700A012A000 =xOficial 1a fusterh

10,00/R 14,280,700A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 21,26 21,26
Materials:

8,900,8910,000B0D81480 =xPlafó metàl.lic de 50x100 cm per a 50 usosm2

Subtotal... 8,90 8,90

COST DIRECTE 30,16

1,816,00%DESPESES INDIRECTES

31,97COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €33,58M2 Encofrat recte en bigues i pilars, inclús neteja, aplicació de
desencofrant i p.p. d'elements complementaris per la seva
estabiltat i execució, desencofrat, reparació i neteja.

10303 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,07/R 16,090,750A012A000 =xOficial 1a fusterh

10,71/R 14,280,750A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 22,78 22,78
Materials:

8,900,8910,000B0D81480 =xPlafó metàl.lic de 50x100 cm per a 50 usosm2

Subtotal... 8,90 8,90

COST DIRECTE 31,68

1,906,00%DESPESES INDIRECTES

33,58COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €77,28m2 Forjat unidireccional a base de bigueta i revoltó ceràmic i
capa de compresoó.

103030 Rend.: 1,000P- 17

 €35,18M2 Encofrat recte en lloses situades a menys de 5 m d'alçada
de la superfície de recolçament, inclús estintolaments,
desencofrat i neteja.

10305 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,87/R 16,090,800A012A000 =xOficial 1a fusterh

11,42/R 14,280,800A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 24,29 24,29
Materials:

8,900,8910,000B0D81480 =xPlafó metàl.lic de 50x100 cm per a 50 usosm2

Subtotal... 8,90 8,90

COST DIRECTE 33,19

1,996,00%DESPESES INDIRECTES

35,18COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,06Kg Acer en barres corrugades B 500 S, inclús talls, col.locació i
p.p. de solapes, despuntaments, lligat amb filferro recuit,
separadors i elements de muntatge.

10402 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,18/R 16,090,011A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,16/R 14,280,011A0134000 =xAjudant ferrallistah
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Subtotal... 0,34 0,34
Materials:

0,740,005B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

Subtotal...
Partides d'obra:

0,660,641,025D0B2C100 =xAcer en barres corrugades elaborat a obra i manipulat al
taller B 500 SD, de limit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,66 0,66

COST DIRECTE 1,00

0,066,00%DESPESES INDIRECTES

1,06COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €91,26M2 Reixeta d'acer galvanitzat tipus ´´TRAMEX´´ a base de
pletines entrecreuades, inclús cercol, totalment col.locat.

10411 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,09/R 16,091,000A0121000 =xOficial 1ah

Subtotal... 16,09 16,09
Materials:

70,0070,001,000B6W10016 =xReixeta d'acer galvanitzat tipus ´´Tramex´´m2

Subtotal... 70,00 70,00

COST DIRECTE 86,09

5,176,00%DESPESES INDIRECTES

91,26COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €84,90Ml Barana formada per perfils tubulars d'alumini de 1,00 m
d'alçada, inclús elements d'ancoratge, totalment col.locada.

10418 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,09/R 16,091,000A0121000 =xOficial 1ah

Subtotal... 16,09 16,09
Materials:

64,0064,001,000B6W10017 =xBarana perfils tubulars 1,00 m alçadaml

Subtotal... 64,00 64,00

COST DIRECTE 80,09

4,816,00%DESPESES INDIRECTES

84,90COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €136,63Ml Escala formada per reixeta d'acer galvanitzat a base de
pletines entrecreuades, inclús cercol, totalment col.locat.

10450 Rend.: 1,000P- 22

 €117,42Ut Escala de piscina d'acer galvanitzat de 0,90 m. d'alçada a
base de tubulars en arqueta de pretractament.

10460 Rend.: 1,000P- 23

 €67,29m2 Coberta plana formada per formigó cel-lular de gruix mig
8cm. amb capa de protecció de morter de 2cm. i dues
làmines impermeabilitzants.

10580 Rend.: 1,000P- 24

 €44,83m2 Acabament de coberta plana amb solera de rajola ceràmica
fina d'elaboració mecànica, amb acabat fi col-locada amb
morter mixt 1:2:10. 

10581 Rend.: 1,000P- 25

 €51,64M2 Fàbrica de bloc de formigó de 40x20x20 cm.10588 Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,79/R 16,090,360A0122000 =xOficial 1a ram de paletah

2,69/R 13,470,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,48 8,48
Materials:

39,003,0013,000B0E254LA =xBloc de morter de ciment, buit, rugós, de 40x20x20 cm de
cara vista, de color especial

u

Subtotal... 39,00 39,00
Partides d'obra:

1,2482,630,015D070A8B1 =xMorter mixt de ciment pórtland amb escòria CEM II/B-S, cal i
sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4, elaborat a obra amb formigonera
de 165 l

m3

Subtotal... 1,24 1,24

COST DIRECTE 48,72

2,926,00%DESPESES INDIRECTES

51,64COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €43,76m2 Paret de tancament de gruix 14 cm. de maó massís mecànic
de 29x14x5 cm. , per a revestir, col-locat amb morter mixt
1:2:10.

10590 Rend.: 1,000P- 27

 €11,54M2 Enfoscat i fratassat amb morter de ciment 1:4 en paraments
verticals de 15 mm de gruix.

10601 Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,31/R 16,090,330A0122000 =xOficial 1a ram de paletah

4,45/R 13,470,330A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,76 9,76
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Partides d'obra:

1,1356,480,020D0701461 =xMorter de ciment pórtland amb escòria CEM II/B-S i sorra de
pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8, elaborat a obra amb formigonera de
165 l

m3

Subtotal... 1,13 1,13

COST DIRECTE 10,89

0,656,00%DESPESES INDIRECTES

11,54COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €37,30M2 Solat de rajola de gres de 30x30 cm, 1ª qualitat, pulit i
abrillantat, rebut amb morter de ciment i sorra, i/p.p. de llit de
2 cm., rodapeu de 7 cm. del mateix material, rejuntat,
enlletat i neteja de superfícies.
                        

10618 Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,44/R 16,090,835A0127000 =xOficial 1a col.locadorh

11,92/R 14,280,835A0137000 =xAjudant col.locadorh

Subtotal... 25,36 25,36
Materials:

0,010,850,010B0111000 =xAiguam3

8,948,511,050B0FH8152 =xBaldosa de gres premsat esmaltat de forma rectangular, de
46 a 75 peces/m2, preu alt

m2

Subtotal... 8,95 8,95
Partides d'obra:

0,8858,640,015D0701641 =xMorter de ciment pórtland amb escòria CEM II/B-S i sorra de
pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6, elaborat a obra amb formigonera de
165 l

m3

Subtotal... 0,88 0,88

COST DIRECTE 35,19

2,116,00%DESPESES INDIRECTES

37,30COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €118,91M2 Enreixat metàl.lic antivandàlic per a protecció de finestres a
base de perfils metàl.lics d'acer galvanitzat.

10620 Rend.: 1,000P- 30

 €75,59M2 Solat de rajola de gres especial adherit amb morter antiàcid.10625 Rend.: 1,000P- 31
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €21,70M2 Enrajolat de parets amb plaqueta de gres de 30 x 20 cm,
llises de color, 1ª qualitat, preses amb morter de ciment o
pegament cola, inclús rejuntat, enlletat i neteja de
paraments, totalment acabat.

10641 Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,44/R 16,090,400A0127000 =xOficial 1a col.locadorh

1,52/R 13,470,113A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,96 7,96
Materials:

0,950,194,998B0711000 =xMorter adhesiu.kg

11,068,511,300B0FH8152 =xBaldosa de gres premsat esmaltat de forma rectangular, de
46 a 75 peces/m2, preu alt

m2

0,500,710,705B9CZ2000 =xLletada de colorkg

Subtotal... 12,51 12,51

COST DIRECTE 20,47

1,236,00%DESPESES INDIRECTES

21,70COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €42,97M2 Sòcol de pedra artificial10642 Rend.: 1,000P- 33

 €35,82ML Peça escopidora o d'umbral de pedra artificial10643 Rend.: 1,000P- 34

 €12,60M2 Pintura a l'esmalt sintètic aplicada sobre el morter per a
interiors aplicada a dues mans.

10650 Rend.: 1,000P- 35

 €257,33M2 Fusteria d'alumini amb perfils normalitzats de 40 mm. i
xapa llisa en portes plegables o correderes, inclús guíes i
ferratges de penjar i seguritat, totalment col.locat.

10712 Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,61/R 16,621,300A012M000 =xOficial 1a muntadorh

3,71/R 14,280,260A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 25,32 25,32
Materials:

217,44217,441,000BAFA6ZRU =xFusteria d'acer galvanitzat imprimat especial i esmaltat en
portes d'edificis i estances industrials, inclús marc de perfils
metàl.lics imprimat i esmaltat, i ferratges a peu d'obra.

m2

Subtotal... 217,44 217,44

COST DIRECTE 242,76

14,576,00%DESPESES INDIRECTES

257,33COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €201,45M2 Fusteria d'alumini lacat en portes i finestres practicables per
a envidrar, inclús ferratges de penjar i seguretat, totalment
instal.lat.

10714 Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,97/R 16,620,600A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,14/R 14,280,150A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 12,11 12,11
Materials:

177,94177,941,000BAF11F91 =xFusteria d'alumini lacat i colorejat en finestres, inclús
envidrament tipus climalit i ferratges, subministrat a peu
d'obra.

m2

Subtotal... 177,94 177,94

COST DIRECTE 190,05

11,406,00%DESPESES INDIRECTES

201,45COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,52M2 Pintura especial aplicada sobre el motor per a exterior
aplicada a dues mans.

10725 Rend.: 1,000P- 38

 €255,65Ut Tapa i marc de fosa 80x80 cm.10746 Rend.: 1,000P- 39

 €329,55Ut Tapa i marc de fosa dúctil de 0,60x0,80.10750 Rend.: 1,000P- 40

 €299,55Ut Tapa i marc de fosa dúctil de 0,90x0,9010760 Rend.: 1,000P- 41

 €379,51Ut Formació de forats en murs i lloses de formigó armat de 0,50
m x 0,50 m. de secció inclús remats i acabats amb resina
epoxi.

10770 Rend.: 1,000P- 42

 €43,07Ml Canonada arribada PEAD D-315 de 4 KN/mm2 de rigidesa
circunferencial.

10801 Rend.: 1,000P- 43

 €19,40Ml Canonada de sortida aigua tractada PVC D-200 per a
sanejament.

10810 Rend.: 1,000P- 44

 €91,73Ml Canonada by-pass PEAD D-315 PN-10.10820 Rend.: 1,000P- 45

 €11,24Ml Canonada arribada de fangs PEAD D-90 mm, PN-10.10850 Rend.: 1,000P- 46
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 €12,30Ml Canonada de PVC de diàmetre 160 mm. per a sanejament,
completament col-locada.

10859 Rend.: 1,000P- 47

 €24,71Ml Canonada de PVC, D-200 per a sanejament.10860 Rend.: 1,000P- 48

 €4,42Ml Tub de PVC de diàmetre 110 mm. per a la protecció de
línies elèctriques.

10878 Rend.: 1,000P- 49

 €346,08Ut Formació de forats en murs i lloses de formigó armat de 0,40
m x 0,40 m. de secció inclús remats i acabats amb resina
epoxi.

10880 Rend.: 1,000P- 50

 €7,29m3 Excavació en rasa de menys de 2 m. d'amplada i 3 m.
d'alçada com màxim amb mitjans mecànics en terreny fluix,
incloent càrrega mecànica del material excavat.

10885 Rend.: 1,000P- 51

 €308,89Ut Formació de forats en murs i lloses de formigó armat de 0,30
m x 0,30 m. de secció inclús remats i acabats amb resina
epoxi.

10890 Rend.: 1,000P- 52

 €636,00M2 Pont de formigó armat amb menys de 20m de llum i 5 metre
de nivell sobre terres.

10901 Rend.: 1,000P- 53

Unitats Preu Parcial Import€
Altres:

600,00600,001,000109011 =xPont de formigó armat amb menys de 20m de llum i menys
de 10m d'alçadA

M2

Subtotal... 600,00 600,00

COST DIRECTE 600,00

36,006,00%DESPESES INDIRECTES

636,00COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €195,63Ud Lavabo mural de porcellana vitrificada de color blanc, format
per lavabo de 60 x 50 cm, dos suports articulats de ferro fos
amb topes de goma, rebossader integral i orificis insinuats
per a aixetes, inclús instal.lació i col.locació, aixetes,
accessoris, sanejament i p.p. de canonada de coure de varis
diàmetres aillada i protegida.

11001 Rend.: 1,000P- 54

 €203,82Ud Inodor de tanc baix de porcellana vitrificada de color blanc,
format per tassa, tanc amb tapa, joc de mecanismes, cargols
de fixació, seient i tapa, inclús instal.lació i col.locació,
sanejament i p.p. de canonada de coure de varis diàmetres
aillada i protegida.

11002 Rend.: 1,000P- 55
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 €235,56Ud Plat de dutxa de 70x70 model Ontario, inclús instal-lació,
col-locació d'aixetes, accessoris, sanejament i p.p. de
canonada, totalment acabat.

11003 Rend.: 1,000P- 56

 €614,59Ud Calentador-acumulador elèctric de 200 litres amb resistència
tipus ceràmic, inclús instal.lació, col.locació, claus,
accessoris i p.p. de canonada de varis diàmetres, totalment
instal.lat.

11007 Rend.: 1,000P- 57

 €41,81Ud Accessoris de bany tipus ROCA o similar, format per
saboneres, portarrotllos, penjadors, tovallolers, etc, totalment
acabat.

11010 Rend.: 1,000P- 58

 €18,57Ml Baixant de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, inclús
segellat d'unions, passos de forjat, abraçaderes i p.p. de
peces especials, sujecció i elements d'ancoratge.

11015 Rend.: 1,000P- 59

 €237,81Ud Presa de xarxa general d'aigua freda i calenta als diversos
aparells sanitaris i subministraments, totalment acabada.

11019 Rend.: 1,000P- 60

 €247,74Ud Instal.lació de desguàs en els diferents apartats sanitaris,
fins la seva unió amb els baixants, en PVC, totalment
acabada.

11020 Rend.: 1,000P- 61

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

128,72/R 16,098,000A0121000 =xOficial 1ah

Subtotal... 128,72 128,72
Materials:

105,00105,001,000BD7ZRED2 =xMaterial per a desgüassosut

Subtotal... 105,00 105,00

COST DIRECTE 233,72

14,026,00%DESPESES INDIRECTES

247,74COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,36Ml Subministrament i col.locació de vorada prefabricada de
formigó en recta, inclús morter de seient, rejuntat i excavació
de recolzament.

12230 Rend.: 1,000P- 62

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,22/R 16,090,200A012N000 =xOficial 1a de obra públicah

6,40/R 13,470,475A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,62 9,62
Materials:

2,1447,470,045B0641090 =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plèstica, mida
màxima de l'àrid 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I

m3
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3,493,321,050B9651350 =xPeça recta de formigó, per a vorera, de 8x20 cmm

Subtotal... 5,63 5,63
Partides d'obra:

0,1890,070,002D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pórtland amb escòria CEM II/B-S, cal i
sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10, elaborat a obra amb formigonera
de 165 l

m3

Subtotal... 0,18 0,18

COST DIRECTE 15,43

0,936,00%DESPESES INDIRECTES

16,36COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,65M2 Vorera formada per solera de formigó en massa de 12,5
Nw/mm2 de resistència característica de 10 cm de gruix i
solat amb rajoles hidràuliques de 20 x 20 cm, inclús beurada
i neteja de paviment.

12235 Rend.: 1,000P- 63

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,90/R 16,090,429A012N000 =xOficial 1a de obra públicah

3,64/R 13,470,270A0140000 =xManobreh

Subtotal... 10,54 10,54
Materials:

0,010,850,010B0111000 =xAiguam3

0,2376,190,003B0514301 =xCiment pórtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en sacst

4,7547,470,100B0641090 =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plèstica, mida
màxima de l'àrid 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I

m3

4,174,091,020B9E11200 =xLlosseta gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu altm2

Subtotal... 9,16 9,16
Partides d'obra:

1,6753,780,031D0391311 =xSorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment
pórtland amb escòria i sorra de cantera de pedra granítica,
elaborada a obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 1,67 1,67

COST DIRECTE 21,37

1,286,00%DESPESES INDIRECTES

22,65COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.115,43Ut Porta metàl.lica de 6,00 m de longitud d'apertura manual,
per a accés a estació de tractament, i/p.p. d'elements de
seguretat i ancoratge,  totalment instal.lada i col.locada.

12272 Rend.: 1,000P- 64

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

83,10/R 16,625,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

71,40/R 14,285,000A013M000 =xAjudant muntadorh

69,70/R 13,945,000A0150000 =xPeó especialistah

Subtotal... 224,20 224,20
Maquinària:

108,09/R 36,033,000C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 108,09 108,09
Materials:

720,00720,001,000B6A1LQA6 =xPorta de malla de 6 m.ut

Subtotal... 720,00 720,00

COST DIRECTE 1.052,29

63,146,00%DESPESES INDIRECTES

1.115,43COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,37Ml Subministrament i col.locació de banda elastomèrica, sense
armar, de suport de les plaques, secció 50.6

14406 Rend.: 1,000P- 65

 €251,49ud Cimentació de bàcul de 60*60*40 cm i arqueta, de
40*40*60 cm de dimensions interiors, realitzada la
cimentació en formigó HA-25, inclús excavacions i encofrats,
i l'arqueta en totxo enfoscat interiorment inclús tapa de
formigó.

15010 Rend.: 1,000P- 66

 €29,89ml Tancament exterior de 2,0 m d'alçada i postes cada 3 m,
amb malla d'acer galvanitzat de simple torsió, inclosa
excavació i formigonat dels postes galvanitzats 

150111 Rend.: 1,000P- 67

 €20,10m3 Sorra en capa d'assentament, incloent l'estesa i piconatge al
95% del Pròctor Modificat i anivellació.

15015 Rend.: 1,000P- 68

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,29/R 16,090,080A0121000 =xOficial 1ah

2,02/R 13,470,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,31 3,31
Maquinària:

1,04/R 6,960,150C133A0K0 =xPicó vibrant amb placa de 60 cmh

Subtotal... 1,04 1,04
Materials:

14,6113,281,100B0312400 =xSorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 5 mmt

Subtotal... 14,61 14,61
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COST DIRECTE 18,96

1,146,00%DESPESES INDIRECTES

20,10COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €50,52m Tub de PVC de 400 mm. de diàmetre nominal de doble
paret teula, interior llis i exterior corrugat, inclòs maniguet
d'unió i junta elàstica, col.locat al fons de la rasa.

15019 Rend.: 1,000P- 69

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,30/R 16,620,018A012M000 =xOficial 1a muntadorh

0,24/R 13,470,018A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,54 0,54
Materials:

47,1246,201,020BD8ZRED1 =xTub de PVC diam. 400 mm.m

Subtotal... 47,12 47,12

COST DIRECTE 47,66

2,866,00%DESPESES INDIRECTES

50,52COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €106,58ut Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D-60
cm, col.locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l.

15020 Rend.: 1,000P- 70

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,94/R 16,090,369A012N000 =xOficial 1a de obra públicah

4,97/R 13,470,369A0140000 =xManobreh

Subtotal... 10,91 10,91
Materials:

88,4188,411,000BDDZÑ400 =xBastiment de 85x85x10 cm i tapa de 60 cm diam.ut

Subtotal... 88,41 88,41
Altres:

1,2372,270,017D0701821 =xMorter de ciment portland amb escòria CEM II/B-S i sorram3

Subtotal... 1,23 1,23

COST DIRECTE 100,55

6,036,00%DESPESES INDIRECTES

106,58COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €13,08ut Graó de polipropilé armat col.locat, segons plànols.15021 Rend.: 1,000P- 71

 €104,07ut Paret per a pou circular de D-120 cm de peces de formigó
amb execució prefabricada, 30 cm d'alçada, col.locades amb
morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165
l.

15023 Rend.: 1,000P- 72

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,41/R 16,090,150A012N000 =xOficial 1a de obra públicah

2,02/R 13,470,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,43 4,43
Maquinària:

3,46/R 36,030,096C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 3,46 3,46
Materials:

90,1585,861,050BDD1C3A0 =xPeça de formigó per a pou circular de D-120 cm, alçada de
30 cm.

ut

Subtotal... 90,15 90,15
Altres:

0,1472,270,002D0701821 =xMorter de ciment portland amb escòria CEM II/B-S i sorram3

Subtotal... 0,14 0,14

COST DIRECTE 98,18

5,896,00%DESPESES INDIRECTES

104,07COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €168,99ut Paret per a pou circular de D-120 cm de peces de formigó
amb execució prefabricada, 60 cm d'alçada, col.locades amb
morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165
l.

15024 Rend.: 1,000P- 73

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,83/R 16,090,300A012N000 =xOficial 1a de obra públicah

4,04/R 13,470,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,87 8,87
Maquinària:

6,92/R 36,030,192C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 6,92 6,92
Materials:

143,34136,511,050BDD1C3A1 =xPeça de formigó per a pou circular de D-120 cmut

Subtotal... 143,34 143,34
Altres:

0,2972,270,004D0701821 =xMorter de ciment portland amb escòria CEM II/B-S i sorram3

Subtotal... 0,29 0,29
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COST DIRECTE 159,42

9,576,00%DESPESES INDIRECTES

168,99COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €383,12ut Subministrament i col.locació de cubeta base de formigó de
D-1200x700 mm. amb dues entrades, totalment instal.lat.

15025 Rend.: 1,000P- 74

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,02/R 16,090,250A012N000 =xOficial 1a de obra públicah

3,37/R 13,470,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,39 7,39
Maquinària:

7,21/R 36,030,200C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 7,21 7,21
Materials:

346,83346,831,000BDD11001 =xCubeta base de formigó per a pous de D120x120 amb dues
entrades

ut

Subtotal... 346,83 346,83

COST DIRECTE 361,43

21,696,00%DESPESES INDIRECTES

383,12COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,92m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
h-100 (h-10), de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 40 mm i abocat des de camió.

15026 Rend.: 1,000P- 75

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,21/R 16,090,075A0121000 =xOficial 1ah

2,02/R 13,470,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,23 3,23
Materials:

3,3031,410,105B0602230 =xFormigó de resistència 10 N/mm2 de consistència plàsticam3

Subtotal... 3,30 3,30

COST DIRECTE 6,53

0,396,00%DESPESES INDIRECTES

6,92COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €192,34ut Subministrament i col.locació de con per pou de formigó de
D-1200 D 600x600 mm, totalment instal.lat.

15028 Rend.: 1,000P- 76

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,41/R 16,090,150A012N000 =xOficial 1a de obra públicah

2,02/R 13,470,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,43 4,43
Maquinària:

3,60/R 36,030,100C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 3,60 3,60
Materials:

173,42173,421,000BDD11005 =xCon de formigó per a pous de D120-D60x60ut

Subtotal... 173,42 173,42

COST DIRECTE 181,45

10,896,00%DESPESES INDIRECTES

192,34COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,10m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric.

16.06 Rend.: 1,000P- 77

 €25,77m2 Paviment de formigó HP-45 Kp/cm2, de consistència
plàstica, estesa i vibratge mecànic, remolinat afegint 4
Kg/m2 de pols de quars.

16090 Rend.: 1,000P- 78

 €12,56ml Canonada HDPD DN-50 pressió 10 Atm.16096 Rend.: 1,000P- 79

 €14,85ml Canonada HDPD DN-7516097 Rend.: 1,000P- 80

 €24,30ml Canonada de HDPE Pressió 10 atm. DN-16016112 Rend.: 1,000P- 81

 €954,00PA A justificar en concepte de drets d'escomesa.3010100 Rend.: 1,000P- 82

 €56.966,66PA A justificar en concepte de línia elèctrica fins alimentació
EDAR, segons pressupost de FECSA-ENDESA

3010110 Rend.: 1,000P- 83
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 €230,12Ud Quadre local d'enllumenat format per:
Armari aïllant, amb porta, empotrat:
- Móduls: 2 ut
Interruptor general magnetotermic, bipolar:
- Intensitat nominal: 16 A
Interruptor diferencial bipolar:
- Quantitat: 3 ut
- Intensitat nominal: 25 A
- Sensibilitat: 30 mA
Interruptor magnetotermic, bipolar:
- Quantiat: 1 ut
- Intensitat nominal: 16 A
Interruptor magnetotermic, bipolar:
- Quantitat: 2 ut
- Intensitat nominal: 10 A

3203401 Rend.: 1,000P- 84

 €1,45M Tub de PVC, corrugat:
- Diametre: 16 mm

3222003 Rend.: 1,000P- 85

 €1,73M Tub de PVC, corrugat:
- Diàmetre: 23 mm

3222004 Rend.: 1,000P- 86

 €7,11M Tub de PVC, rigid, roscat:
Pg 16

3222204 Rend.: 1,000P- 87

 €3,35M Tub de PVC, rigid, per a canalització subterrània
- Diàmetre: 90 mm

3222406 Rend.: 1,000P- 88

 €10,20M Tub de PVC, rigid, per a canalització subterrània
- Diàmetre: 160 mm

3222410 Rend.: 1,000P- 89

 €8,95M Tub d'acer, galvanitzat, roscat:
- Pg 16

3222604 Rend.: 1,000P- 90

 €11,73M Tub d'acer, galvanizat, roscat:
- Pg 29

3222606 Rend.: 1,000P- 91

 €2,35Ud Caixa de distribució aïllant d'empotrar, amb borns
- Dimensions: 100 x 100 x 50 mm
- Tubs: fins a Ø 23

3240201 Rend.: 1,000P- 92

 €3,43Ud Caixa de distribució aïllant d'empotrar, amb borns
- Dimensions: 160 x 100 x 50 mm
- Tubs: fins a Ø 23

3240202 Rend.: 1,000P- 93

 €10,42Ud Caixa de distribució estanca de superficie, amb borns
- Tipus: IP 547
- Dimensions: 98 X 98 X 58 mm
- Tubs: fins a Pg 16

3240402 Rend.: 1,000P- 94
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 €25,03M Caixa de distribució, amb borns:
- Material: alumini
- Tipus: 114 X 114 x 60 mm
- Tubs: fins Pg 16

3240802 Rend.: 1,000P- 95

 €0,63M cable:
- Tipus H07V-K
- Conductors: 1 ut
- Secció unitaria: 1,5 mm2
- Material: coure
- Aïllament: etile propile

3260401 Rend.: 1,000P- 96

 €0,70M cable:
- Tipus H07V-K
- Conductors: 1 ud
- Secció unitaria: 2,5 mm2
- Material: coure
- Aïllament: etile propile

3260402 Rend.: 1,000P- 97

 €2,27M cable:
- Tipus: RV 0,6/1 KV
- Conductors: 2 ut
- Secció unitaria: 6 mm2
- Material: coure

3263024 Rend.: 1,000P- 98

 €1,28M cable:
- Tipus: RV 0,6/1 KV
- Conductors: 3 ut
- Secció unitaria: 1,5 mm2
- Material: coure

3263041 Rend.: 1,000P- 99

 €2,96M cable:
- Tipus: RV 0,6/1 KV
- Conductors: 3 ut
- Secció unitaria: 6 mm2
- Material: coure

3263044 Rend.: 1,000P- 100

 €1,49M cable:
- Tipus: RV 0,6/1 KV
- Conductors: 4 uts
- Secció unitaria: 1,5 mm2
- Material: coure

3263061 Rend.: 1,000P- 101

 €1,96M cable:
- Tipus: RV 0,6/1 KV
- Conductors: 4 uts
- Secció unitaria: 2,5 mm2
- Material: coure- (Res

3263062 Rend.: 1,000P- 102
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 €2,75M cable:
- Tipus: RV 0,6/1 KV
- Conductors: 4 uts
- Secció unitaria: 4 mm2
- Material: coure

3263063 Rend.: 1,000P- 103

 €3,49M cable:
- Tipus: RV 0,6/1 KV
- Conductors: 4 uts
- Secció unitaria: 6 mm2
- Material: coure

3263064 Rend.: 1,000P- 104

 €13,19M cable:
- Tipus: RV 0,6/1 KV
- Conductors: 3,5 uds
- Secció unitaria: 35 mm2
- Material: coure

3263068 Rend.: 1,000P- 105

 €2,67M cable:
- Tipus: OYCY 0,3/0,5 Kv
- Característiques: apantallat
- Conductors: 2 ut
- Secció unitaria: 1,5 mm2
- Material: coure

3300401 Rend.: 1,000P- 106

 €11,08Ud Interruptor unipolar
- Tipus: empotrat
- Intensitat nominal: 10 A
- Tensió nominal: 250 V

3400201 Rend.: 1,000P- 107

 €13,83Ud Commutador unipolar
- Tipus: empotrat
- Intensitat nominal: 10 A
- Tensió nominal: 250 V

3400202 Rend.: 1,000P- 108

 €10,13Ud Presa de corrent bipolar amb presa de terra
- Tipus: empotrat
- Intensitat nominal: 10/16 A
- Tensió nominal: 250 V

3400205 Rend.: 1,000P- 109

 €46,32Ud Caixa estanca:
- Pulsadors marxa: 1 ut
- Pulsadors aturada tipus bolet amb enclavament: 1 ut
- Material: poliester

3403003 Rend.: 1,000P- 110

 €44,44Ud Suport galvanitzat per a botonera.3403021 Rend.: 1,000P- 111

 €39,34Ud Regleta fluorescent
- Tubs: 2 uts
- Potencia unitària: 36 W

3500202 Rend.: 1,000P- 112
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 €28,77Ud Punt de llum, empotrat
- Làmpares: 1 ut
- Tipus: incandescent
- Potencia: 100 W

3500801 Rend.: 1,000P- 113

 €51,01ut Lluminària BJC clase I, IP30 , Flectorlux 700 F, 43-2 (2x18
w), difusor llis

3500900 Rend.: 1,000P- 114

 €70,39ut Projector BJC, CYF-3084-3N-200 W3500901 Rend.: 1,000P- 115

 €58,23Ud Aparell autònom d'emergència
- Tipus: fluorescent
- Intensidad luminosa: 130 lm
- Protecció: IP 22

3502001 Rend.: 1,000P- 116

 €451,09Ud Punt de llum, format per:
Columna tubular:
- Alçada: 4,00 m
Lluminaries:
- Quantitat: 1 ut
- Forma: esférica
- Protecció: IP 66
Làmpara:
- Tipus VSAP
- Potencia: 150 W
- Difusor d'alumini
Suplements:
- Placa de connexió
- Cablejat interior de columna
- Pica de terra

3520401 Rend.: 1,000P- 117

 €223,94Ud luminaria mural:
- Lampara:
- Tipo: VSAP
- Potencia: 70 W
- Proteccion: estanca IP66
- Toma de tierra

3520801 Rend.: 1,000P- 118

 €104,38Ud Interruptor fotoelèctric regulable a 50/ux, inclús suport de
fixació i cablejat de connexió a quadre.

3523001 Rend.: 1,000P- 119

 €2,96M Cable de coure, nu:
- Secció: 35 mm2

3540208 Rend.: 1,000P- 120

 €3,94M Cable de coure, nu:
- Secció: 50 mm2

3540209 Rend.: 1,000P- 121
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 €39,46Ud Pica de terra
- Material: acer cobritzat
- Longitud: 2.000 mm.
- Diàmetre: 18,3 mm.
- Suplement: grapes de fixació

3540401 Rend.: 1,000P- 122

 €81,94Ud Soldadura aluminotérmica
- Forma: en T
- Cable: 35/50 mm2

3540802 Rend.: 1,000P- 123

 €36,39Ud Posada a terra d'estructures metàl.liques i rodó de
l'armadura de formigó, inclús pletines de ferro per a
connexió.

3541001 Rend.: 1,000P- 124

 €85,47Ud Embarrat de coure per a quatre connexions com pont de
proves a muntar en arquetes.

3541201 Rend.: 1,000P- 125

 €8.782,44ut Sistema d'automatització i control, format per
- PLC OMRON model CV1, font d'alimentació 24 V cc,
memòria COMPAC Flash, 96 DI (24Vdc), 32 DO (relé), 8AI
(4-20mA), 4AO (4-20mA)
- Mòdem de comunicacionsGSM/GPRS, Centre de control
exterior
- Pantalla gràfica industrial OMRON, STN 5,7´´ color, tàctil
- Subministrament suport informàtic CD i Compac Flash.
Programes, PLC i pantalla gràfica control
- Programació de tot el sistema

3560202 Rend.: 1,000P- 126

 €2.501,23Ud Parallamps amb sistema de cebado EC-SAT amb un radi
d'acció de 50 m, inclús:
- Mastil de 10 m d'alçada
- Capçal ionitzant no radiactiva
- Linia de posada a terra amb cable de coure nu de 70 mm2,
amb sistema de posada a terra, format per electrodes d'acer
inoxidable de 2 m de longitud amb arqueta
- Material auxiliar, abraçaderes, etc.

3560302 Rend.: 1,000P- 127

 €287,64Ud Conjunt de petit material, per a alimentacions a receptors
- Suplements: fixacions, suports, abraçaderes racors, etc.

3600401 Rend.: 1,000P- 128

 €131,49Ud Conjunt de petit material, per a instal.lacions d'enllumenat
interior
- Suplements: fixacions, suports, abraçaderes racors, etc.

3600501 Rend.: 1,000P- 129

 €91,22Ud Conjunt de petit material, per a instal.lacions d'enllumenat
exterior
- Suplements: fixacions, suports, abraçaderes racors, etc.

3600601 Rend.: 1,000P- 130

 €702,67Ud P.A. de suports, accessoris, per a muntatge de la
instrumentació.

3600910 Rend.: 1,000P- 131
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 €26.184,35ut Quadre de control de motors, format per:
- 1 Armari matàl-lic combinable tipus OLN o similar IP 55 de
2000x1200x500 mm. amb placa de muntatge.
- 1 Armari metàl-lic combinable tipus OLN o similar IP 55 de
2000x600x550 mm. amb placa de muntatge.
Els armaris indicats contenen els següents el-lements:
- 1 Interruptor manual de potencia 20kA/415V 4P 100A
Schneider Merlin Gerin fixe anterior INTERPACK INS100
Ref: 28909
-3 Capçal pilot pannelable de 22 mm. Verd embellidor plàstic
per a bloc lluminòs amb led integrat SCHNEIDER
Telemecanique XB%-AVB3 Harmony style 5.
-3 Cartutxos de fusibles 10x38 de 2º
-7 Portafusibles tipus MS10 de la marca IFO o similar. Ref.
MS10
-4 Cartutxos de fusibles 10x38 de 32A
-4 Transformador d'intensitat baixa tensió TC-5 (20x5). Ref.
M70319
-1 Analitzador de xarxes CVM NRG96 Ref. M51800
-4 Interruptor diferencial 40/2/0,03A. Schneider Merlin Gerin.
Ref 1561 ID
-1 Font d'alimentació 24V/20A , entrada 120/230 Vca sortida
24 Vcc 20A Nixsa. Ref. FC20/24V
-2 Interruptor magnetotèrmic residencial 6KA/400V. 2P20A.
Curva C Schneider Merlin Gerin27914 K60N 
-2 Interruptor magnetotèrmic residencial 6KA/400V.
P+N10A. Curva C Schneider Merlin Gerin27899 K60N
-1 Interruptor magnetotèrmic terciari 6KA/400V. 4P15A.
Curva C Schneider Merlin Gerin24363 C60N
-8 Interruptor magnetotèrmic terciari 6KA/400V. 4P10A.
Curva C Schneider Merlin Gerin24362 C60N
-1 Interruptor magnetotèrmic terciari 6KA/400V. 4P20A.
Curva C Schneider Merlin Gerin24364 C60N
-1 Limitador de sobretensions transitories tripolar 40 KA
(80/20) 380 V. Fef. 16569
-13 Interruptor diferencial 40/4/0,3A .Schneider Merlin Gerin
Ref. 23045 ID
-1 Variador de velocitat III 380 Vca 1,5 KW (alimentació
trifàsica 400V) Scneider Telemecanique Ref. ATV
31HU15N4 o similar
-1 Disyuntor magnetotèrmic de motor III P-M regulació
0,40/0,36A Schneider Telemecanique GV2-ME04 TeSys
-4 Disyuntor magnetotèrmic de motor III P-M regulació
1/1,6A Schneider Telemecanique GV2-ME06 TeSys
-10 Disyuntor magnetotèrmic de motor III P-M regulació
2,5/4A Schneider Telemecanique GV2-ME08 TeSys
-2 Disyuntor magnetotèrmic de motor III P-M regulació
24/32A Schneider Telemecanique GV2-ME32 TeSys
-17 Contacte auxiliar protecció de motor 1 NO+ 1 NT
Telemecanique GV2-AE11
-15 Contactor de potència III+ (1NO+1NT) 4KW/400V 9A
Bobina a 24Vca 50/60 Hz Schneidef Telemecanique
LC1-D09BD TeSys 
-4 Contactor de potència III+ (1NO+1NT) 20KW/400V 40A
Bobina a 24Vca 50/60 Hz Schneidef Telemecanique
LC1-D32BD TeSys
-5 Bloc de contactes auxiliars comptador 1NO+1NT
Schneider Telemecanique LAD-N22 TeSys
-5 Bloc de contactes auxiliars comptador 1NO+1NT
Schneider Telemecanique LAD-N40 TeSys
-73 Relé de 4 contactes amb bobina a 24 Vcc OMRON Ref.

3600918 Rend.: 1,000P- 132
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MY4N24DC
-73 Sócol per a relé de 14P. RELECO de 4 contactes Ref.
S9M
-4 Relé de temporització asimétric de la gama ZELIO
Schneider Telemecanique Ref. RE 88 826 105
-1 Termostat per a ventilació de quadres elèctrics en carril
din LOTEC
-1 Conjunt de filtre més ventilador amb una capacitat de 110
m3/h i una poténcia de 40W
-1 Portaetiquetes estandard de 30x40 per a etiqueta de 8x27
mm. sense etiqueta Schneider Telemecanique ZBZ-32
Harmony style 4 i 5
-1 Presa de corrent Cetac semiempotrable 2P+T 16A 220V
IP 44 . MG Fef.83254
-1 Presa de corrent Cetac semiempotrable 3P+T 16A 220V
IP 44 . MG Fef.83254
-3 Presa de corrent Schuko de carril DIN 2P+T 16A 220V IP
44 . MG Fef.15310
-80 Bornes de connexió per carril DIN del tipus Ma 6/8 de
Entrelec Ref. 115118.11
-20 Tanques per a bornes de 6/8 tipus FEM 6 de color gris
de Entrelec Ref. 11836816
-150 Bornes de connexió per carril DIN del tipus Ma 2,5/5 de
Entrelec Ref. 11548603
-20 Topes acargolats per a sujecció de bornes de Entrelec
Fef. 10300226
-1 Porta plànols per a documentació en interior d'armari de
Schneider Merlin Gerin fixe ref. 0667
-17 Capçal per pulsador de bolet (girar per desenclavar)
amb embellidor de plàstic 
-17 Cossos per pulsador amb embellidor de plàstic 2 NA
Schneider Telemecanique Harmony Style 5. Ref. ZB5-AA21
-7 Selector de 22 mm. amb clau 455.3 posicions fixes ,
embellidor de plàstic 2NA(clau extraible en posició M,0,A)
Schneider Telemecanique XB5-AG03 Harmony style 5
-15 Polsadors rasant color verd de 22 mm. de diam. per a
mecanitzar en armri Schneider Telemecanique Harmony
Style 5. Ref. XB5-AA31
-6 Caixa de superficie amb un forat de diam. 22 mm. per a
l'ubicació de polsareria Schneider Telemecanique Harmony
style 5 . Ref. XAL-DOI 
- 1 Interruptor magnetotèrmic terciari 6KVA/400V 4P 50A
Curva C . Schneider Merlin Gerin 24368 C50N
- 1 Bateria de condensadors automàtica 18.5 kVAr, regulació
etapes 5kVA. Trafos
- Proves de funcionament i assaigs 

 €1.477,63ut Equip mesura de cabal ren canaonada, principi
electromagnétic. compost per:
- Instal-lació: canonada diam. 80 mm.
- Alimentació: 220 V, 50 Hz
- Procés: purga de fangs

3700201 Rend.: 1,000P- 133



EDAR DE BONASTRE

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 37Data: 28/02/12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.827,06ut Equip mesura de cabal en canonada, proncipi
electromagnètic, compost per:
- Instal-lació: canonadadiam. 150 mm.
- Alimentació: 220V, 50 Hz
- Procés: Aigua entrada planta

3700404 Rend.: 1,000P- 134

 €1.786,11ut Equip mesura de cabal en canonada, principi
lectromagnètic, compost per:
- Instal-lació: canonada diam. 200 mm.
- Alimentació: 220 V, 50 Hz
- Procés: Sortida de planta

3700408 Rend.: 1,000P- 135

 €2.390,30Ud Equip de mesura de pH i temperatura en canal, compost
per:
- Portaelectrodes per a immersió amb sonda de pH i
temperatura PT-100
- Transmisor de pH i temperatura
- Sistema de neteja
- Proces: en sortida desarenador

3722201 Rend.: 1,000P- 136

 €1.197,52Ud Equip mesura de nivell de líquids, principi ultrasònic,
compost per:
- Transmisor de nivell
- Sensor ultrasònic
- Sensor compensació temperatura
- Proces: pou bombament aigua bruta

3760400 Rend.: 1,000P- 137

 €2.436,57ut Equip mesura de Redox, compost per
- Portaelectrodes redox
- Sensor de redox
- Transmisor
- Procés: En reactor biològic 

3780202 Rend.: 1,000P- 138

 €1.827,06Ud Equip mesura oxígen disolt compost per:
- Cél.lula de mesura
- Portaelectrodes
- Transmisor:
- Proces: reactor biològic

3820200 Rend.: 1,000P- 139

 €624,26Ut Tajadera d'accionament manual, ample canal 350 mm,
alçada 550 mm, amb 2 marcs-guia, material alumini.

BA0210 Rend.: 1,000P- 140

 €15.814,85Ut Tamis per desbast fi, neteja automàtica i transport compactat
de residus, capacitat 75 m3/h, llum de malla 3 mm, marca
HUBER ROTAMAT Micro Strainer Ro 9300/3, en acer inox.
AISI-304/321, accionat per motor d'1,1 kw, inclou sistema de
rentat residus.

BA0211 Rend.: 1,000P- 141

 €933,41Ut Sistema d'ensacat tipus tub sense fi, en acer inox.
AISI-304/321. Inclús una unitat longopac, 490 mm. diàmetre,
70 m. longitud.

BA0212 Rend.: 1,000P- 142
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 €1.098,69Ut Reixa desbast fi en by-pass, ample canal 350 mm, alçada
canal 550 mm, llum de pas 30 mm. material acer inox.
AISI-316, inclou cistella i rasclet.

BA0213 Rend.: 1,000P- 143

 €477,57Ut Contenidor per recollida de residus desbast, en polietilè,
amb tapa i rodes, capacitat 1.100 l., marca CONTENEUR,
model CS-1100.

BA0214 Rend.: 1,000P- 144

 €140,32Ut Vàlvula de comporta aïllament mesurador, tancament
elàstic, DN-80 mm, marca BELGICAST, model BV.05.47.

BA0215 Rend.: 1,000P- 145

 €174,84Ut Rodet de desmuntatge, tipus telescòpic, DN-80 mm, marca
BELGICAST, model BC-06-11, material acer/acer inox.

BA0216 Rend.: 1,000P- 146

 €1.972,66Ut Col.lector conducció aigua a reactor biològic, en acer inox,
AISI-316, format per tub DN-80 mm. long. 6,50 m, 14 brides,
PN-10, DN-80 mm, 4 arandeles d'estanqueitat.

BA0217 Rend.: 1,000P- 147

 €7.375,35Ut Passarel.la per reactor biològic, formada per estructura
fabricada amb perfils laminats en calent amb una llum entre
suports de 8.000 a 11.500 mm. pis d'engraellat electrosoldat
i barana perimetral. Protecció superficial galvanitzat en
calent.

BA0311 Rend.: 1,000P- 148

 €62,78Ut Ancoratge de l'envolvent del decantador, construit en acer
inox. AISI-304.

BA0312 Rend.: 1,000P- 149

 €59,47Ut Vàlvula de papallona per l'aïllament de la bufant,
accionament per palanca, DN-100 mm, marca BELGICAST,
model LOCK BV-05-2cW wafer.

BA0317 Rend.: 1,000P- 150

 €604,76Ut Col.lector reunió impulsions bufants, format per tub d'acer
galvanitzat, format per 6 m. tub DN-4´´, 1 Te igual DN-4´´, 1
corba a 90º DN-4´´, 3 brides DN-4´´.

BA0318 Rend.: 1,000P- 151

 €1.885,58Ut Col.lector alimentació d'aire al reactor biològic, format per
15,00 ml. de canonada de polipropilé d'alta densitat de
diàmetre 110 mm, inclús accessoris i soportació.

BA0319 Rend.: 1,000P- 152

 €12.148,38Ut Graella de distribució d'aire en el reactor biològic, en tub de
PVC D=90/63 mm. inclús accessoris per la connexió dels
difusors.

BA0320 Rend.: 1,000P- 153

 €31,92Ut Difusor d'aire de membrana elàstica de bombolla de 2 mm,
diàmetre del difusor 310 mm, connexió roscada, sistema
antirretorn, capacitat 2-10 Nm3/h, marca ROEDIGER o
similar, s/F.T.

BA0321 Rend.: 1,000P- 154
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 €1.038,90Ut Bomba tipus Air lift per la recirculació de fangs, model DFU,
format per tub de PVC amb brida cega per la neteja,
soportació especial i conducció d'alimentació d'aire i
electrovàlvula per l'automatització.

BA0322 Rend.: 1,000P- 155

 €1.069,09Ut Sistema d'evacuació de sobrenadants tipus Skimer pel
decantador, format per vessador cònic d'acer inoxidable,
soportació a passarel.la regulable en alçada, bomba
d'emulsió, conducció d'alimentació d'aire i electrovàlvula per
l'automatització.

BA0323 Rend.: 1,000P- 156

 €2.219,07Ut Bufant de paletes per l'accionament dels air lift, cabal 83
Nm3/h, pressió diferencial 175 mbar, marca MPR, model
CL-15/015, accionat per motor potencia 1,5 kw.

BA0324 Rend.: 1,000P- 157

 €662,15Ut Bomba centrífuga submergible per recirculació de fangs en
el reactor biològic, execució fixa extraible, cabal 28,8 m3/h,
alçada d'elevació 2,50 m.c.a., marca ABS, model AS
0830-S13/4-D01-10 MD 160, accionada per motor de 1,9 kw
a 1.450 rpm.

BA0326 Rend.: 1,000P- 158

 €259,95Ut Connexió de descàrrega per l'acoblament automàtic de les
bombes, DN-80 mm, incloent tub guia i cadenes d'extracció.

BA0327 Rend.: 1,000P- 159

 €567,07Ut Col.lector recirculació de fangs reactor biològic, en acer inox.
AISI-316, format per 10,00 m. tub DN-80 mm, 2 corbes 90º
DN-80 mm, 1 brida DN-80 mm.

BA0328 Rend.: 1,000P- 160

 €368,42Ut Extractor helicoidal mural, cabal 3.400 m3/h diàmetre 315
mm, potencia 410 w. marca SOLERY Y PALAU, model
HCGT/2-315/G.

BA0329 Rend.: 1,000P- 161

 €5.586,00Ut Accelerador de fluxe en reactor biològic, tipus submergible,
execució fixa extraible, diàmetre de l'hèlix 400 mm. velocitat
702 rpm, accionat per motor de 3,0 kw, marca ABS, model
RW4022A 30/8 EC, amb sistema d'elevació.

BA0400 Rend.: 1,000P- 162

 €523,18Ut Bomba centrífuga submergible per elevació de fangs a
Rizocompost, execució fixa extraible, cabal 16 m3/h, alçada
d'elevació 6,00 m.c.a., marca ABS, model
ASO840-S12/2-D01-10-MD180, accionada per motor de 1,7
kw. a 1.450 r.p.m.

BA0415 Rend.: 1,000P- 163

 €259,95Ut Pedestal per l'acoblament automàtic de les bombes, DN-65
mm. incloent tub guia i cadenes d'extracció.

BA0416 Rend.: 1,000P- 164
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 €140,32Ut Vàlvula de comporta per l'aïllament de les bombes,
tancament elàstic, DN-80 mm, marca BELGICAST, model
BV.05.47

BA0417 Rend.: 1,000P- 165

 €119,35Ut Vàlvula de retenció per l'aïllament de les bombes, tipus
clapeta, DN-80 mm, marca BELGICAST, model BV-05-37

BA0418 Rend.: 1,000P- 166

 €174,84Ut Rodet de desmuntatge, DN-80 mm, material acer/acer inox.,
marca BELGICAST, model BC-06-11

BA0419 Rend.: 1,000P- 167

 €479,30Ut Col.lector individual d'impulsió fangs, en acer inox. AISI-316,
format per 5 m. tub DN-80 mm, 1 corba a 90º DN-80 mm, 2
brides PN-10, DN-80 mm.

BA0420 Rend.: 1,000P- 168

 €560,58Ut Polipast d'accionament manual pel manteniment de la
planta, capacitat 1.000 kg. maniobra d'elevació i traslació
manual, equipat amb 5 m. de cadena galvanitzada, sospesa
del carro porta-aparell. Marca VICINAY tipus PONY-1000.

BA0506 Rend.: 1,000P- 169

 €244,94Ut Perfil d'acer IPN 200, per a rodadura del polipast, 5 m. de
longitud.

BA0507 Rend.: 1,000P- 170

 €964,47Ut Grup de pressió format per 1 bomba de 7,2 m3/h, pressió 5
kg/cm2, accionada per motor de 2,2 kw a 2.900 rpm
acumulador de 300 l. bomba marca SYSTEM, model MULTI
30.6, inclou accessoris i quadre elèctric.

BA0508 Rend.: 1,000P- 171

 €1.736,03Ut Dipòsit de polièster RFV, per magatzem d'aigua potable,
capacitat 2 m3, posició vertical, fons pla, tancat, amb
col.lector de càrrega, tubuladura D=1´´.

BA0509 Rend.: 1,000P- 172

 €214,04Ut Canonada d'aigua per alimentació a serveis sanitaris.BA0510 Rend.: 1,000P- 173

 €431,63Ut Canonada d'aigua per alimentació rentat tamis i varis, amb 2
preses d'aigua per mànega.

BA0511 Rend.: 1,000P- 174
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 €978,77Ut Elements de seguretat, format per:
-4 parells de guants de pell de bovi de qualitat superior
-2 cascs de protecció auditiva pla 25 dB
-1 caixa de 5 mascaretes d'us únic
-1 ulleres ´´millena´´ amb ocular de policarbonat incolor 
-2 Cascs de polietilè d'alta densitat anti U.V.
-1 Farmaciola de primers auxilis, completa
-1 Equip rentaulls amb 2 frascons de 500 m. de solució
salina
-1 Parells de botes d'aigua
-2 Vestits d'aigua
-1 Salvavides
-1 Extintor NCO2 de 5 kg.
-10 plaques de senyalització.

BA0524 Rend.: 1,000P- 175

 €1.141,49ut Reixa de desbast, neteja manual per rasclet, ample canal
1,00 m. alçada 1,00 m, llum de pas 50 mm. material acer
inox. AISI-316.

BA1405 Rend.: 1,000P- 176

 €2.601,06ut Bomba centrífuga submergible per elevació d'aigua bruta,
execució fixa extraible, cabal 35 m3/h a 10,8 m.c.a., marca
FLYGT, model NP3102, 181 MT, corba nº 53-460,
accionada per motor de 3,1 Kw a 1395 rpm.

BA1406 Rend.: 1,000P- 177

 €9.250,12ut Pou de bombament prefabricat, marca FLYGT, model TOP
1005, diàmetre 1,40 m. alçada total 3 m, totalment equipat,
sòcols de descàrrega, tubs d'impulsió en PVC DN-100 mm,
vàlvules de comporta i retenció, tapa i reixa anticaigudes.

BA1407 Rend.: 1,000P- 178

 €1.924,36ut Passamurs per l'entrada d'aigua bruta i by-pass, dotat de
volandera d'estanqueïtat, tipus brida-llis, DN-400 mm,
longitud 450 mm, material acer inox. AISI-316.

BA1408 Rend.: 1,000P- 179

 €558,37ut Passamurs per l'arribada d'escurreguts del rizocompost,
tipus brida-llis, DN-200 mm, longitud 450 mm, material acer
inox. AISI-316.

BA1409 Rend.: 1,000P- 180

 €2.994,74ut Col.lector arribada al pou de bombament, en acer inox.
AISI-316, format per 2,50 m. tub DN-350 mm. 4 brides
PN-10, DN-350, 1 volandera d'estanqueïtat DN-350 mm.

BA1410 Rend.: 1,000P- 181

 €93,94ut Regulador de nivell tipus ENM per densitat 0,95-1,10,
coberta de polipropilé amb 6,00 m. de cable de 3x0,75 mm.

BA1411 Rend.: 1,000P- 182

 €1.470,57ut Quadre elèctric per la maniobra i protecció de les bombes
d'aigua bruta, marca FLYGT, model FGC322-1202200
BIGLID equipat amb unitat de control i gestió electrònica.

BA1412 Rend.: 1,000P- 183
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 €33.145,02ut Sistema d'eliminació de greixos per flotació, marca
MATELCO ó similar, model CAF-10B, format per:
- Dipòsit d'acer inox. AISI-304 de 3,15x1,33x1,90 m.
- Airejador, caudal d'aire 28 l/s, longitud 1,14 m. potencia
motors 1,5 kw.
- Sistema de pales recollida de flotants fabricat en material
sintètic, accionat per motorreductor potencia 0,37 kw.
- Cargol sens-fi diàmetre 65 mm, accionat per motorreductor
potencia 0,37 kw.

BA1413 Rend.: 1,000P- 184

 €1.076,44ut Col.lector admisió a flotació, en acer inox. AISI-316, format
per 6,00 m. tub DN-125 mm, 3 corbes a 90º DN-125, 1 corba
a 45º DN-125, 1 volandera d'estanqueitat DN-125, 3 brides
PN-10 DN-125 mm.

BA1414 Rend.: 1,000P- 185

 €715,36ut Col.lector sortida de flotació, en acer inox. AISI-316, format
per 3,00 m. tub DN-125 mm, 2 corbes a 90º DN-125, 1 brida
PN-10 DN-125 mm, 1 volandera d'estanqueitat DN-125 mm.

BA1415 Rend.: 1,000P- 186

 €506,22ut Contenidor per recollida de greixos, en polietilé amb tapa i
rodes, capacitat 1.100 l. marca CONTENEUR, model
CS-1000.

BA1416 Rend.: 1,000P- 187

 €2.205,87ut Col.lector admisió a reactor biològic, en acer inox. AISI-316,
format per 6 m. tub DN-150 mm, 6 brides PN-10 DN-150
mm, 2 volanderes d'estanqueitat DN-150 mm.

BA1417 Rend.: 1,000P- 188

 €459,49ut Passamurs per la sortida sobreixidor, dotat de volandera
d'estanqueitat, tipus brida-llis, DN-200 mm, material acer
inox. AISI-316.

BA1418 Rend.: 1,000P- 189

 €13.713,65ut Envolvent del decantador, model DFV-150, diàmetre 6.400
mm. colat en vessador de 4.500 mm. alçada total de 4.950
mm. fabricada en poliéster reforçat amb fibra de vidre i
ensamblada mitjançant cargoleria inoxidable AISI-304.

BA1419 Rend.: 1,000P- 190

 €3.867,68ut Bufant d'èmbols rotatius, cabal 585 Nm3/h pressió
diferencial 450 mbar, marca LIGP o similar, model
PG-30/31.30, diàmetre nominal 100 mm. velocitat 3.000
rpm, accionat per motor potencia 11 kw.

BA1420 Rend.: 1,000P- 191

 €1.377,63ut Cabina d'insonorització DN-100 mm, PG-3 amb plafons
desmontables de xapa galvanitzada i revestiment interior de
polièster amb pel.lícula impermeable. Inclou ventilació
forçada mitjançant ventilador potencia 0,75 kw.

BA1421 Rend.: 1,000P- 192
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 €4.878,18ut Conjunt d'elements del decantador, format per vessador
perimetral provist d'entalles triangulars i deflector perimetral
amb suports i distanciadors, construit amb xapa d'acer inox.
AISI-304. Inclou cargoleria en acer inox. AISI-304. Campana
central i suport de canonada, sistema d'equilibrat hidràulic,
suportació ó decantador.

BA1422 Rend.: 1,000P- 193

 €3,49m3 Farciment i compactaciò de trasdos de murs, per mitjans
mecanics, amb sòls de la pròpia excavaciò, fins a una
densitat segù Plego de Prescripcions, amidat sobre perfil

CANFORNACA2 Rend.: 1,000P- 194

 €1,62m3 Formigó en massa tipus HM-12,5/B/40/IIa per a neteja,
elaborat en central , i/ transport a obra, abocament i col·locat
segons EHE

CANFORNACA3 Rend.: 1,000P- 195

 €65,20m3 Formigó en massa tipus HM-15/B/40/IIa per a soleras de
canonades i altres farciments, elaborat en central, i/
transport a obra, abocament i col·locat segons EHE

CANFORNACA4 Rend.: 1,000P- 196

 €25,90m2 Encofrat i desencofrado corb per a deixar formigó ocult, a
una sola cara. Fins i tot part proporcional de cimbras i
fitacions necessàries, arriostramients, distanciadors, mitjans
auxiliars i petit material, correctament executat fins i tot
aplicació de desencofrante

CANFORNACA5 Rend.: 1,000P- 197

 €34,12m2 Encofrat vertical corb vist a una cara, amb panell fenólico,
fins i tot aplicació de desencofrante, desencofrado i p.p.
d'elements auxiliars

CANFORNACA6 Rend.: 1,000P- 198

 €24,27m2 Encofrat i desencofrado recte per a deixar formigó vist, a una
sola cara. Fins i tot part proporcional d'execució de
berenjenos cimbras i fitacions necessàries, arriostramients,
distanciadores, mitjans auxiliars i petit material, correctament
executat, fins i tot aplicació de desencofrante. 

CANFORNACA7 Rend.: 1,000P- 199

 €29,16m2 Encofrat d'elements horitzontals, amb panell fenólico, fins i
tot aplicació de desencofrante, desencofrado i p.p.
d'elements auxiliars 

CANFORNACA8 Rend.: 1,000P- 200

 €8,37m2 Pintura anti-humitat a força de pintures bituminoses,
impermeabilizante col·locat en trasdós de murs, i/p.p.
d'elements auxiliars, col·locada

CANFORNACA9 Rend.: 1,000P- 201

 €57,26m3 Formigó en massa tipus HM-12,5/B/40/IIa per a neteja,
elaborat en central , i/ transport a obra, abocament i col·locat
segons EHE

CANFORNACA Rend.: 1,000P- 202
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 €100,24m3 Formigó per a armar HA-30/P/20/IV+Qb, en elements
horitzontals i inclinats. Fins i tot subministrament, additius
per a la posada en obra, col·locació, bombat, vibrat, guarit i
altres operacions necessàries, col·locat segons EHE

CANFORNACA10 Rend.: 1,000P- 203

 €100,24m3 Formigó per a armar HA-30/B/20/IV+Qb, en elements
verticals. Fins i tot subministrament, additius per a la posada
en obra, col·locació, bombat, vibrat, guarit i altres operacions
necessàries, col·locat segons EHE

CANFORNACA11 Rend.: 1,000P- 204

 €0,98kg Acer corrugat B 500 S, límit elàstic 500 N/mm2, en rodons
corrugats, elaborat i col·locat, i/ p.p. de despuntis i
retallades.

CANFORNACA12 Rend.: 1,000P- 205

 €20,34m Junta d'estanqueïtat de PVC de bulbo de 24 cm,
degudament ancorada abans del hormigonat, làmina de
poliestireno expandit i segellat amb fons de junta i Sikaflex
f-11, posada en obra, acabada 

CANFORNACA13 Rend.: 1,000P- 206

 €3,47ud Unitat de suport de neopreno encercolat de 250x250x25
mm., col·locat.

CANFORNACA16 Rend.: 1,000P- 207

 €8,38m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt,
sense roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a
l'abocador, fins a 20 km, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

CANFORNACA30 Rend.: 1,000P- 208

 €17,43m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, en
terreny amb roca, amb martells, amb càrrega i transport a
l'abocador, fins a 20 km, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

CANFORNACA31 Rend.: 1,000P- 209

 €90,36m3 Formigó per a lloses, HA-35/P/20/IV, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot

CANFORNACA33 Rend.: 1,000P- 210

 €26,99m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una
alçària de com a màxim 5 m, amb tauler de fusta de pi

CANFORNACA44 Rend.: 1,000P- 211

 €29,31m2 Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica de color
vermell, de 30 peces/m2, com a màxim, col.locada amb
morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera de 165
l

E52211NK Rend.: 1,000P- 212

 €16,63m2 ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT
VERTICAL INTERIOR, A 3,00 M D´ALÇÀRIA, COM A
MÀXIM, AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A
L´OBRA, AMB FORMIGONERA DE 165 L,REMOLINAT I
LLISCAT AMB CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA/32,5

E81131D4 Rend.: 1,000P- 213



EDAR DE BONASTRE

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 45Data: 28/02/12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €513,52ut Bombas dosificadoras de membrana - polielectrolito
Caudal: 32-320 l/h
Presión máxima: 6 bar
Potencia 0,3 KW
MC321PP
TFB FLYGT o similar

EQPBDM02 Rend.: 1,000P- 214

 €1.835,50ut Bomba de Desplaçament Positiu
De fuset excèntric
Q= 3,6 m3 / h
Pot = 1,1 kW
model C1XKC11RMB/V
MONO o similar

EQPBDP01 Rend.: 1,000P- 215

 €1.614,40ut Barana de Perfils.
Amb rodapeu
Acer inox. 
12 m

EQPBPR03 Rend.: 1,000P- 216

 €846,02ut Col·lectors d'aspiració de l'aire
Varis diàmetres
Amb boquilles d'aspiració
Polipropilè

EQPCAA01 Rend.: 1,000P- 217

 €789,66ut Caldereria en acer inoxidable
Caldereria entrada a espessidor
DN80

EQPCAI12 Rend.: 1,000P- 218

 €2.164,23ut Caldereria en acer inoxidable
Caldereria buidar espessidor amb toma a tres alçades i
sobreixidor
Inclou vàlvules de comporta
DN100

EQPCAI13 Rend.: 1,000P- 219

 €564,82ut Substrat orgànic per desodorització
Escorça de pi
2,5 m3

EQPCIA01 Rend.: 1,000P- 220

 €6.469,94ut Cargol Transportador
L= 4.500 mm
Pot = 1,5 kW
Cabal de fang 0,5 m3/h
Inox AISI-316
NUTECO

EQPCTR01 Rend.: 1,000P- 221



EDAR DE BONASTRE

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 46Data: 28/02/12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €7.242,00ut Coberta espessidor
Model: ECOMOD
D. interior: 4,0 m
Pont de formigó: 1,0 m
Nervis rigiditzadors part inferior 
Inclou:
Boca d'home: 800x600 mm2
1 registre: 300x300 mm2
Una entrada de canonada diam. 80 mm
EN PRFV 
Cargoleria en inox
ECOTEC

EQPCUB01 Rend.: 1,000P- 222

 €62.186,14ut Decantador Centrífug de Deshidratació
Qhuidràulic = 6 m3/h
Q de fang = 3,6 m3/h
Pot motor principal  = 11,0 kW
Pot motor secundari = 0,25 kW
Sequetat sortida 20 %
PIERALISI FP-600/M

EQPDCD01 Rend.: 1,000P- 223

 €307,09ut Equip de dilució del polielectròlit
Per a la disminució de la concentració
a l'adició del poli

EQPEDP01 Rend.: 1,000P- 224

 €1.199,10ut Estructura de perfils laminats
Acer al carboni galvanitzat
Per escala

EQPEPL07 Rend.: 1,000P- 225

 €842,29ut Estructura de Perfils Laminats
Per a circulació del polipast de
manteniment de la centrífuga.

EQPEPL08 Rend.: 1,000P- 226

 €126,34ut Electrovàlvula de solenoide
Per a les neteges de la deshidratació de fangs
1´´
A Per a la neteja de canonades i centrífuga 
B Per a la neteja de la canonada d'aspiració 
C Per a la dilució del polielectròlit

EQPEVS02 Rend.: 1,000P- 227

 €2.454,22ut Col·lector d'impulsió de l'aire
DN80 (des d'espessidor) - DN125 des de sala centrífuga
Polipropilè

EQPFCA01 Rend.: 1,000P- 228
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 €12.490,68ut Pont espessidor de fangs
Diàmetre interior: 4,0 m
Pasarel·la: formigó
Accionament:
Central directe
Motor 0,25 CV
Placa suport: A42b
Eix central tub, braços, rasquetes,
piquetes, guies inferiors, vessador i deflector
en AISI 316
Campana deflectora en AISI 316 (e=2mm)
Diàm: 1,0 m
Alçada: 1,0 m
Cargoleria: AISI 316 
DAGA o similar

EQPPEF01 Rend.: 1,000P- 229

 €584,93ut Polipast d'accionament Manual
Amb carro i cadenes
1.500 kg

EQPPOM02 Rend.: 1,000P- 230

 €7.223,86ut Equip de preparació de polielectrolit
Dos compartiments, els dos agitats
Dipòsit de INOX AISI-304
Eix i hèlix INOX 316
Volum = 450 lts
Dosificador de poli en pols mitjançant cargol
POLISOL PLB 450 Q
TFB FLYGT o similar

EQPPPE01 Rend.: 1,000P- 231

 €315,86ut Tràmex
Acer galvanitzat
Per plataforma

EQPTRX04 Rend.: 1,000P- 232

 €1.408,93ut Sistema d'extracció d'aire amb ventiladors de mitja pressió
En polipropilè
Qtotal = 453 m3/h
Ah = 50 mm.c.a.
2 unitats (1 ut CPV-1325-4T / 1ut CPV-815-2T)
SODECA 

EQPVCA01 Rend.: 1,000P- 233

 €81,89ut Vàlvula de Comporta d'accionament per Volant.
DN65
PN10
Belgicast

EQPVCV05 Rend.: 1,000P- 234

 €8,63u Plantació d'arbre de fulla persistent d'alçària 0,8 a 1,5 m en
contenidor, amb mitjans manuals, en un pendent inferior al
25 %

FR642111 Rend.: 1,000P- 235

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,87/R 19,330,200A012P000 =xOficial 1a jardinerh

4,15/R 13,820,300A016P000 =xPeó jardinerh

Subtotal... 8,02 8,02
Altres:
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% 0,128,001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,12 0,12

COST DIRECTE 8,14

0,496,00%DESPESES INDIRECTES

8,63COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,75m2 Plantació de planta vivaç, en pa d'herba, amb mitjans
manuals, en un pendent inferior al 25 %

FR6B3G11 Rend.: 0,782P- 236

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,45/R 19,330,180A012P000 =xOficial 1a jardinerh

4,61/R 17,160,210A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 9,06 9,06
Altres:

% 0,149,331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,14 0,14

COST DIRECTE 9,20

0,556,00%DESPESES INDIRECTES

9,75COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,96kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2, de diàmetre com a màxim 16 mm per a l'armadura
de lloses

G4BC3101 Rend.: 2,680P- 237

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,07/R 16,090,012A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,05/R 14,280,010A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,12 0,12
Materials:

0,010,740,012B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,780,781,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B 500 S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,79 0,79
Altres:

%1,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal...

COST DIRECTE 0,91

0,056,00%DESPESES INDIRECTES



EDAR DE BONASTRE

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 49Data: 28/02/12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,96COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,99m Tub PEAD - PE-100, DN 140. Connexió fangsTUBFANG1 Rend.: 1,000P- 238

 €6.938,76ut Seguretat i Salut d'acord amb l'Estudi del ProjecteXA0001 Rend.: 1,000P- 239

 €6,81m2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR AMB
PINTURA ANTI-CARBONATACIÓ, DUES MANS, TOT
INCLÒS I ACABAT.

XABC0011 Rend.: 1,000P- 240
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 €600,00M2 Pont de formigó armat amb menys de 20m de llum i menys
de 10m d'alçadA

109011

 €72,27m3 Morter de ciment portland amb escòria CEM II/B-S i sorraD0701821
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Imatge 1.   Carretera principal de 

Bonastre que creua de nord a sud el 

poble, i en la que s’aprecia el  

clavagueram que recull les aigües 

residuals del poble.  La carretera 

transcòrrer en la direcció de màxima 

pendent. I aquesta primera fotografia 

s’ha pres en sentit ascendent, mirant al 

nord/nord-oest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 2.   És la mateixa carretera del 

poble de Bonastre, presa des del mateix 

punt, però en aquest cas en sentit 

descendent, és a dir, aproximadament 

mirant al sud/sud –est, o també és pot 

dir que mirant al mar. 
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Imatge 3. Primera entrada al poble de Bonastre, venint des de Roda de Barà, per la 

carretera TV-4021 Roda de Barà – Bonastre. 

 

 

 

Imatge 4. Cuneta de la Carretera TV-4021. Al fons s’intueix la vinya de Bonastre, i 

l’orografia irregular que rodeja  la zona d’ubicació de l’EDAR. 
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Imatge 5. Panoràmica de Bonastre, aigües amunt de la Vinya de Bonastre, i dels 

possibles punts d’ubicació de l’EDAR. 

 

 

 

Imatge 6. Antic  abocador clausurat. Abans s’abocaven les aigües residuals a aquest 

punt, però és massa pròxim a la urbanització de la Vinya de Bonastre, i les olors 

molestaven molt als veïns. 

 

  



Projecte  de l’EDAR i dels col·lectors de Bonastre (Baix Penedès) 

 

Annex 22. Reportatge fotogràfic. 

 

 

Imatge 7. Antic  abocador clausurat. Abans s’abocaven les aigües residuals a aquest punt, però 

és massa pròxim a la urbanització de la Vinya de Bonastre, i les olors molestaven molt als 

veïns.  

 

 

 

Imatge 8. Antic  abocador clausurat. Abans s’abocaven les aigües residuals a aquest punt, però 

és massa pròxim a la urbanització de la Vinya de Bonastre, i les olors molestaven molt als 

veïns.  
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Imatge 9. Carretera d’arribada a 

Bonastre, i a la seva esquerra la zona de 

la 1ra alternativa d’ubicació de l’EDAR 

de Bonastre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 10. Carretera i de la zona de la 1ra alternativa  d’emplaçament de l’EDAR. 
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Imatge 11. Torrent de l’aguilera, a l’alçada del punt d’accès desde la carretera fins al 

punt d’ubicació final de l’EDAR  (“alternativa d’ubicació 2”). 

 

 

 

Imatge 12. Futura zona de l’emplaçament de l’EDAR  (presa en direcció a Roda de 

Barà, donant l’esquena al nucli urbà de Bonastre) 
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Imatge 13. Futura zona de l’emplaçament de l’EDAR  (presa en direcció al nucli urbà 

de Bonastre). 

 

 

 

Imatge 14. Camí d’accès a la zona d’ubicació de la 3ra alternativa d’emplaçamnent de 

l’EDAR. 
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Imatge 15. Zona de la tercera alternativa d’ubicació de l’EDAR  (presa en dirección a la 

carretera TV-4021). 

 

 

 

Imatge 16. Zona de la 3ra alternativa d’ubicació de l’EDAR  (presa en dirección 

oposada a la carretera TV-4021). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 23 – PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE 

L’ADMINISTRACIÓ 
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1.-  PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

 
 

Pressupost d’Execució de Material ............................................................ 814.567,60 € 

Despeses generals (13%) ............................................................................... 105.893,79 € 

Benefici Industrial (6%) .................................................................................. 48.874,06 € 

 

Total sense IVA ............................................................................................. 969.335,45 € 

IVA (16%) ..................................................................................................... 174.480,38 € 

 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE ............................ 1.143.815,83 € 

Expropiacions i serveis afectats ........................................................................... 9.894,5 € 

 

PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ .... 1.153.710,33 € 

 
 
Ascendeix el present Pressupost per a Coneixement de l’Administració a la quantitat de: 

UN MILIÓ CENT CINQUANTA-TRES MIL SET-CENTS DEU EUROS AMB 

TRENTA-TRES CÈNTIMS, IVA inclòs. 
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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 Riscs professionals durant la realització dels treballs d’execució de 

les obres del present “Projecte de l’estació depuradora d’aigües residuals i col·lectors de 

Bonastre (Baix Penedès)”, 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 Executiu, les premisses bàsiques per a les 

quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics 

i humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre 

de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva 

organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de 

Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en 

fase d’Execució, amb antelació a l’inici e les obres, per a la seva aprovació i per tal que 

la contractista pugui iniciar dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat 

Laboral. 

 

2. PROMOTOR – PROPIETARI 

 

Promotor: Agencia Catalana de l’Aigua 

Adreça: C/ Provença, 204-208; 08036 

Població: Barcelona 

 

3.  AUTOR DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

Autor de l’E.S.S.  Juan José Collado Comes..  

Estudiant d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports (Projecte final de carrera) 

Adreça:   Carrer Berlín 50-54, 4rt 1ra, Escala Esquerra, Barcelona. 

 

4.  DADES DEL PROJECTE 

 

4.1.AUTOR/S DEL PROJECTE 

 

Autor del projecte:  Juan José Collado Comes..  

Estudiant d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports (Projecte final de carrera) 

Adreça:   Carrer Berlín 50-54, 4rt 1ra, Escala Esquerra, Barcelona. 

 

4.2.SITUACIÓ 

 

La situació de la actuació queda definida al present projecte. 

 

4.3.TIPOLOGIA DE L'OBRA 

 

4.3.1 Objecte el projecte 

 

L’objecte d’aquest Projecte és la definició i valoració de les obres necessàries per a la 

construcció d’una estació depuradora d’aigües residuals del terme municipal de 

Bonastre (Baix Penedès) i dels col·lectors necessaris de connexió de l’esmentada planta. 
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4.3.2 Descripció del projecte 

 

La solució adoptada queda definida a la memòria present projecte. 

 

 

4.4.HOSPITAL I CAP MÉS PROPER 

 
 

· Hospital del Vendrell 

  

 Direcció: 

  Carrer d'Atzavara, 6, 43700, Vendrell 

  

 Telèfons: 

  Centralita  977 257 900 

  Citas   902 013 410 

  Urgencias  977 257 914 

 

 Distància i temps aproximat de recorregut des de “l’Edar de Bonastre”: 

  15,9 km - 21minuts. 

 

 

· Fundació Centres assistencials i d’Urgències 

  

 Direcció: 

  C/ Font, 7, 43883 Roda de Barà 

  

 Telèfon: 

  977 80 99 53     

  

 Distància i temps aproximat de recorregut des de “l’Edar de Bonastre”: 

  4,0 km - 8 minuts. 

 

   

· Consultori local (Bonastre)  

  

 Direcció: 

  Pl. Major, 1 

  

 Telèfon: 

   977 65 72 27 

  

 Distància i temps aproximat de recorregut des de “l’Edar de Bonastre”: 

  1,6km – 3 minuts 

 

 

Es presenten els corresponents plànols de recorregut a l’apartat de plànols. 
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4.5.Pressupost d’execució material de l’estudi de seguretat i salut 

 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, 

exclosa les Despeses Generals, la diferencia percentual i el Benefici Industrial, és de 

6.938,76 €. 

 

4.6.PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL DEL PROJECTE 

 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat queda definit en la memòria del 

present projecte. 

 

4.7. TERMINI D'EXECUCIÓ 

 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de cinc mesos. 

 

4.8.MÀ D'OBRA PREVISTA 

 

Durant les diferents fases el número d’operaris anirà variant, i s’estima que la punta de 

mà d’obra és de 20 persones. 

 

4.9. OFICIS QUE INTERVENEN EN EL DESENVOLUPAMENT DE L'OBRA 

 

· Cap de colla 

· Oficial 1a 

· Oficial 1a paleta 

· Oficial 1a encofrador 

· Oficial 1a ferrallista 

· Oficial 1a soldador 

· Oficial 1a col·locador 

· Oficial 1a electricista 

· Oficial 1a lampista 

· Oficial 1a muntador 

· Ajudant encofrador 

· Ajudant ferrallista 

· Ajudant col·locador 

· Ajudant electricista 

· Ajudant lampista 

· Ajudant muntador 

· Manobre 

· Manobre especialista 

 

4.10. TIPOLOGIA DELS MATERIALS A UTILITZAR A L'OBRA 

 

o Sorres 

o Ciments 

o Formigons estructurals en massa 

o Formigons estructurals per armar 

o Adhesius d'aplicació unilateral 

o Filferros 

o Claus 
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o Ancoratges especials 

o Acer en barres corrugades 

o Malles electrosoldades 

o Taulons 

o Llates 

o Puntals 

o Taulers 

o Plafons 

o Materials auxiliars per a encofrats i apuntalaments 

o Disposició de residus 

o Materials de segellat tipus “vandex” 

o Materials de segellat de juntes en llosa 

o Planxes de poliestirè 

o Materials per al reblert de juntes 

o Segellants 

o Materials auxiliars per a junts i segellats 

o Material impermeabilització aquatex 

o Tubs de materials plàstics 

o Tubs de polipropilè 

o Caixes sifòniques 

o Boneres 

o Làmines de drenatge 

o Materials auxiliars per a drenatges 

o Materials auxiliars per a pous de registre 

o Accessoris genèrics per a desguassos i baixants de pvc 

o Elements de muntatge per a desguassos i baixants de polipropilè 

o Canonades de polietilè de densitat alta 

o Accessoris per a tub acer inoxidable sanitari 

o Accessoris genèrics per a tubs de polietilè 

o Elements de muntatge per a tubs de polietilè 

o Tubs rígids d'acer 

o Elements auxiliars de connexió a terra 

o Accessoris per a canonades i canals 

 

4.11. MAQUINÀRIA PREVISTA PER A EXECUTAR L'OBRA 

 

o Camió amb bomba de formigonar 

o Camió per a transport 

o Compressor i martells pneumàtics 

o Corró vibratori autopropulsat 

o Equip complet de perforació de pous 

o Equip d’injecció 

o Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 

o Grup electrògen 

o Motoanivelladora 

o Maquina taladradora 

o Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida mitjana 

o Retroexcavadora amb martell trencador 
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L’avaluació de Riscs que comporta la manipulació d’aquesta maquinària i les mesures 

de protecció que s’han de preveure per tal d’impedir els accidents amb aquestes es 

detallen a l’apartat 23 d’aquest mateix document. 

 

5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

 

5.1.INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D'OBRA 

 

És farà muntar la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra a partir 

de grups electrògens, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, d’acord al 

projecte d’un instal·lador autoritzat. S’haurà de verificar el compliment de la 

Instrucción Técnica Complementaria para Baja Tensión: ITCBT- 33 Instalaciones con 

fines especiales. Instalaciones provisionales y temporales de obras. 

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: 

 

· 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 connexions hauran de ser realitzades mitjançant endolls, amb el grau de protecció 

IP i IK adient al tipus d’ambient. 

 

·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 variaran segons les necessitats, l’aparellatge més convencional dels equips 

secundaris per planta és el següent: 

 

a) 1 Magnetotèrmic general de 4P:30 A. 

b) 1 Diferencial de 30 A:30 mA. 

c) 1 Magnetotèrmic 3P:20 mA. 

d) 4 Magnetotèrmics 2P:16 A. 

e) 1 Connexió de corrent 3P + T:25 A. 

f) 1 Connexió de corrent 2P + T:16 A. 

g) 2 Connexió de corrent 2P:16 A. 

h) 1 Transformador de seguretat:(220 v./ 24 v.). 

i) 1 Connexió de corrent 2P:16 A. 

 

·Connexions de corrent 
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- Aniran proveïdes de contactes de connexió a terra, excepció feta per a la connexió 

d’equips de doble aïllament. 

- Estaran protegides de forma general mitjançant un dispositiu magnetotèrmic i un 

interruptor diferencial que faciliti la seva desconnexió. 

- Es faran servir els següents colors: 

a) Connexió de 24 v: Violeta. 

b) · Connexió de 220 v: Blau. 

c) · 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. 

- La connexió als endolls i preses de corrent, es farà sempre amb clavilles 

normalitzada, i amb els graus de protecció IP i IK adients a l’ambient. 

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, o bé 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, o bé es disposarà d’un dipòsit 

de suficient capacitat per a proveir les necessitats de l’obra, sent aquesta segona opció la 

que es preveu de realització. 

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 elèctric en les zones necessàries. 

 

5.3.INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 

 

Des del començament de l’obra, es realitzarà un connectaran a la xarxa de clavegueram 

públic, les instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües 

brutes, o bé s’haurà de realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre 

tractat amb bactericides. 
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5.4. ALTRES INSTAL·LACIONS. PREVENCIÓ I PROTECCIÓ CONTRA 

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, 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 altres residus, 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 abocaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, 

terra o sorra. 

- La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la 

conducta a seguir en aquests treballs. 

- Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els 

motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 

- Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se 

ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-
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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, emmagatzematge o 

concentració d’embalatges o altres residus, han de completar-se els mitjans de protecció 

amb mànegues de rec que proporcionin aigua abundant. 

 

Resta prohibit: 

a) Llençar objectes encesos. 

b) Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser 

causa de l'inici d'un foc. 

· 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. Si es 

considera convenient i necessari es dotaran les màquines de l’obra d’extintors portàtils. 

 

6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 

 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als 

articles 15 i següents 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: INSTAL·LACIONS PROVISIONALS PELS 

TREBALLADORS 

 

6.1.GENERALITATS 

 

Els principis pel disseny de les instal·lacions provisionals dels treballadors han estat els 

que s’expressen a continuació. 
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1. Aplicació dels principis que regulen aquestes instal·lacions segons la legislació 

vigent. 

2. Donar als treballadors un tracte igualitari de qualitat i confort, independentment de la 

seva raça, costums o la seva pertinença a qualsevol de les empreses, principals o 

subcontractades, o bé personal autònom. 

3. Organitzar de forma segura l’ingrés, l’estada a l’interior i sortida de l’obra. 

 

Les instal·lacions provisionals pels treballadors s’allotjaran a l’interior de mòduls 

metàl·lics prefabricats, comercialitzats en xapa emparedada amb aïllant tèrmic i acústic. 

 

6.1.1. Emplaçament, ús i estada a l’obra 

 

Els locals i serveis per la higiene i benestar dels treballadors que vinguin obligats pel 

present ESS i per les disposicions vigents sobre la matèria hauran d’ubicar-se a la 

pròpia obra, o a una zona propera (excepte els serveis higiènics que hauran d’ubicar-se a 

un màxim de 500m de la distància), seran per ús exclusiu del personal adscrit a la 

mateixa, s’instal·laran abans del començament dels treballs i hauran de romandre a 

l’obra fins al seu acabament. 

 

Si no és possible situar de manera fixa els referits serveis des del començament de 

l’obra, s’admetrà la modificació amb posterioritat del seu emplaçament i/o 

característiques en funció del procés d’execució de l’obra, sempre que es compleixin les 

prescripcions anteriors i totes les condicions establertes pels mateixos en la present 

memòria. 

 

Qualsevol modificació de les característiques i/o emplaçaments del locals esmentats que 

es plantegi una vegada aprovat el Pla de Seguretat i Salut requerirà la modificació del 

mateix, tant com el seu posterior informe i aprovació en els terminis establerts per les 

disposicions vigents. Queda prohibit fer l’ús dels locals d’higiene i benestar per usos 

diferents als que es destinin. 

 

6.1.2. Característiques tècniques. 

 

Tots els locals i serveis d'higiene i benestar seran de construcció segura i ferma per 

evitar els Riscs deguts al seu col·lapse i els derivats dels agents atmosfèrics. Les seves 

estructures hauran de tenir estabilitat, ser estanques i tenir el confort apropiats al tipus 

d’utilització i estar degudament protegides contra els incendis. 

Les característiques tècniques que hauran de tenir els materials, elements, aparells, 

instal·lacions i unitats d' obra constitutius dels locals i serveis d' higiene i benestar, així 

com les condicions per la seva acceptació o rebuig, seran les establertes per les normes 

bàsiques i disposicions d’obligat compliment promulgades per l' Administració, les 

fixades en els diferents documents de l'Estudi de Seguretat i Salut i, al seu defecte, les 

estipulades per les Normes Tecnològiques de l'Edificació. Se seguiran per la seva 

execució les prescripcions establertes per les normes ressenyades. 

 

6.1.3. Condicions de seguretat 

 

Per l'execució de les diferents unitats que comprenen els locals i serveis d'higiene i 

benestar s'observaran les mateixes mesures de seguretat i salut que les establertes en el 

present document per unitats i parts d'obra similars del projecte d' execució. 
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6.1.4. Condicions higièniques, de confort i manteniment. 

 

Els terres, parets i sostres dels WC, lavabos, cambra de vestuaris i sales de bany seran 

continues, llisos i impermeables i acabats en colors clars de manera que facilitin la 

neteja, rentat i pintura periòdics. També estaran constituïts per materials que permetin 

l'aplicació de líquids desinfectants o antisèptics. 

 

Tots els elements, aparells i mobiliari que formen part dels locals de servei d'higiene i 

benestar estaran en tot moment en perfecte estat de funcionament i aptes per la seva 

utilització. Els locals i serveis hauran d’estar suficientment ventilats i il·luminats, en 

funció de l'ús a que es destinen i disposaran d'aire sa i en quantitat adequada. Així 

mateix, la seva temperatura correspondrà al seu ús específic. Els tancaments verticals i 

horitzontals o inclinats dels locals reuniran les condicions suficients per resguardar als 

treballadors de les inclemències del temps. 

 

Els locals i serveis d'higiene i benestar s’hauran de mantenir sempre en bon estat de 

neteja i salubritat, per això, s’hauran de fer les neteges necessàries amb la freqüència 

requerida, així com les reparacions i reposicions precises pel seu adequat funcionament 

i conservació. S’evacuaran o eliminaran els residus i aigües fecals o brutes; bé 

directament, mitjançant conductes, o acumulant-se en recipients adequats que reuneixen 

les màximes condicions higièniques, fins la posterior retirada. No es permetrà treure 

aigua per la beguda mitjançant barrils, galledes o en altres recipients oberts o coberts 

provisionalment. 

 

S'indicarà mitjançant cartells si l'aigua corrent és o no potable. No existiran connexions 

entre el sistema d’abastament d'aigua potable i el d'aigua no potable, evitant la 

contaminació per porositat o per contacte. Es disposarà de bidons hermètics que 

reuneixin les condicions higièniques adequades, en els que s’abocarà la brutícia i la 

resta de materials, recollint-se diàriament per que siguin retirats pel servei municipal. 

 

6.1.5. Dotacions 

 

Amb independència de que els locals siguin dotats de ventilació i il·luminació directa a 

l'exterior, disposaran d’il·luminació artificial i de les preses de corrent necessàries per 

que puguin ésser utilitzades pel fi al que es destinen. 

 

Els locals i serveis d' higiene i benestar estaran dotats dels elements, equips, mobiliari i 

instal·lacions necessàries per que puguin portar-se a terme les funcions i usos als que 

cadascun està destinat. S’haurà de disposar de les instal·lacions necessàries per que els 

treballadors puguin preparar, escalfar i consumir els seus menjars en condicions 

satisfactòries. Els locals d' higiene i benestar tindran un sistema de calefacció a l’hivern. 

 

6.1.6. Vestuaris i banys. 

 

La superfície mínima dels vestuaris i banys serà de 2,00 m2 per cadascú dels 

treballadors que hagi de fer-ne ús, l’alçada mínima del terra al sostre serà de 2,30 m. Els 

vestuaris seran de fàcil accés i estaran proveïts de seients i d’armaris o taquilles 

individuals amb clau, per guardar la roba, el calçat i els objectes personals. 
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Quan les circumstàncies ho requereixen, en casos de substàncies perilloses, humitat, 

brutícia, etc, la roba de feina haurà de guardar-se independentment de la roba de carrer i 

dels efectes personals. Les cambres de vestuaris o les cambres de bany disposaran d'un 

lavabo de aigua corrent, amb sabó, per cada 10 treballadors o fracció d'aquesta xifra, i 

d'un mirall de dimensions adequades per cada 25 treballadors o fracció. 

 

Les sales de dutxa o lavabos i els vestuaris han d'estar pròxims i la comunicació entre 

unes dependències i altres han de ser fàcils. Es dotaran de tovalloles individuals o be 

disposaran d'assecadors d'aire calent automàtics o tovalloles de paper i, en aquest últim 

cas, recipients adequats per deixar les usades. Es col·locaran penjadors suficients per 

penjar la roba. Als treballadors que realitzin feines marcadament brutes o manipulin 

substàncies tòxiques se’ls facilitaran els medis de neteja necessaris en cada cas. Es 

mantindran curosament nets i seran escombrats i regats diàriament amb aigua i 

productes desinfectants i antisèptics. Una vegada per setmana, preferiblement el 

dissabte, es farà neteja general. 

 

6.1.7. Dutxes 

 

S'instal·larà una dutxa d’aigua, freda i calenta, per cada deu treballadors o fracció 

d'aquesta xifra , amb les dimensions suficients per que cada treballador es netegi sense 

obstacles i en adequades condicions d'higiene. Les dutxes estaran aïllades, tancades en 

compartiments individuals, amb portes dotades de tancament interior. Estaran 

preferentment situades en les cambres de vestuaris i de bany o en locals propers a ells. 

Quan les dutxes no comuniquin amb cambres de vestuaris i de bany individuals, 

s'instal·laran penjadors per la roba mentre els treballadors es dutxen. En les feines 

brutes o tòxiques es facilitaran els medis de neteja i asèpsia necessaris. 

 

6.1.8. Lavabos 

 

Existiran lavabos amb descàrrega automàtica d’aigua corrent i paper higiènic, en 

número d’un per cada 25 treballadors o fracció. Quan els lavabos es comuniquin amb 

els llocs de treball, estaran completament tancats i tindran ventilació a l’exterior, natural 

o forçada. Si comuniquen amb habitacions de bany o passadissos que tinguin ventilació 

a l’exterior, es podrà suprimir el sostre de les cabines individuals. No tindran 

comunicació directa amb menjadors, cuines, dormitoris o vestuaris. Les dimensiones 

mínimes de les cabines seran de 1,00 m per 1,20 m de superfície i 2,30 m d’alçada, i 

disposaran d’un penjador. 

 

Les portes i finestres impediran totalment la visibilitat des de l’exterior i estaran 

proveïdes de tancament interior. Els lavabos i urinaris s’instal·laran i conservaran en les 

degudes condicions de desinfecció, desodorització i supressió d’emanacions. 

 

Es vigilarà que les aigües residuals s’allunyin de les fonts de subministrament d’aigua 

de consum. Les aigües residuals es connectaran directament a la xarxa de clavegueram 

existent a la zona. Es netejarà directament amb aigua i desinfectants, antisèptics i 

desodorants i, setmanalment, amb aigua forta o 

similars. 

 

6.1.9. Menjadors 
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Estaran ubicats en llocs propers als de treball, però separats d’altres locals i de focus 

insalubres o molestos. S’admet que els menjadors estiguin allunyats de la zona d’obra, 

mentre els treballadors disposin de vehicles per arribar-hi. L’alçada mínima de la caseta 

serà de 2,60 m. Disposaran d’aigua potable per a la neteja de vaixelles i utensilis. 

Estaran proveïts de taules i seients dotats per a cada treballador, i segons els torns 

previstos. Estaran proveïts de pica amb aigua corrent i de recipients per a dipositar les 

restes. Quan no existeixi cuina contigua, s’instal·laran escalfadors o qualsevol altre 

sistema per a que els operaris puguin escalfar el seu menjar. Es mantindrà en bon estat 

de neteja. 

 

6.1.10. Cuines 

 

L’alçada mínima serà de 2,60 m. La captació de fums, vapors i olors s’efectuarà 

mitjançant campanes de ventilació forçada per aspiració, si fos necessari. Els residus 

alimentaris se dipositaran en recipients tancats i hermètic fins a la seva evacuació, 

mantenint-los en tot moment en condicions de neteja absoluta. 

 

Els aliments es conservaran en un lloc i a la temperatura adients. Està prohibit 

emmagatzemar menjar durant més de 24h, si no existeixen cambres frigorífiques. Es 

disposarà d’aigua potable. S’utilitzaran fogons o cuines de gas butà o elèctriques. 

 

6.1.11. Dimensionament de les instal·lacions 

 

Es calcula la dotació mínima pel número punta de treballadors, estimat en 20. 

 

6.1.11.1. Vestuaris i banys. 

 

 
 

6.1.11.2. Aixetes 

 

 
 

6.1.11.3. Lavabos 

 

 
 

6.1.11.4. Dutxes 

 

 
6.1.11.5. Menjador 
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Aquestes dotacions poden variar en funció dels diferents torns que existeixin a l’obra. 

 

7. ÀREES AUXILIARS 

 

7.1 ZONES D'APILAMENT. MAGATZEMS. 

 

En principi a l'obra no hi haurà cap zona coberta destinada a apilaments de materials. 

Els materials es guardaran en els bidons i sacs en que es rebin. En el cas que s’hagin 

d’establir unes zones cobertes per emmagatzemar materials s’hauran de complir els 

següents mínims: 

 

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 abalisades, 

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 tasques i 

responsabilitats durant les maniobres. 

 

Les zones d’aplec i magatzem de materials es situaran de manera que s’evitin les 

interferències entre grues, quedant assignada cada zona a una sola grua. 

 

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 

construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a 

resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la 

fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 

 

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 

s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï 

el lloc on portarà els seus residus de construcció. Els residus es lliuraran a un gestor 

autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti. 

 

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no 

detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i 

contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de 

l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i 
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es lliuraran a un gestor autoritzat. 

 

9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 

 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene 

Industrial del seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes 

contaminants 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: 

 

• Ciment. 

• Soroll. 

• Productes tixotròpics (bentonita) 

• Resines. 

• Amiant. 

• Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 

• Sílice. 

• Vinil. 

• Urea formol. 

• Radiacions. 

• Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 

• Gasos liquats del petroli. 

• Baixos nivells d’oxigen respirable. 

• Animals. 

 

9.2.DELIMITACIÓ/CONDICIONAMENT DE ZONES D'APILAMENT 

 

En aquesta obra només s'estarà en contacte amb materials d'obra com ciments ( formigó 

), resina , bentonita i acer per armadures amb la qual cosa les prescripcions sobre les 

condicions de les zones d'apilament són mínimes. 

 

En general, tots els materials emprats seguiran les següents recomanacions: 
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- Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i 

com a mínim amb el text en idioma espanyol. 

- L’etiqueta ha de contenir: 

a) Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 

nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 

b) Nom comú, si és el cas. 

c) Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic 

de les substàncies presents. 

d) Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o 

preparat perillós. 

e) Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 

f) Riscs específics, d’acord amb la legislació vigent. 

g) Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 

h) El número CEE, si en té. 

i) La quantitat nominal del contingut (per preparats). 

- 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: 

 

· Corrosius, Irritants, sensibilitzants 

 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. Es manipularan amb Equips de 

Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i màscara de respiració) que 

assegurin l’estanqueitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i les mucoses 

de les vies respiratòries. 

 

·Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 

 

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència 

de comburents i la prohibició de fumar. Estaran separats els productes inflamables dels 

comburents. 

El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona 

d’apilament. 

 

· Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció. 

 

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

Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat 

de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 

 

· Acer per armadures. 

 

Les zones d'apilament de ferralla estaran degudament senyalitzades per evitar 

trepitjades, talls, cops, etc. 
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Les barres corrugades per a les armadures s’apilaran de forma ordenada i accessible per 

tal de facilitar la feina al ferrallista i evitar així que hagi de buscar entre els ferros, 

apartant-los i trepitjant-los amb el seu conseqüent risc de caure o tallar-se. 

 

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. 

En aquest cas, es delimitarà la zona d’actuació amb tanques tipus Rivisa. En el PLA DE 

SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 

d’ocupació de l’obra. 

 

10.2  SITUACIÓ DE CASETES I CONTENIDORS 

 

Es col·locaran a l’interior de l’àmbit delimitat 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 

 

Es faran les peticions necessàries a les companyies per conèixer la situació de possibles 

serveis afectats. 

 

10.4 SERVITUDS 

 

En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, no hi ha servituds que 

afectin la zona de l’obra. 

 

10.5 CARACTERÍSTIQUES METEOROLÒGIQUES 

 

El clima de la zona és temperat i Mediterrani, amb unes temperatures que oscil·len a 

l'hivern entre 0 i 10ºC i a l'estiu entre 20 i 30ºC. 

 

11.  UNITATS CONSTRUCTIVES 

 

TREBALLS PREVIS 

 

• Organització, tancament i senyalització del lloc de l’obra 

• Recepció de maquinària, medis auxiliars i muntatges 

• Instal·lació elèctrica provisional de l’obra/il·luminació 

• Instal·lacions provisionals pels treballadors 

• Treballs de replanteig 
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MOVIMENTS DE TERRES 

 

• Esbrossada de la zona afectada 

• Excavació de rases i fonaments 

• Reompliment de terres i terraplenats 

 

ELEMENTS ESTRUCTURALS EDAR 

 

• Capes de neteja i nivellament de formigó 

• Encofrat i desencofrat 

• Manipulació, muntatge i posada en obra de la ferralla 

• Abocament de formigó 

• Col·locació d’elements prefabricats 

• Muntatge d’estructura metàl·lica 

• Formació de forats 

• Coberta plana 

 

INSTAL·LACIONS EDAR 

 

• Instal·lació de fontaneria 

• Instal·lació de protecció contra incendis 

• Instal·lació d’electricitat i telefònica 

• Col·locació Equips Mecànics 

• Col·locació Equips Elèctrics 

 

ACABATS EDIFICI EXPLOTACIÓ EDAR 

 

• Col·locació de baranes i escales 

• Arrebossats, enguixats i enfoscats 

• Solats i enrajolats 

• Fusteria d’alumini 

• Pintura 

• Col·locació de mobiliari interior 

• Tancaments 

• Maniobres, mesures, assajos i verificacions 

 

URBANITZACIÓ 

 

• Vorada i vorera 

• Extensió de mescles bituminoses 

• Jardineria 

• Tancament exterior 

• Enllumenat interior i exterior 

COL·LECTOR 

• Col·locació de tub i canonada 
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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). A l’annex d'organització d'obra del 

projecte executiu es donen unes pautes del que hauria de ser el procés constructiu 

habitual en aquest tipus d'obra. 

 

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. 

 

ORDRE D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del 

projecte, a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà 

d’ajustar, durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les 

seves especials característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida 

l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les 

activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els 

mitjans a emprar. 

 

12.2. DETERMINACIÓ DEL TEMPS EFECTIU DE DURACIÓ. PLA 

D'EXECUCIÓ 

 

Veure l’Annex amb el Pla d’execució, per tal de realitzar-lo s’han tingut en compte els 

següents aspectes: 

 

LLISTA D’ACTIVITATS: Relació d’unitats d’obra. 

RELACIONS DE DEPENDÈNCIA: Relació 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, només les grans unitats 

(activitats significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la 

programació previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament. El 

Contractista al 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 INHERENTS O 

INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU. 

 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o eina 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. 
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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. 

 

13.1. Sistemes de protecció col·lectiva a utilitzar a l’obra 

 

Durant l’execució de l’obra està previst utilitzar com a sistema de protecció col·lectiva 

incorporat al procés constructiu l’ús de xarxes horitzontals de manera que durant 

l’execució dels diferents forjats s’eliminarà el risc de caiguda d’alçada per aquests buits 

a l’origen, sense que es pugui arribar a materialitzar. 

 

14. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (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 Riscs 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 significatius, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats 

a continuació: 

· Equip d’encofrat de pilars i murs de formigó, amb sistema de seguretat integrat amb 

tots els requisits reglamentaris. 

· Bastida modular d'estructura tubular com a protecció integrada per a la realització 

d'estructura i treballs en alçada en previsió de caigudes d’alçada durant la realització de 

la totalitat dels treballs, amb sistema de seguretat integrat amb tots els requisits 

reglamentaris. 

· Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 

integrat. 

· Bastida de cavallets amb sistema de seguretat integrat. 

· Serra circular reglamentària amb certificat ce, equipada amb sistema integrat de 

seguretat amb protector de disc inferior fix, superior abatible, aturada d'emergència amb 

fre-motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal. 

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

· Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 

· Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats. 

· Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat. 

· Protector de mans per a operacions de tall. 

· Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca. 

· Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida de 

cavallets. 
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· Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines. 

· Grua mòbil d'accionament manual. 

· Carretó ergonòmic per servei de materials al nivell del treball, regulable en alçada. 

· Suport de repòs per al disc radial portàtil. 

· Sac d'aplec amb tapa de descàrrega inferior de teixit de polipropilè. 

· Estrebat de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta tenacitat i 

apuntalament amb accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa. 

· Estrebat de rases amb escuts i apuntalament interior amb estampidors interiors 

hidràulics o roscats. 

· Ancoratge amb disseny específic per la manipulació de prefabricats. 

· Puntal metàl·lic telescòpic amb pestells de seguretat col·locats sobre dorments de 

fusta. 

· Cubilot de formigonat amb trapa manual de descàrrega. 

· Apuntalament amb pannells sobre talús inestable. 

· Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema de 

protecció integrat. 

· Quadre elèctric secundari provisional d'obra amb sistema de protecció integrat. 

· Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux. 

· Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 

grua torre, masses metàl·liques, quadres elèctrics, conductors de protecció. 

· Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana (300 mA), i 40 A d'intensitat nominal. 

· Senyal acústica de marxa enrera. 

· Lona de polietilè amb malla de reforç per recobriment de càrrega de caixa de camió. 

· Cable d'acer de guiat de material suspès. 

· Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó. 

· Encenedor de guspira amb mànec. 

· Cinturó portaeines. 

· Torreta per al formigonat de pilars. 

· Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses. 

· Ganxo de grua amb dispositiu de tancament. 

· Suport per a bufador en repòs d'equip de tall oxiacetilènic. 

· Recipient metàl·lic per la manutenció de materials a granel per una càrrega màxima de 

1200 kg. 

· Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i de 

gruix 3 mm. 

· Detector de gasos portàtil 

· Equip comprovador portàtil complet d’instal·lacions de baixa tensió. 

· Anemòmetre fix i amb el desmuntatge inclòs. 

· Luxòmetre portàtil. 

· Tanca d'alçada 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat 

col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs. 

· Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i d'alçada 2 m, amb 

bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 

desmuntatge inclòs. 

· Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i d'alçada 2m, amb 

bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 

desmuntatge inclòs. 

· Transformador de seguretat de 24 v, col·locat i amb el desmuntatge inclòs. 

· Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport 

a la paret i amb el desmuntatge inclòs. 
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15. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 

 

En aquest Estudi de Seguretat i Salut es tindran en compte tots aquells sistemes de 

protecció col·lectiva que siguin necessaris, llevat d'aquells que ja estiguin contemplats a 

les fases anteriors de projecte, tot i que, s'estudiarà també la possibilitat d'ampliar-los en 

funció de les noves necessitats. 

 

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 evitar 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 significatius previstos per a l’execució del present projecte són els indicats 

en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISCAVALUACIÓ-

MESURES. 

 

16. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de 

Protecció Individual (EPI), 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. 

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. 
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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, etc. 

 

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els 

indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-

AVALUACIÓ-MESURES. 

 

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 i EPI). 

 

L’objecte de la Senyalització i Abalisament és el de cridar ràpidament l’atenció sobre la 

circumstància a ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per part del 

destinatari. La seva finalitat és la d’indicar les relacions causa / efecte entre el medi 

ambient i la persona. 

 

18. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 

 

L’obra es desenvoluparà al Nord del nucli urbà de Daró, el qual s’acondicionarà fins a 

l’entrada de l’obra. L’accés s’efectua des de la Carretera de Torrella de Montgrí, a la 

qual s’haurà de senyalitzar l’entrada i sortida de vehicles de l’obra, per tal d’avisar als 

usuaris de la mateixa. Tot això d’acord a la Norma de Carreteras 8.3-IC “Señalización 

de Obras” No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la 

implantació dels elements de senyalització i protecció definits als plànols de l’Estudi de 

Seguretat i Salut. 

 

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

de protecció implantats. Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, 

senyalitzats i separats. 

 

18.1. TANCAMENTS DE L’OBRA QUE AFECTEN L’ÀMBIT PÚBLIC. 

 

No s’afecta l’àmbit públic 

 

18.2. NETEJA I INCIDÈNCIA SOBRE L’AMBIENT QUE AFECTEN 

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.). 
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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 podrà disposar, 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. 

 

• Sorolls. Horari de treball 

 

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 

 

• Pols 

 

Es regaran les pistes de circulació de vehicles. Es regaran els elements i els materials 

que puguin produir pols. En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 

 

18.3. CIRCULACIÓ DE VEHICLES I VIANANTS QUE AFECTEN L’ÀMBIT 

PÚBLIC. 

 

• Senyalització i protecció 

 

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de 

vials de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització 

d’Obres 8.3- 

 

• Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 

 

Es respectaran les següents dimensions mínimes: L’amplada mínima d’itineraris o de 

passos per a vianants serà d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m). 

 

• 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 reflectint o fotoluminiscent, tant 

per a la senyalització vertical i horitzontal, com per als elements d’abalisament. 

 

• 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. 

 

• 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 
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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’un dia, un 

cop acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació 

 

 

19. RISCS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

 

19.1. RISCS 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/materials durant l’execució de l’estructura. 

 

19.2. MESURES DE PROTECCIÓ 

 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones 

que transiten pels voltants de l'obra: 

 

- 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. En tot cas és considera un MAUP i 

anirà a càrrec del contractista. 

- Tancament perimetral de l’obra. 

- Senyalització dels desviaments de trànsit. 

 

20. PREVENCIÓ DE RISCS CATASTRÒFICS 

 

Els principals Riscs catastròfics considerats com possibles (encara que remotament) per 

aquesta obra són: 

 

- Incendi, explosió i/o deflagració. 

- Inundació. 

- Col·lapse estructural per maniobres fallides. 

- 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: 

 

- Ordre i neteja general. 

- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 

- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 

- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 

- Punts de trobada. 

- Assistència Primers Auxilis. 
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20.1. INCENDIS FORESTALS. 

 

Aquest apartat té per objecte exposar les mesures de prevenció d’incendis forestals, 

particularitzant a aquest Projecte Constructiu el que s’exposa en el Decret 64/1995, de 7 

de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals. 

 

Les disposicions normatives que regulen la prevenció d’incendis forestals a Catalunya i 

per extensió en obres i el seu entorn són les següents: 

• Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 

forestals. 

• Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s’estableixen mesures de prevenció 

d’incendis forestals en les àrees d’influència de carreteres. 

 

Pel primer dels Decrets anomenats es declaren zones d’alt risc d’incendi forestal durant 

el període comprès entre el 15 de juny i el 15 de setembre, les situades en els termes 

municipals que apareixen en l’annex d’aquesta disposició. 

 

20.1.1. Mesures de prevenció i extinció d´incendis durant les obres 

 

El perill d’incendi en l’obra es reflexa en el Pla d’Asegurament de Qualitat i Medi 

Ambient (P.A.C.M.A) de La Constructora. Es prendran les següents mesures 

preventives: 

 

En les operacions de desbrossada, les restes vegetals seran retirades o tallats en trossos 

de poc diàmetre. 

La Constructora protegirà contra l’incendi tots els materials inflamables amb els que 

treballi en l’obra. Els parcs de maquinària compliran amb l’article 4 del Decret 64/1995. 

 

Per poder utilitzar bufador s’observaran les següents mesures: 

 

A. Netejar la zona a on es vagi a utilitzar el bufador en un radi de 3,5m. fins a descobrir 

el sòl i a més de 10 m. de distància respecte dels arbres que tinguin més de 60 cm de 

circumferència mesurats a una alçada de 1,2 m des del terreny. 

B. La flama generada durant el seu ús no sobrepassarà mai els 3 metres d’alçada. En tot 

cas es disposarà d’una mampara metàl·lica que envolti tota l’àrea de treball. 

C. Els treballs començaran i acabaran amb la llum del dia. En cap cas s’abandonarà el 

lloc de treball fins que no s’hagin refredat totalment els possibles focus calents que 

puguin produir un incendi 

D. Es tindran en qualsevol moment disponibles, aparells d’extinció d’incendis 

 

Queda prohibit llençar objectes encesos. 

No es llençaran deixalles o restes vegetals de qualsevol naturalesa que puguin ser 

susceptibles de ser el inici d’un incendi. 

En els terrenys forestals i en la franja de 500 m que els envolta queda prohibit encendre 

qualsevol tipus de foc. 

En cas de fumar apagar tant les burilles com les puntes de les cigarretes. 

L’encarregat responsable diàriament i al acabar el treball farà una revisió de tot el tram 

en obres per comprovar que no queda cap focus de foc o ignició. 
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Es realitzaran campanyes de conscienciació de tots els treballadors (inclosos els 

subcontractistes) sobre el risc d’incendi forestal en la zona. 

Es controlaran els equips generadors d’electricitat, especialment els grups electrògens, 

que siguin susceptibles de generar espurnes. 

L’emplaçament del parc de maquinària i llocs d’emmagatzematge de material 

inflamable o combustible es realitzarà lluny de zones forestals. 

L’encarregat general de la obra disposarà dels medis necessaris per actuar conjuntament 

amb els bombers i de forma coordinada amb els responsables del Pla de Protecció 

d’Emergències per a incendis forestals a Catalunya (INFOCAT). 

La obra disposarà d’una cuba d’aigua amb grup de pressió i mànegues, que pugui 

col·laborar, dins de les seves limitacions, en les extincions d’incendis, en el cas que 

s’efectuí tasques que impliquin un risc d’ignició. 

Tota la maquinària pesada estarà a la disposició dels bombers, si aquests la requereixen 

per tal d’utilitzar-la en l’extinció d’incendis. 

El cap d’obra es posarà en contacte amb el servei d’Agents Rurals i Prevenció 

d’Incendis forestals per determinar conjuntament altres mesures correctores 

complementàries o determinacions durant l’època d’alt risc. 

 

 

21. RISCS ESPECIALS 

 

Segons el RD 1627/1997, el llistat no exhaustiu de treballs amb Riscs especials és el 

següent: 

 

1. Treballs amb Riscs especialment greus de soterrament, ofegament o caiguda d'alçada, 

per les particulars característiques de l'activitat exercida, els procediments aplicats, o 

l'entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en què l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial 

gravetat, o per als que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui 

legalment exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants per als que la normativa específica 

obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió. 

5. Treballs que exposen a risc d'ofegament per immersió. 

6. Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposen moviments de terra 

subterranis. 

7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

8. Treballs realitzats en caixons d'aire comprimit. 

9. Treballs que impliquen l'ús d'explosius. 

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 

A més, s’ha de tenir en compte que l'execució dels treballs depèn de molts 

condicionants, entre els quals: 

 

1. Procediments de treball 

2. Materials a utilitzar 

3. Mitjans i maquinària de què disposa el contractista 

4. Mitjans i maquinària que es lloguen, compren o pertanyin a un subcontractista 

5. Pla de treballs previst 

6. Modificacions de projecte: tipologies constructives, materials 
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7. Modificacions d'obra: canvis de procediment, suports, elements de fixació, etc 

8. Els treballs complementaris que es duguin a terme 

9. Altres condicionants 

 

Tenint en compte tots aquests condicionants, i amb les limitacions que d'ells es desprèn, 

es realitza una descripció dels Riscs especials previsibles en l'obra, i les mesures 

preventives i proteccions a col·locar per a limitar-los. 

 

21.1. Anàlisis de Riscs especials 

 

D'entre el llistat ofert pel R.D. 1627/97 i d’altres R.D., es dedueix que abans d’instal·lar 

les mesures de protecció i preventives descrites a les diferents activitats existeixen els 

següents Riscs especials per a l'obra. 

 

 
 

La millor forma de disminuir aquests Riscs consisteix a observar uns procediments de 

treball segurs, i aplicar les mesures preventives previstes perquè no apareguin. Es 
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col·locarà a més senyalització de perill en tots els Riscs especials que apareguin a les 

activitats de l'obra: soterrament, caiguda d'alçada, agents químics o biològics, caiguda 

d'elements prefabricats pesats. 

 

Segons la Llei 54/2003, articles 4 i 7, es requerirà la presència dels recursos preventius 

de l'empresa quan es realitzen treballs perillosos o amb Riscs especials, i tindrà com a 

objecte vigilar el compliment de les mesures incloses en el Pla de Seguretat i Salut en el 

treball i comprovar l'eficàcia d'aquestes. 

 

Segons el RD 171/2004 de desenvolupament de l'Article 24 de la Llei 31/1995 de 

Prevenció de Riscs Laborals, les empreses hauran d'informar-se recíprocament sobre els 

Riscs específics de les activitats que executin en el centre de treball que puguin afectar 

als treballadors de les altres empreses concurrents en el centre, en particular sobre 

aquells que puguin veure's agreujats o modificats per circumstàncies derivades de la 

concurrència d'activitats. 

 

D’aquesta manera s’han tingut en compte en l'Anàlisi de Riscs de l'Estudi de Seguretat i 

Salut, i ara s’han posat de manifest, encara que s’han eliminat amb les mesures 

preventives, sistemes de protecció col·lectiva i equips de protecció individual descrits a 

les diferents activitats. 

 

22. RISCS DELS TREBALLS POSTERIORS DE MANTENIMENT 

 

Es descriuen a continuació les previsions i informacions útils per a executar en el seu 

dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors, per 

mitjà del desenvolupament dels punts següents: 

 

1. Relació de previsibles treballs posteriors 

2. Riscos laborals 

3. Mesures preventives 

4. Informacions útils per als usuaris 

 

22.1. CONDICIONS GENERALS DE MANTENIMENT 

 

D’acord amb el projecte les condicions generals de manteniment són les següents: 

 

A) Manual de manteniment 

 

El Contractista emetrà un Manual de Manteniment dels tancaments. Haurà de lliurar 

dues còpies del mateix. Presentarà una còpia de l'esborrany del Manual a l'Arquitecte 

per a la seva aprovació com a mínim 6 setmanes abans de la data d'acabament d’obres. 

El manual haurà d’incloure almenys la següent 

informació: 

 

1. Nom, adreça i telèfon de cada Contractistes i/o empresa involucrada en el proveïment 

de materials, components, conjunts i acabats. 

2. Una descripció clara i concisa de la construcció usada per a cada tancament. Estarà 

dividida en capítols per a cada tipus de tancament. Estarà il·lustrada amb gràfics i 

referenciada als plànols de l’obra. 

3. Còpies de certificats de materials, components i acabats i certificats d'assaigs. 
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4. Una declaració que mostri els mitjans d'accés a totes els parts del tancament incloent 

les càrregues admissibles recomanades. 

5. Una declaració indicant els procediments de reemplaçament de components danyats o 

defectuosos, i d'aquells materials i components que tinguin una vida útil menor que la 

del tancament, i aleshores deguin ser reemplaçats durant aquest lapse. 

6. Recomanacions i procediments per a manteniment i neteja de rutina, netejadors i 

pintures recomanades. 

7. Un joc complet de plànols conforme a obra, actualitzats, que incloguin tots els canvis 

que s'hagin anat fent. 

8. Els termes i condicions de les garanties. 

Després del lliurament del Manual de Manteniment, El Contractista informarà al Gerent 

de Manteniment de l'edifici sobre la informació continguda en aquest Manual. 

 

B) Accés per a neteja e inspecció 

 

El Contractista recomanarà els mètodes i procediments a ser utilitzats per a inspeccionar 

en els intervals establerts en el Manual de Manteniment. Aquests permetran la revisió 

sistemàtica dels tancaments, prevenir de fallades i inspeccionar i assajar la silicona 

estructural tal i com ho requereixi aquest document. 

 

Els sistemes de línies de seguretat permanents hauran de complir les normes EN-795 i 

EN-353-2 i estaran homologats per laboratori independent. El subministrador de la línia 

de seguretat haurà de facilitar la següent documentació: 

 

A. Certificat de conformitat de cada sistema con la norma corresponent, emès per 

laboratori oficial. 

B. Certificat individual de cada línia instal·lada. 

C. Instruccions individuals d’ús i manteniment per a cada línia instal·lada. 

D. Certificat nominal d’instal·lador autoritzat a favor del responsable de muntatge. 

E. Placa d’identificació i característiques fixades a l’accés de la línia. 

 

Treballs a l’exterior 

 

1. Neteja i reparació de sanejament, canonades, arquetes, pous i galeries 

2. Manteniment d'instal·lacions en façana i cobertes 

3. Neteja i manteniment de cobertes, filtracions d'aigua, teules, llimes, canalons, 

baixants, parallamps, claraboies, , etc. 

4. Neteja i manteniment de cobertes planes, sostres de cossos volats o balcons, cobertes 

de badalots, instal·lacions o altres 

5. Manteniment de l’estructura de formigó Treballs a l'interior 

1. Treballs de manteniment d'instal·lacions en l'interior de l'edifici: comptadors, aire 

condicionat, arquetes de presa de terra, etc. 

2. Manteniment i reposició de làmpades o reparació d'instal·lacions d'electricitat o 

telecomunicacions 

3. Muntatge de mitjans auxiliars, especialment bastides i escales manuals o de tisora. 

 

22.2. Anàlisis de Riscs 

 

Treballs en exterior 
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1. En treballs de sanejament: caigudes a pous, explosió, intoxicació o asfíxia. 

Esfondrament de parets de pous o galeries 

2. En instal·lacions generals: caiguda d'alçada, caiguda d'objectes 

3. En neteja de façanes: caigudes d'alçada, cops, projecció de partícules als ulls, caiguda 

d'objectes 

 

Treballs en l'interior 

 

1. En treballs de pintura: caiguda per esfondrament de mitjans auxiliars (escales), 

incendis per aplec inadequat de materials inflamables (dissolvents, pintures) 

2. En treballs de manteniment d'instal·lacions: electrocució, talls en extremitats, 

sobreesforços, cremades per soldadura. 

3. En moviment d'elements pesats: sobreesforços, atrapament d'extremitats, talls per 

objectes 

4. En muntatge de mitjans auxiliars: caiguda d'alçada per defecte de muntatge o 

excessiva alçada, electrocució per contactes indirectes, caiguda de materials, caiguda 

del mitjà auxiliar per defecte de suports, ruptura d'escales o cadena en la tisora. 

 

22.3. Mesures preventives 

 

Treballs en l'interior 

 

− En aplecs de materials inflamables: dotació d'extintors homologats i amb el 

manteniment al dia 

− En escales per a accedir a zones altes: ús de sabates antilliscants, ús de mitjans 

adequades a l'alçada de treball, en escales de tisora disposar de cadena resistent. 

− En manteniment d'ascensors, quan hi hagi una separació entre la caixa de l’ascensor i 

el buit amb risc de caiguda: barana plegable sobre el sostre 

− Ús de barana perimetral en totes les plataformes de treball a més de 2 m d'alçada. 

 

Treballs a l'exterior 

 

− Ús Equips de respiració autònoma per accedir a espais confinats. 

− Sistema de comunicació per a treballs en espais confinats. 

− Sistema d’il·luminació autònom per a treballs en espais confinats 

− En aplecs de materials inflamables: dotació d'extintors homologats i amb contracte de 

manteniment 

− En escales de mà per a accedir a zones altes: ús de sabates antilliscants, ús de mitjans 

adequades a l'altura de treball, en escales de tisora disposar de cadena resistent  

− Delimitar i senyalitzar els llocs on es treballi, les zones de càrrega/descàrrega en via 

pública, les zones d'abocament de runa, les d’emmagatzematge de materials 

− En treballs de sanejament: comprovar presència de gasos en pous, treballar en 

parelles, apuntalament de parets en pous o galeries, col·locació de patés en les parets de 

pous per a facilitar l'accés 

− Els mitjans auxiliars han de ser revisats abans d'usar, estar homologats i amb certificat 

de garantia de funcionament. 
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23. ANNEX 1: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

23.1. TREBALLS PREVIS 

23.1.1. Organització, tancament i senyalització del lloc de l’obra 

 

RISCS IDENTIFICATS 

 

• Sobreesforç, cops i atrapaments durant el muntatge / manteniment del 

tancament perimetral 

• Soroll 

• Contactes elèctrics 

• Pols 

• Caigudes al mateix nivell 

• Caigudes a diferent nivell 

 

MESURES DE PREVENCIÓ 

 

Correcta organització del treball: preparació dels llocs de treball, mantenint l’ordre en 

fase de recepció de maquinàries i medis auxiliars. Informació als treballadors sobre la 

planificació i organització dels treballs. 

Planificació ergonòmica del treball. 

 

Als dos solars l’obra ja està implantada, però per la fase d’urbanització caldrà ampliar la 

zona de tancament perimetral, a més existeixen uns murs perimetrals i en el cas 

d’efectuar la demolició d’aquests elements, caldrà reposar immediatament el tancament 

exterior de manera que no pugui entrar ningú extern a l’obra. 

 

MESURES DE PROTECCIÓ 

 

a) Proteccions Col·lectives 

 

• Cinta de senyalització 

• Cartells de prevenció de Riscs laborals 

• Senyals de trànsit 

• Tancament perimetral de l’obra 

 

b) Equips de Protecció Individual 

 

• Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada. 

• Casc de seguretat. 

• Guants de cuir 

• Roba de feina (granotes de cotó) 

• Armilla reflectant 

 

23.1.2. Recepció de maquinària, medis auxiliars i muntatges 

 

RISCS IDENTIFICATS 

 

• Caigudes a diferent nivell 

• Sobreesforços 

• Cops per la utilització d’eines i objectes 
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• Talls per la utilització d’eines o peces 

• Atrapaments d’extremitats entre peces 

• Contactes amb energia elèctrica 

• Exposició a soroll 

• Atmosfera amb pols 

• Atropellament de persones 

• Bolcada de la màquina 

• Caigudes de materials o de la maquinària 

• Caigudes de persones al mateix nivell 

• Vibracions 

 

MESURES DE PREVENCIÓ 

 

Correcta organització del treball, preparació dels llocs de treball, mantenint l’ordre en 

fase de recepció de la maquinària i els medis auxiliars. 

S’hauran de seguir les normes de muntatge dels medis auxiliars i maquinària que es rebi 

a l’obra. 

Tota la maquinària de l’obra portarà el marcat “CE”, estarà en bon estat, tindrà un 

programa de manteniment i s’utilitzarà d’acord al que indiqui el seu manual d’ús. El 

lloc de descens o ascens de la màquina al camió - gòndola serà pla i estable, allunyat de 

pous, rases o de caps de terraplè i de línies elèctriques aèries o soterrades. 

En cas de descens és destensaran tots els cables de subjecció al camió - gòndola 

existents i és revisarà el seu estat correcte. 

En cas d'ascens els cables de subjecció és tensaran posteriorment a la ubicació definitiva 

de la màquina. S'amarraran totes les peces carregades al camió gòndola per mitjà dels 

cables, de manera que no puguin moure's durant el transport (pales, martells, etc…). 

S'efectuarà el moviment fora de la via pública, i prou allunyat d’aquesta pel perill de 

bolcada existent. Aquesta maniobra la realitzarà el conductor autoritzat per l'empresa, i 

només ell romandrà dins de la màquina en l'ascens o descens. La resta de personal que 

col·labori en l'operació romandrà fora del ràdio de caiguda de la màquina en cas de 

bolcada. En el cas de retroexcavadora és apropiat utilitzar el braç per a assegurar el 

moviment, ja que constitueix un pes equilibrant si s'és maneja correctament. 

Una vegada sobre el camió - gòndola no pot sobreeixir cap part, si així fora hauria de 

demanar-se autorització per a la realització d'un transport especial. 

Els conductors de màquines, com tota la resta d'operaris de màquines, no han d'usar 

robes de treball soltes que puguin quedar atrapades per peces o màquines en moviment. 

Formació e informació als treballadors: ús correcte de la maquinària, muntatge correcte, 

Riscs, etc. 

En el cas que s’hagin de manipular peces de grans dimensions o pes, hi haurà d’haver 

present un recurs preventiu durant tota l’operació. 

Els operaris hauran de tenir la formació necessària per tal de poder desenvolupar les 

tasques de muntatge amb seguretat. 

 

MESURES DE PROTECCIÓ 

 

a) Proteccions Col·lectives 

 

• Ancoratge per la subjecció de cinturons de seguretat. 

• Línies de vida 

• Senyalització de circulació d’obra 
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• Baranes de seguretat 

• Sistemes de senyalització acústica i lluminosa 

• Delimitació dels àrees de càrrega - descàrrega 

 

b) Equips de Protecció Individual 

 

• Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada 

• Cascs de seguretat 

• Armilles reflectores 

• Ulleres de seguretat antiprojeccions 

• Cinturons de seguretat contra caigudes 

• Guants de cuir i aïllants d’electricitat 

• Roba de feina (granotes de cotó) 

• Ús d'auriculars o taps amb sorolls superiors a 80 dB. 

 

23.1.3. Instal·lació elèctrica provisional de l’obra/il·luminació 

 

RISCS IDENTIFICATS 

 

• Caigudes al mateix nivell 

• Caigudes a diferent nivell 

• Contactes elèctrics directes 

• Contactes elèctrics indirectes 

• Trepitjades de materials i objectes punxeguts 

• Sobreesforços 

• Talls i erosions contra objectes 

• Incendi 

 

MESURES DE PREVENCIÓ 

 

Correcta organització del treball (programació i coordinació), preparació dels llocs de 

treball, mantenint ordre en fase de recepció de maquinaria, medis auxiliars i materials. 

 

Respectar la normativa sobre instal·lacions elèctriques (Reglament Electrotècnic de 

Baixa Tensió). 

Revisions periòdiques del bon estat de las instal·lacions. 

Treballadors qualificats i degudament formats. 

Establir protocols de treballs segur. 

Al efectuar la connexió definitiva s’haurà de fer d’acord amb el (Reglament 

Electrotècnic de Baixa Tensió) i el R.D. 614/2002. S’haurà d’establir un procediment de 

treball segur per efectuar aquesta operació. 

 

MESURES DE PROTECCIÓ 

 

a) Proteccions Col·lectives 

 

• Connexions elèctriques de seguretat 

• Interruptor diferencial de 30 mA i de 300 mA 

• Connexió a terra normalitzada general d’obra i per a grups generadors 

autònoms 
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• Connexió a la posta a terra de maquinària, vestuaris, casetes, etc.. 

• Control de l‘estat d’aïllament de la instal·lació 

• Banquetes aïllants 

• Pertigues de maniobra 

 

b) Equips de Protecció Individual 

 

• Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat, puntera reforçada i aïllant 

• Casc de seguretat categoria 3 

• Armilles reflectores 

• Ulleres de seguretat antiprojeccions 

• Cinturons de seguretat contra caigudes 

• Guants de cuir i aïllant d’electricitat 

• Roba de treball (granotes de cotó) 

 

23.1.4. Instal·lacions provisionals pels treballadors 

 

RISCS IDENTIFICATS 

 

• Caigudes al mateix nivell 

• Contactes elèctrics directes 

• Caigudes a diferent nivell 

• Contactes elèctrics indirectes 

• Trepitjades de materials i objectes punxeguts 

• Sobre esforços 

• Talls i erosions contra objectes 

• Incendi 

 

MESURES DE PREVENCIÓ 

 

Correcta organització del treball. 

Preparació dels llocs de treball, mantenint ordre en fase de recepció de maquinàries i 

medis auxiliares. 

Mantenir sempre bones condicions higièniques i sanitàries en las instal·lacions, 

garantint il·luminació i condicionament tèrmic. 

En fase de col·locació s’haurà de senyalitzar i tancar les àrees de treball i utilitzar tots 

els elements de protecció necessaris. 

Respectar la normativa sobre instal·lacions elèctriques (Reglament Electrotècnic de 

Baixa Tensió). 

Revisions periòdiques del bon estar de les instal·lacions. 

Treballadors qualificats i oportunament formats. 

 

MESURES DE PROTECCIÓ 

 

a) Proteccions Col·lectives 

 

• Connexions elèctriques de seguretat 

• Interruptor diferencial de 30 mA i de 300 mA 

• Connexió a terra normalitzada general d’obra i per a grups generadors autònoms. 

• Connexió a la presa a terra de maquinaria, vestuaris, casetes, bastides. 
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• Control de l'estat d’aïllant de la instal·lació 

 

b) Equips de Protecció Individual 

 

• Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat, puntera reforçada i aïllant 

• Casc de seguretat categoria 3 

• Armilles reflectores 

• Ulleres de seguretat antiprojeccions 

• Cinturons de seguretat contra caigudes 

• Guants de cuir, i aïllants d'electricitat 

• Roba de treball (granotes o bussos de cotó) 

 

23.1.5. Treballs de replanteig 

 

Riscs identificats 

 

• Atropellament o xocs amb o contra maquinària i vehicles 

• Caigudes d’alçada 

• Caigudes a nivell 

• Cops i Projeccions 

• Trepitjades sobre objectes 

• Contacte elèctric 

• Exposició a agents químics (Pols) 

• Exposició a agents físics (Soroll i Vibracions) 

 

MESURES DE PREVENCIÓ 

 

En cas de treballs pròxims a zones de trànsit de vehicles es realitzarà, amb la suficient 

antelació, la senyalització escaient per a talls, desviacions, etc. 

Als treballs al costat de línies elèctriques aèries, es tindrà en compte les distàncies de 

seguretat marcades a l’apartat de treballs al costat d’instal·lacions alienes a l’obra. 

Els llocs de treball amb risc de caiguda d’alçada disposaran de proteccions col·lectives. 

Si aquestes no són possibles, els operaris utilitzaran cinturons de seguretat ancorats a 

punts de resistència suficient. En el cas de treballs a les pantalles, una vegada s’hagi 

realitzat el buidat interior, els topògrafs hauran d’usar arnès de seguretat amarrat a una 

línia de vida fixada a la pantalla. 

S’habilitaran accessos segurs a la zona de realització dels treballs. 

Els mitjans auxiliars utilitzats durant la realització dels treballs, compliran els requisits 

establerts als apartats corresponents del present Estudi de Seguretat i Salut. 

 

MESURES DE PROTECCIÓ 

 

a) Proteccions Col·lectives 

 

• Baranes de seguretat 

• Línies de vida 

 

b) Equips de Protecció Individual 

 

• Casc 
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• Botes de seguretat 

• Armilles reflectores 

• Cinturons de seguretat 

 

23.2. MOVIMENTS DE TERRES 

23.2.1. Esbrossada de la zona afectada 

 

RISCS IDENTIFICATS 

 

• Caigudes al mateix nivell 

• Talls durant la manipulació de peces i eines 

• Dermatitis per contacte amb el ciment 

• Atrapament entre objectes 

• Projecció violenta d'objectes 

• Estrès tèrmic 

• Sobreesforços 

• Despreniments de terrenys inestables 

 

MESURES DE PREVENCIÓ 

 

Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions. 

Itineraris preestablerts i abalisats per al personal. Revisió i manteniment periòdic de 

SPC. Ordre i neteja. Preparació i manteniment de les superfícies de treball. Organització 

de les zones de pas i emmagatzematge. Als plans inclinats, treballar sobre superfícies 

rugoses i no lliscants. No realitzar treballs a la mateixa vertical. 

Planificació d'àrees i llocs de treball. Planificació de recorreguts i maniobres per a 

màquines i camions. Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment. 

Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses No balancejar les 

càrregues suspeses. Aixecar les càrregues dins de l’embolcall o fleixos originals. Per a 

la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de treball 

específic. 

Substituir la manipulació manual per la mecànica. Planificació de compra i programa de 

manteniment d'eines. Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines. Adequació 

dels recorreguts de la maquinària. 

Procediment d'utilització de la maquinària. Ús de recolzaments hidràulics. 

Elecció dels equips de manteniment. Suspensió de les feines en condicions extremes. 

Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides  

Reg de les zones de treball en cas que es generi pols. Substituir els materials amb 

substàncies nocives. Actuacions prèvies de desparasitació i desratització. 

Procediment previ de treball. Planificació de les àrees de treball. Accessos i circulació 

independents per a personal i maquinària 

Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat. El personal no ha de descansar 

al costat de màquines aturades. Limitació de la velocitat dels vehicles. 

 

MESURES DE PROTECCIÓ 

 

a) Proteccions Col·lectives 

 

• Baranes de seguretat 

• Passarel·les de seguretat 
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• Topalls de final de recorregut de la maquinària 

• Senyalització de serveis afectats 

• Apuntalaments i estintolaments 

• Ancoratges per a cinturons de seguretat 

• Tancament perimetral d'obra 

 

b) Equips de Protecció Individual 

 

• Botes de PVC impermeables 

• Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada 

• Cinturó de seguretat 

• Casc de seguretat 

• Casc protector auditiu 

• Ulleres de seguretat contra projeccions i pols 

• Guants de cuiro flor i loneta 

• Màscares simples de paper filtrant contra la pols 

• Roba de treball (bussos de cotó) 

 

 

23.2.2. Excavació de rases i fonaments 

 

RISCS IDENTIFICATS 

 

• Caigudes d’alçada 

• Caigudes al mateix nivell 

• Esllavissaments i cops de màquines 

• Atropellament i cops de màquines 

• Bolcada o falses maniobres de maquinària mòbil 

• Contactes elèctrics 

• Pols 

• Soroll 

• Sobreesforços 

• Caigudes de blocs 

• Esllavissades de terres 

 

MESURES DE PREVENCIÓ 

 

Els materials per reforçar i per estrebar s’aplegaran a l’obra amb temps suficient per a 

què l’avançament de l’excavació vagi seguit d’immediat per la col·locació dels 

mateixos. Abans de l’inici o represa dels treballs,s’inspeccionarà la zona de treball per a 

detectar possibles fissures o moviments del terreny que avisin del risc de despreniments 

de terres. Els fronts de treball se sanejaran sempre que hi hagi blocs solts o zones 

inestables. Es col·locaran xarxes de protecció als talussos que presentin risc de 

despreniments i que, per motius constructius, no puguin disminuir la seva pendent. El 

front de l’excavació realitzat mecànicament no superarà més d’un metre l’alçada 

màxima d’atac del braç de la màquina. 

Es mantindran els talussos estables adients al tipus de terreny existent. L’aplec de terres 

o de materials es realitzaran a una distància mínima d’1m de la vora de l’excavació, i 

aquesta es definirà en funció del tipus de terreny, profunditat, etc. per a evitar 
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sobrecàrregues del terreny i possibles trencaments d’aquest. El moviment de vehicles 

d’excavació i de transport es regirà per un pla preestablert. 

Els camins de circulació es netejaran i anivellaran periòdicament per a garantir el seu 

correcte estat (compactació, eliminació de sots, regat per a evitar la formació de pols, 

etc...). Els mitjans auxiliars i la maquinària d’obra utilitzats durant la realització del 

treballs, compliran els requisits establerts als apartats corresponents del present Estudi 

de Seguretat i Salut. 

 

Excavació de rases: Quan la profunditat i el tipus de terreny d'una rasa ho requereixi, 

s'adoptaran les mesures adequades per evitar despreniments (estrebar, retalussar, 

realitzar bermes, ús de palplanxes, etc.). 

Quan la profunditat d’una rasa sigui igual o superior als 2 m s’hauran de protegir el risc 

de caiguda d’alçada mitjançant baranes situades a una distancia mínima de 1 m de la 

vora del cantell del talús. Quan la profunditat de una rasa sigui inferior als 2 m almenys 

s’haurà de senyalitzar el perill. 

Si els treballs requereixin il·luminació portàtil, la alimentació de les llums s'efectuarà a 

24 v. 

Els portàtils estaran prevists de reixada protectora i de carcasa-mànec aïllants 

elèctricament. En règim de pluges i embassament de les rases, és imprescindible la 

revisió dels talussos abans de seguir els treballs. Es revisarà l’estat de talussos a 

intervals regulars en aquells casos en els que es puguin rebre empentes dinàmiques per 

proximitat de transitats per vehicles; i en especial si a la proximitat s'estableixen talls 

amb ús de martells pneumàtics, compactacions per vibració o pas de maquinaria pel 

moviment de terres. 

S’haurà d’extreure immediatament les aigües que aflorin (o caiguin) a l’interior de les 

rases per evitar que s'alteri l’estabilitat dels talussos. Els materials per reforçar i per 

estrebar s’aplegaran a l’obra amb temps suficient per a què l’avançament de l’excavació 

vagi seguit d’immediat per la col·locació dels mateixos. S’habilitaran accessos segurs a 

l’interior de les rases Els fronts de treball se sanejaran sempre que hi hagi blocs o zones 

inestables. 

Es col·locaran xarxes de protecció als talussos que presentin risc de despreniments de 

blocs inestables i que, per motius constructius, no puguin disminuir la seva pendent. 

Prèviament es sanejaran els talussos per tal d’eliminar els blocs inestables. A més, 

s’efectuarà un seguiment de l’estat dels 

mateixos, per tal que no es torni a repetir la situació. 

El front de l’excavació realitzat mecànicament no superarà més d’un metre l’alçada 

màxima d’atac del braç de la màquina. L’aplec de terres o de materials es realitzaran a 

més de dos metres de distància de la vora de l’excavació per a evitar sobrecàrregues del 

terreny i possibles bolcades d’aquest. 

El moviment de vehicles d’excavació i de transport es regirà per un pla preestablert. Es 

realitzarà el manteniment dels camins de circulació periòdicament per a garantir el seu 

correcte estat (compactació, eliminació de sots, regat per a evitar la formació de pols, 

etc...). 

L’accés i sortida d’una rasa s’efectuarà mitjançant una escala sòlida, ancorada al cantell 

superior de la rasa i estarà recolzat sobre una superfície sòlida de repartiment de 

càrregues. 

En cas necessari quan la rasa superi el 1,5m de fondària s’entibarà. 
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MESURES DE PROTECCIÓ 

 

a) Proteccions Col·lectives 

• Senyalització de la presència del talús a 2m de distància. 

• Acotació (àrees de treball) 

• Senyalització de circulació 

• Senyals d’STOP als accessos de l’obra 

• Delimitació accessos màquines/ operaris a peu 

• Ordre i neteja 

• Prohibició d’entrada de persones externes a l’obra 

• Xarxes de protecció de talussos. 

 

b) Equips de Protecció Individual 

• Casc de protecció 

• Botes de seguretat (classe III) 

• Armilles reflectores 

• Mascarades antipols 

• Ulleres antiimpactes i antipols 

 

23.2.3. Reompliment de terres i terraplenats 

 

RISCS IDENTIFICATS 

 

• Caigudes d'objectes 

• Caigudes a diferent nivell 

• Atropellament de persones 

• Bolcada de vehicles, col·lisió i falses maniobres de la maquinària 

• Accidents de circulació 

• Vibracions 

• Soroll ambiental 

• Atrapaments 

• Caigudes al mateix nivell 

 

MESURES DE PREVENCIÓ 

 

Tot el personal que em condueixi els camions Dumper, piconadores o compactadores, 

serà especialista en el maneig d'aquests vehicles. Tots els vehicles seran revisats 

periòdicament, en especial els òrgans d'accionament pneumàtic, quedant reflectides les 

revisions en el llibre de manteniment. 

Tots els vehicles de transport de material emprats especificaran clarament la "Tara" i la 

"Càrrega màxima". Es prohibeix el transport de personal fora de la cabina de conducció. 

Es regaran periòdicament els talls, les càrregues i caixes de camió, per a evitar les 

polsegueres (especialment si s'ha de conduir per vies públiques, carrers i carreteres). Se 

senyalitzaran els accessos i recorregut dels vehicles a l'interior de l'obra per a evitar les 

interferències. 

S'instal·laran en el límit dels terraplens d'abocaments, elements de limitació de 

recorregut per a l'abocament en retrocés. 

Es prohibeix la permanència de persones en un radi no inferior als 5 m, (com a norma 

general), entorn de les compactadores i piconadores en funcionament. 
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Tots els vehicles emprats en les operacions de reompliment i compactació disposaran 

d’avisador acústic de marxa cap enrera. 

Se senyalitzaran els accessos a la via pública, per mitjà dels senyals normalitzats de 

"perill indefinit", "perill sortida de camions" i "STOP", sempre d’acord a les indicacions 

del municipi afectat. Els operaris que guiïn la maquinaria usarà armilla reflectora. Tots 

els operaris que hagin de passar o estar a aquesta zona de treball hauran d’usar armilla 

reflectora Els vehicles utilitzats estaran dotats de la pòlissa d'assegurança amb 

responsabilitat civil limitada. S'establiran al llarg de l'obra els rètols divulgatius i 

senyalització dels riscos propis d’aquest tipus de treballs. 

 

MESURES DE PROTECCIÓ 

 

a) Proteccions Col·lectives 

 

• Baranes de seguretat 

• Topalls de final de recorregut de la maquinària 

• Senyalització de serveis afectats 

• Senyalització de vials de circulació i de zones de pas 

• Tancament perimetral d'obra 

 

b) Equips de Protecció Individual 

 

• Botes de PVC impermeables 

• Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada 

• Casc de seguretat categoria 3 

• Casc protector auditiu 

• Ulleres de seguretat contra projeccions i pols 

• Guants de seguretat 

• Màscares simples de paper filtrant contra la pols 

• Roba de treball (bussos de cotó) 

 

23.3. ELEMENTS ESTRUCTURALS EDAR 

23.3.1. Capes de neteja i anivellament de formigó 

 

RISCS IDENTIFICATS 

 

• Caiguda de persones al mateix nivell 

• Caiguda d'objectes per manipulació o de materials transportats 

• Trepitjades sobre objectes 

• Projecció de fragments o partícules 

• Contactes amb substàncies càustiques i/o corrosives 

• Atropellaments o cops amb vehicles 

 

MESURES DE PREVENCIÓ 

 

Mantenir l’ordre i la netejaPreparació i manteniment de les superfícies de treball 

Organització i planificació de les zones de pas i emmagatzematge 

Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 

Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 

No balancejar les càrregues suspeses 
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Establir procediments de treball per a treballs amb Riscs especials 

Formació i informar als operaris encarregats de les feines 

Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 

Substituir els materials amb substàncies nocives per d’altres que no ho siguin. 

Habilitar accessos i passadissos de circulació independents per a personal i maquinària 

Anivellar la maquinària abans de la realització de l'activitat, d’acord al seu manual d’ús 

Prohibir que el personal descansi al costat de màquines aturades 

Limitar la velocitat dels vehicles 

 

MESURES DE PROTECCIÓ 

 

a) Proteccions Col·lectives 

 

• Topall per a descàrrega de camions en excavacions 

• Cinta d'abalisament 

• Tanca mòbil metàl·lica 

 

b) Equips de Protecció Individual 

 

• Casc de seguretat 

• Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard 

• Guants de protecció contra agents químics i microorganismes 

• Botes seguretat 

• Granota de treball 

• Armilla reflectores 

 

23.3.2. Encofrat i desencofrat 

 

RISCS IDENTIFICATS 

 

• Cops en membres amb eines 

• Caiguda a diferent nivell d’objectes i eines 

• Mascaretes simples de paper filtrant contra pols 

 

23.3.3. Abocament de formigó 

 

RISCS IDENTIFICATS 

 

• Caiguda a diferent nivell de persones o objectes al buit 

• Esfondrament, ruptura o rebentada d'encofrats 

• Trepitjades d'objectes punxeguts 

• Electrocució. Contactes elèctrics 

• Atrapament de membres 

• Dermatitis (contactes amb el formigó) 

• Soroll ambiental i puntual 

• Projecció de gotes de formigó als ulls 

• Sobreesforços 

 

MESURES DE PREVENCIÓ 
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Correcta organització del treball. Orde i neteja en els llocs de treball. 

La maniobra d'abocament serà dirigida per un Capatàs que vigilarà no es realitzin 

maniobres insegures. S'instal·laran forts topalls final de recorregut dels camions 

formigonera per a evitar caigudes i bolcades. 

Es prohibeix acostar les rodes dels camions formigoneres a menys de 2 m del límit de 

l'excavació. Es prohibeix situar els operaris darrera dels camions formigonera durant el 

retrocés. S'instal·laran baranes sòlides en el front de l'excavació protegint el tall de guia 

de la canaleta. S’instal·laran topalls de final de recorregut, per evitar la caiguda de 

maquinaria per pendents o desnivells S'instal·larà un cable de seguretat amarrat a punts 

sòlids, en el que enganxar el mosquetó del cinturó de seguretat en els talls amb risc de 

caiguda des d'alçada i s'habilitaran punts de permanència segurs, intermedis, en aquelles 

situacions d'abocament a mitja vessant. Treballadors qualificats i degudament formats. 

Formigonat amb cubilot: L'obertura del cubilot per a abocament s'executarà 

exclusivament accionant la palanca, amb les mans protegides amb guants impermeables. 

Treballadors qualificats i degudament formats. Del cubilot penjaran caps de corda de 

guia per a ajuda a la seva correcta posició d'abocament. Es prohibeix guiar-lo o rebre’l 

directament, en prevenció de caigudes pel moviment pendular del cubilot. La maniobra 

d'aproximació, es dirigirà per mitjà de senyals preestablerts fàcilment intel·ligibles pe 

l’operador de la grua o per mitjà de comunicadors per radiofreqüència. Es procurarà no 

colpejar amb el cubilot els encofrats ni els apuntalaments. 

 

MESURES DE PROTECCIÓ 

 

a) Proteccions Col·lectives 

 

• Baranes de seguretat 

• Topalls de final de recorregut de la maquinària 

• Senyalització de serveis afectats 

• Apuntalaments i estintolaments 

• Tancament perimetral d'obra 

 

b) Equips de Protecció Individual 

 

• Botes de PVC impermeables 

• Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada 

• Casc de seguretat 

• Cinturó de seguretat 

• Casc protector auditiu 

• Ulleres de seguretat contra projeccions i pols 

• Guants de cuiro flor i loneta 

• Màscares simples de paper filtrant contra la pols 

• Roba de treball (bussos de cotó) 

 

23.3.4. Muntatge d’elements prefabricats 

 

RISCS IDENTIFICATS 

 

• Caiguda d'objectes 

• Caiguda a diferent nivell 

• Caiguda al mateix nivell 
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• Talls en els membres 

• Sobreesforços 

• Cops per objectes en general 

• Projecció de partícules 

• Atrapaments 

 

MESURES DE PREVENCIÓ 

 

Correcta organització del treball. Ordre i neteja en els llocs de treball. 

S'apilaran els elements prefabricats i els apuntalaments en lloc horitzontal i estable. 

S'apilaran en alçada només en cas que l'embalatge o forma de l'element ho permeti, amb 

un màxim de dues alçades. Es revisaran els pesos a traslladar, distàncies del braç i àrea 

batuda prèviament a qualsevol operació amb ells. 

El transport per elevació dels elements prefabricats ha de realitzar-se per penjat per 

mitjà d'eslingues ben enllaçades i proveïdes de ganxos amb pestells de seguretat. 

L'elevació d'elements agrupats es faran amb aquests correctament enllaçats entre si, no 

hi haurà elements solts que puguin lliscar i caure al buit. 

No es podrà penjar mai per un sol punt cap càrrega. L’operador de la grua disposarà en 

tot moment de visió de l'operació en desenvolupament. 

El punt de recepció de càrregues haurà de suportar el pes dels materials a descarregar, 

ser prou horitzontal per a evitar moviments dels elements. 

Senyalització de les àrees de treball i delimitació de les mateixes. 

Els treballadors seran qualificats i estaran oportunament formats. 

S’haurà de senyalitzar la zona de treball per impedir l’accés de treballadors externs a les 

operacions. 

Es seguiran les fases de treball descrites pel projectista per tal de garantir la seguretat 

estructural en tot moment. S’haurà de redactar un procediment de treball per informar a 

tots els treballadors, que reculli les diferents fases i operacions, i les possibles variacions 

establertes, i les mesures preventives i de protecció a col·locar a cada fase. 

 

MESURES DE PROTECCIÓ 

 

a) Proteccions Col·lectives 

 

• Baranes de seguretat 

• Passarel·les de seguretat 

• Limitadors de pes i de recorregut per a la grua 

• Tancament perimetral d’obra 

• Senyalització de la zona de treball 

 

b) Equips de Protecció Individual 

 

• Botes de PVC impermeables 

• Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada 

• Casc de seguretat categoria 3 

• Casc protector auditiu 

• Ulleres de seguretat contra projeccions i pols 

• Guants de cuir 

• Mascaretes simples de paper filtrant contra la pols 

• Roba de treball (granotes o bussos de cotó) 



Projecte  de l’EDAR i dels col·lectors de Bonastre (Baix Penedès) 

 

Annex 24 – ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT _ Memòria i Annexos. 

 

23.3.5. Transport i posada en obra d’estructures metàl·liques 

 

Riscs identificats 

 

• Caigudes a diferent nivell 

• Caigudes al mateix nivell 

• Atropellament de persones 

• Bolcada de vehicles, col·lisió i falses maniobres de la maquinaria 

• Accidentes de circulació 

• Sobreesforços 

• Atrapaments 

• Caiguda d'objectes per manipulació o de materials transportats 

• Trepitjades sobre objectes 

• Cops amb objectes o eines (talls) 

• Projecció de fragments o partícules 

• Atrapament per o entre objectes 

• Exposició a condicions ambientals extremes 

• Contactes tèrmics 

• Exposició a contactes elèctrics 

• Inhalació o ingestió de substàncies nocives 

• Exposició a radiacions , ionitzants o no i tèrmiques 

• Explosions 

• Incendis 

• Atropellaments o cops amb vehicles 

 

MESURES DE PREVENCIÓ 

 

S’habilitarà a l’obra un espai dedicat a l’emmagatzematge classificat dels elements 

metàl·lics pròxim al lloc de muntatge d’armadures. 

S’extremarà l’ordre i la neteja durant l’execució dels treballs. 

Les línies elèctriques de distribució, de quadre a màquines, es protegiran per evitar 

punxades, pelades i en conseqüència produir possibles contactes elèctrics indirectes. 

Els paquets de peces metàl·liques s’emmagatzemaran en posició horitzontal sobre 

dorments de fusta capa a capa, fins una alçada no superior a 1,50 m. 

El transport aeri de paquets mitjançant grua s’executarà suspenent la càrrega per dos 

punts separats mitjançant eslingues. L’angle superior serà igual o menor a 90 graus. 

Les peces muntades s’emmagatzemarà als llocs designats a tal efecte separat del lloc de 

muntatge. Les restes es recolliran aplegant-se per la seva posterior càrrega i transport a 

l’abocador. 

Les peces muntades es transportaran al punt d’ubicació suspesa del ganxo de la grua 

mitjançant eslingues que l’aguantaran per dos punts distants per evitar deformacions i 

desplaçaments no desitjats. 

Els perfils s’elevaran tallats a la mida correcta per al muntatge. S’evitarà el tall d’oxitall 

en alçada. 

Les maniobres d’ubicació a lloc de pilars i bigues (muntatge de l’estructura seran 

guiades pels operaris necessaris per tal que les maniobres siguin segures; el gruista 

disposarà de visibilitat de l’operació en desenvolupament, i en cas contrari serà guiat per 

un tercer operari, que dirigirà l’operació i posarà en contacte el gruista i els treballadors 

que rebin l’element. 
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S’estendran línies de vida entre pilars a on els operaris hauran d’amarrar l’arnés de 

seguretat, que serà usat en cas que s’hagin d’efectuar desplaçaments sobre les ales de la 

biga. Es col·locarà xarxes horitzontals de seguretat, i es revisaran freqüentment, sobretot 

al acabar de treballar a la zona, per tal de verificar el seu correcte estat. 

No es permet elevar una nova alçada sense que la immediatament inferior tingui tots els 

cordons de soldadura acabats. 

Les operacions de soldadura en alçada es realitzaran des de l’interior de les guindoles de 

soldador, a més el soldador haurà d’amarrar l’arnès anticaigudes a una línia de vida. 

Es prohibeix deixar la pinça i l’elèctrode directament sobre el sòl: caldrà usar recull-

pinces. 

L’estesa de cables elèctrics es farà sempre que sigui possible de forma ordenada o es 

penjaran de peus drets, pilars o paraments verticals 

Les ampolles de gasos hauran d’estar sempre dins dels carros de portaampolles. 

Es prohibeix la permanència d’operaris directament sota les zones on s’efectuïn treballs 

de soldadura. En cas que sigui imprescindible, s’hauran de col·locar viseres de protecció 

de xapa metàl·lica. 

El risc de caiguda pels límits del forjat metàl·lic es protegirà amb baranes de seguretat, i 

en segona instància amb línies de vida on els operaris puguin amarrar els cinturons de 

seguretat. 

S’haurà de planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions, per establir les àrees i les zones de treball, els recorreguts i les maniobres 

de les màquines i camions. Es fixarà uns itineraris i s’abalisaran zones de pas per al 

personal. S’haurà de realitzar el manteniment de les xarxes horitzontals, ja que els 

processos de soldadura les poden danyar i deixar inservibles. 

El personal haurà d’estar qualificat per a realitzar treballs en alçada  

S’han d’assegurar les escales de mà 

No es poden realitzar treballs a la mateixa vertical 

No es poden balancejar les càrregues suspeses 

S’han d’elevar les càrregues dins de l’embolcall o fleixos originals 

No s’ha de treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses 

S’ha de planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 

S’ha de complir el REBT pel que fa a equips de protecció 

S’ha de realitzar els treballs sobre superfícies seques 

S’ha de disposar de quadres elèctrics secundaris 

S’ha de realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent i ventilades 

S’ha de substituir els materials amb substàncies nocives 

En cada cas, s'ha de calcular el nombre de "cristal inactinio", en base a la intensitat de la 

soldadura 

No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 

Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 

Evitar unions de mangueres amb filferros 

Revisió periòdica dels equips de treball 

Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 

No fumar 

Limitació de la velocitat dels vehicles 

La pintura de l’estructura metàl·lica de l’obra s’efectuarà des de l’interior de 

“guindoles” de soldadors , amb el fiador del cinturó de seguretat ancorat a un punt ferm 

de la pròpia estructura. 
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S’haurà d’estendre xarxes horitzontals, subjectes a punts ferms de la estructura, segons 

els plànols, sota la zona de treball de pintura de l’estructura metàl·lica per evitar el risc 

de caiguda d’alçada. 

 

MESURES DE PROTECCIÓ 

 

a) Proteccions Col·lectives 

 

• Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal. 

• Línia horitzontal per la subjecció de cinturons de seguretat 

• Barana de protecció en el perímetre de forjats. 

• Manta ignífuga 

• Xarxa vertical als laterals dels forats de les escales 

• Xarxa horitzontal de protecció de forats 

• Línia de vida 

• Marquesina de protecció en voladiu 

• Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 

• Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura, 

• Senyal de prohibició, d'obligació indicativa de la ubicació d'equips 

d'extinció d'incendis i d'advertència, 

• Cinta d'abalisament 

• Tanca mòbil metàl·lica 

 

b) Equips de Protecció Individual 

 

• Casc de seguretat 

• Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard 

• Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, 

• Pantalla facial per a soldadura elèctrica 

• Protector auditiu d'auricular 

• Mascareta de protecció respiratòria 

• Mascareta de protecció filtrant contra partícules 

• Màscara de protecció respiratòria 

• Filtre mixte contra gasos i partícules 

• Guants de protecció contra riscs mecànics 

• Guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions de PVC 

• Guants per a soldador de protecció contra riscs tèrmics 

• Guants de material aïllant per treballs elèctrics. 

• Botes d'aigua de PVC de canya alta 

• Botes dielèctriques 

• Botes baixes de seguretat industrial 

• Arnés anticaiguda 

• Faixa de protecció dorsolumbar 

• Granota de treball, 

• Armilla, per a senyalista 

• Vestit impermeable 

• Davantal per a soldador 

 

23.3.6. Formació de forats 

RISCS IDENTIFICATS 
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• Caiguda d'objectes 

• Caiguda a diferent nivell 

• Caiguda al mateix nivell 

• Talls en els membres 

• Sobreesforços 

• Cops per objectes en general 

• Projecció de partícules 

• Atrapaments 

 

MESURES DE PREVENCIÓ 

 

Correcta organització del treball. Ordre i neteja en els llocs de treball. Abans de l’inici 

dels treballs es resoldran les possibles interferències de canalitzacions de serveis amb la 

demolició a executar. Es regaran els elements a demolir i les deixalles, sempre que 

puguin produir una quantitat de pols que resulti insalubre o perillosa. 

Els mitjans auxiliars i la maquinària d’obra utilitzats durant la realització dels treballs, 

compliran els requisits establerts als apartats corresponents del present Estudi de 

Seguretat i Salut. En el cas de presencia d’aigua en l’obra (alt nivell freàtic, fortes 

pluges, etc.), es procedirà d’immediat a extreure-la per a prevenir alteracions del terreny 

que pugui repercutir en l’estabilitat del mateix, i s’analitzarà la influència sobre els 

elements a enderrocar. 

Es prohibeix romandre (o treballar) al peu d’un front d’excavació recentment obert, 

abans d’haver procedit al seu saneig, etc. 

Els camins de circulació interns de vehicles tindran una distancia mínima d’aproximació 

del cantell de coronació del buidat en funció de la profunditat de buidat i del pes de la 

maquinaria que hi hagi de transitar i en cap cas serà inferior a 1m. 

Per evitar els risc a tercers s’haurà de procedir a tallar el pas de vianants i de vehicles 

mentre s’efectuïn els treballs de demolició de la part superior del mur. 

Es pot optar per instal·lar un sistema de protecció format per viseres o una bastida 

fixada al propi mur, però en tots dos casos caldrà impedir el pas de persones i vehicles 

durant el tall del mur, transport de la runa i neteja de les restes. 

En el cas que s’opti per executar la pantalla i deixar l’enderroc per una fase posterior, 

d’acord al criteri de la direcció de l’obra, s’haurà, de col·locar dianes topogràfiques per 

tal de d’efectuar un seguiment de l’estat del mur. 

 

MESURES DE PROTECCIÓ 

 

a) Proteccions Col·lectives 

 

• Baranes de seguretat 

• Passarel·les de seguretat 

• Limitadors de pes i de recorregut per a la grua 

• Tancament perimetral d’obra 

• Senyalització de la zona de treball 

b) Equips de Protecció Individual 

• Botes de PVC impermeables 

• Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada 

• Casc de seguretat categoria 3 

• Casc protector auditiu 

• Ulleres de seguretat contra projeccions i pols 
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• Guants de cuir 

• Mascaretes simples de paper filtrant contra la pols 

• Roba de treball (granotes o bussos de cotó) 

 

23.3.7. Coberta plana 

 

RISCS IDENTIFICATS 

• Caigudes de objectes 

• Caiguda des d’altura 

• Sobresforços 

• Cops per objectes en general. 

• Atrapaments pels aparells d’elevació i transport. 

• Trepitjar objectes punxeguts 

 

MESURES DE PREVENCIÓ 

 

El risc de caiguda al buit es controlarà, si és factible, instal·lant baranes o xarxes al 

voltant de l’edifici, i xarxes entre les jàsseres. 

Es tendirà, unit a dos "punts forts" instal·lats en els careners, un cable d’acer de 

seguretat en el qual ancorar el fiador del cinturó de seguretat, durant la execució de les 

labors sobre els faldons de la coberta. 

Tots els buits del forjat horitzontal, romandran tapats amb fusta clavada durant la 

construcció dels envanets de formació de les pendents dels taulers. 

L’accés als plans inclinats s’executaran per buits dins el sol de dimensions adequades i 

mitjançats escales de mà que sobrepassin en 1 m. L’ altura a salvar. L’escala es donarà 

suport sempre en la cota horitzontal més elevada del buit a passar per a mitigar, en lo 

possible, sensacions de vertigen. La comunicació i circulacions necessàries sobre la 

coberta inclinada es resoldrà mitjançant passarel·les. Els materials s’apilaran repartits 

pels faldons, evitant sobrecàrregues. 

Els materials de la coberta s’hissaran mitjançant de plataformes mitjançant el ganxo de 

la grua, sense trencar els fleixos (o paquets de plàstic), amb els qual es subministren pel 

fabricant, en prevenció dels accidents per abocament de la càrrega. 

Se suspendran els treballs sobre els faldons amb vents superiors als 60 Km/h, en 

prevenció del risc de caiguda de persones o objectes. 

Durant el desenvolupament dels treballs es mantindrà una bastida tubular en el 

perímetre de la edificació per protegir el risc de caiguda en alçada. 

 

MESURES DE PROTECCIÓ 

 

a) Proteccions Col·lectives 

 

• Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal. 

• línia horitzontal per la subjecció de cinturons de seguretat 

• Barana de protecció en el perímetre de forjats. 

 

b) Equips de Protecció Individual 

 

• Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada 

• Casc de seguretat categoria 3 

• Arnès anticaiguda. 
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• Ulleres de seguretat contra projeccions i pols 

• Guants de cuir flor i loneta 

• Mascaretes simples de paper filtrant contra la pols 

• Roba de treball (granotes o bussos de cotó) 

 

23.4. INSTAL·LACIONS EDAR 

 

23.4.1. Instal·lació de fontaneria 

 

Riscos identificats 

 

• Caiguda de persones a diferent nivell 

• Caiguda de persones al mateix nivell 

• Caiguda d'objectes per desplom, esfondrament o ensorrament 

• Trepitjades sobre objectes 

• Cops amb objectes o eines (talls) 

• Projecció de fragments o partícules 

• Sobreesforços 

• Cremadures 

• Inhalació o ingestió de substàncies nocives 

• Contactes electrics directes e indirectes 

 

MESURES DE PREVENCIÓ 

 

El magatzem per als aparells sanitaris, (inodors, bidets, banyeres, lavabos, piletes, 

aigüeres i assimilables), es situarà en el lloc assenyalat. Es prohibeix utilitzar els fleixos 

dels paquets com agafadors de càrrega. Els blocs d'aparells sanitaris fleixats sobre 

safata, es descarregaran fleixats amb l'ajuda del ganxo de la grua. Els blocs d'aparells 

sanitaris, una vegada rebuts en les plantes es transportaran directament al lloc d'ubicació 

per a evitar accidents per obstacles en les vies de pas internes, (o externes), de l'obra. 

El transport de trams de canonada a pes per un sol home es realitzarà inclinant la 

càrrega cap a endarrere, de tal forma, que l'extrem que va per davant superi l'alçada d'un 

home, per evitar els cops i ensopegades amb altres operaris en llocs poc il·luminats (o 

il·luminats a contra llum). 

Es reposaran les proteccions dels buits dels forjats una vegada realitzat l'aplomat, per a 

la instal·lació de conductes verticals, evitant així, el risc de caiguda. L'operari/s 

d’aplomat realitzarà la tasca subjectat amb un cinturó de seguretat. 

S'envoltaran amb baranes de 90 cm d'alçada els buits dels forjats per a pas de tubs que 

no puguin cobrir-se després de finalitzat l'aplomat, per a evitar el risc de caiguda. Es 

mantindran nets de rebles i retalls els llocs de treball. 

Es netejaran conforme s'avanci, apilant l'enderroc per al seu abocament per a evitar el 

risc de trepitjades d'objectes. Es prohibeix soldar amb plom en llocs tancats. Sempre que 

s’hagi de soldar amb plom s'establirà un corrent d'aire de ventilació i s’usaran els EPI 

necessaris (mascaretes de protecció), per a evitar el risc de respirar productes tòxics. 

El local destinat a emmagatzemar les bombones (a ampolles) de gasos liquats, es situarà 

en el lloc assenyalat; tindrà ventilació constant per "corrent d'aire". 

Sobre la porta del magatzem de gasos liquats s'establirà un senyal normalitzat de "perill 

explosió" i altra de "prohibit fumar". 

Al costat de la porta del magatzem de gasos liquats s'instal·larà un extintor de pols 

química seca. La il·luminació elèctrica mitjançant portàtils s'efectuarà mitjançant 
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"mecanismes estancs de seguretat" amb mànec aïllant i reixeta de protecció de la 

bombeta. Es prohibeix abandonar els encenedors i bufadors encesos. Es prohibeix l'ús 

d'encenedors i bufadors al costat de materials inflamables. 

Les ampolles o bombones de gasos liquats, es transportaran i romandran en els carros 

porta ampolles. S'evitarà soldar amb les ampolles o bombones de gasos liquats exposats 

al sol. 

S'instal·larà un rètol de prevenció en el magatzem de gasos liquats i en el taller de 

lampisteria amb la següent llegenda: "NO UTILITZI ACETILÈ PER A SOLDAR 

COURE O ELEMENTS QUE EN CONTINGUIN, ES PRODUEIX "ACETILUR DE 

COURE" QUE ÉS EXPLOSIU". 

Les instal·lacions de lampisteria en finestrals o vores de forjats seran executades una 

vegada aixecats els (ampits o baranes) definitives. 

El transport de material sanitari, s'efectuarà a pes, apartant curosament els aparells 

trencats, així com els seus fragments per al seu transport a l'abocador. 

 

MESURES DE PROTECCIÓ 

 

a) Proteccions Col·lectives 

• Barana de seguretat 

• Ancoratge especial per cinturó de seguretat 

• Xarxa de seguretat 

• Diferencial a 30 mA 

• Diferencial a 300 mA 

• Senyals d'advertència de riscos 

 

b) Equips de Protecció Individual 

• Casc de seguretat 

• Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard 

• Mascareta de protecció respiratòria i filtre mixte contra gasos i 

partícules 

• Arnés anticaigudes 

• Guants de protecció contra riscs mecànics 

• Guants de protecció contra agents químics i microorganismes 

• Guants de material aïllant per treballs elèctrics 

• Botes d'aigua de PVC de canya alta 

• Botes de seguretat 

 

23.4.2. Instal·lació de protecció contra incendis 

 

Riscos identificats 

 

• Caiguda de persones a diferent nivell 

• Caiguda de persones al mateix nivell 

• Caiguda d'objectes per desplom, esfondrament o ensorrament 

• Trepitjades sobre objectes 

• Cops amb objectes o eines (talls) 

• Projecció de fragments o partícules 

• Atrapament per o entre objectes 

• Sobreesforços 

• Explosió del grup transformador durant la posada en servei 
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• Contactes tèrmics 

• Incendi 

• Contactes amb substàncies càustiques i/o corrosives 

 

MESURES DE PREVENCIÓ 

 

Preparació dels llocs de treball, mantenint ordre en fase de col·locació de conductes. Es 

realitzarà l'apilament de material deixant llocs de passada lliures per als operaris. Els 

elements de mobiliari afectats en el muntatge que resultin insegurs, es mantindran 

apuntalats o lligats si s’escau, a elements ferms, per a garantir la seva estabilitat i evitar 

esfondraments. 

Durant el procés de col·locació de conductes, s'estudiarà l'afectació a les instal·lacions 

elèctriques existents, desconnectant, pel personal aquelles que puguin ser objecte 

d'interferència. S'haurà d'utilitzar flassades ignífugues de protecció de les instal·lacions 

existents en totes les operacions que generin espurnes o flames. Es mantindrà una 

coordinació total entre els operaris i les persones que dirigeixen les maniobres 

d'aproximació de materials. L'equip mínim de treball estarà format per 2 operaris. 

S'haurà de deixar protegit per un sistema antiincendis que iguali o millori la protecció 

enfront d'incendis existent. 

Així mateix, haurà d'existir un responsable que vigili la realització dels treballs. 

El transport de paquets de gran longitud a pes per un sol home es realitzarà inclinant la 

càrrega cap a enrere, de tal forma, que l'extrem que va per davant superi l'alçada d'un 

home, per a evitar cops i ensopegades amb altres operaris en llocs poc il·luminats (o 

il·luminats a contra llum). Es mantindran nets de rebles i restes els llocs de treball. Es 

netejaran conforme s'avanci, apilant l'enderroc per al seu abocament per a evitar el risc 

de trepitjades d'objectes. 

Les zones de treball tindran una il·luminació mínima de 100 lux col·locada a 2 m del 

terra. Es prohibeix realitzar treballs als patis d’instal·lacions sense disposar de 

plataformes intermèdies de treball (formades per MAUP), amb accessos segurs des de 

les diferents plantes. 

Tota la maquinària i eines de l'obra durà el marcat “CE”, estarà en bon estat, tindrà un 

programa de manteniment i s'utilitzarà segons indica el seu manual d'ús. Es realitzaran 

revisions periòdiques del bon estat de l'estructura de les instal·lacions. Treballadors 

qualificats i degudament formats. Formació i informació als treballadors sobre la 

planificació i organització dels treballs. 

Planificació ergonòmica del treball. 

MESURES DE PROTECCIÓ 

 

a) Proteccions Col·lectives 

 

• Barana de seguretat 

• Ancoratge especial per cinturó de seguretat 

• Xarxa de seguretat 

• Diferencial a 30 mA 

• Diferencial a 300 mA 

• Senyals d'advertència de riscos 

 

b) Equips de Protecció Individual 

 

• Casc de seguretat 
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• Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard 

• Mascareta de protecció respiratòria i filtre mixte contra gasos i partícules 

• Guants de protecció contra riscs mecànics 

• Guants de protecció contra agents químics i microorganismes 

• Guants de material aïllant per treballs elèctrics 

• Botes d'aigua de PVC de canya alta 

• Botes de seguretat 

• Arnés anticaigudes 

 

23.4.3. Instal·lació d’electricitat i telefònica 

 

RISCOS IDENTIFICATS 

 

• Caiguda de persones a diferent nivell 

• Caiguda de persones al mateix nivell 

• Caiguda d'objectes per desplom, esfondrament o ensorrament 

• Trepitjades sobre objectes 

• Cops amb objectes o eines (talls) 

• Projecció de fragments o partícules 

• Atrapament per o entre objectes 

• Sobreesforços 

• Exposició a condicions ambientals extremes 

• Contactes tèrmics 

• Inhalació o ingestió de substàncies nocives 

• Contactes amb substàncies càustiques i/o corrosives 

• Accidents causats per éssers vius 

• Atropellaments o cops amb vehicles 

 

MESURES DE PREVENCIÓ 

 

Revisió i manteniment periòdic de SPC 

Fixar pel punt de recolzament superior de les escales de mà 

Mantenir l’ordre i neteja 

Preparació i manteniment de les superfícies de treball 

Organització de les zones de pas i emmagatzematge 

No realitzar treballs a la mateixa vertical 

Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres 

Formació i informació als operaris de l’obra 

Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 

No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 

Tall de material ceràmic per via humida 

Ventilació de les zones de treball 

Substituir els materials amb substàncies nocives per d’altres no tòxiques 

Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 

 

MESURES DE PROTECCIÓ 

 

a) Proteccions Col·lectives 

 

• Protecció de talús, amb malla metàl·lica galvanitzada 
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• Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions 

• Senyals de trànsit 

• Senyals de prohibició 

• Senyals d'obligació 

• Senyals d'advertència de riscos 

• Cinta d'abalisament 

• Tanca mòbil metàl·lica 

 

b) Equips de Protecció Individual 

 

• Casc de seguretat 

• Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard 

• Mascareta de protecció respiratòria i filtre mixte contra gasos i 

partícules 

• Guants de protecció contra riscs mecànics 

• Guants de protecció contra agents químics i microorganismes 

• Guants de material aïllant per treballs elèctrics 

• Botes d'aigua de PVC de canya alta 

• Botes de seguretat 

• Armilla amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena 

• Vestit impermeable 

 

23.4.4. Col·locació Equips Mecànics 

 

RISCOS IDENTIFICATS 

 

• Caiguda de persones a diferent nivell 

• Caiguda de persones al mateix nivell 

• Caiguda d'objectes per desplom, esfondrament o ensorrament 

• Trepitjades sobre objectes 

• Cops amb objectes o eines (talls) 

• Projecció de fragments o partícules 

• Atrapament per o entre objectes 

• Sobreesforços 

• Exposició a condicions ambientals extremes 

• Contactes tèrmics 

• Inhalació o ingestió de substàncies nocives 

• Contactes amb substàncies càustiques i/o corrosives 

• Accidents causats per éssers vius 

• Atropellaments o cops amb vehicles 

 

MESURES DE PREVENCIÓ 

 

Els equips s'hissaran amb ajuda de balancins indeformables mitjançant el ganxo de la 

grua. Es posaran al sòl sobre una superfície de taulons de repartiment. Des d'aquest punt 

es transportarà al lloc d'apilament o a la cota d'ubicació. Les càrregues suspeses es 

governaran mitjançant caps que subjectaran operaris, per a evitar els riscos 

d’atrapaments, talls o caigudes per caiguda de la càrrega. Es prohibeix expressament 

guiar les càrregues pesades directament amb les mans o el cos. El transport o canvi 

d'ubicació horitzontal mitjançant corrons, s'efectuarà utilitzant exclusivament al 



Projecte  de l’EDAR i dels col·lectors de Bonastre (Baix Penedès) 

 

Annex 24 – ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT _ Memòria i Annexos. 

personal necessari, que empenyerà sempre la càrrega des dels laterals, per a evitar el risc 

de caigudes i cops pels corrons ja utilitzats. 

No es permetrà l’amarrament a "punts forts" que hagin de resistir traccions abans no 

hagi passat el temps d'enduriment del "punt fort" d’acord al fabricant, per a evitar els 

esfondraments sobre les persones o sobre les coses. 

L'ascens o descens a una bancada d'una màquina o equip, es realitzarà per un pla 

inclinat construït en funció de la càrrega a suportar i inclinació adequada (corrons de 

desplaçament i "carraca" o "tràctel" de tracció amarrat a un "punt fort" de seguretat). 

Les caixes o contenidors de les consoles es descarregaran 

fleixades o lligades sobre safates o plataformes emplintadas, per a evitar abocaments de 

la càrrega. Es prohibeix utilitzar els fleixos com agafadors de càrrega. Els blocs de 

materials seran descarregats fleixats mitjançant ganxo de la grua. Els palets o safates 

seran transportats fins al magatzem d'apilament governades mitjançant caps guiats per 

dos operaris. Es prohibeix dirigir-los directament amb les mans. 

L'emmagatzemat de materials se situarà en els llocs senyalats per a eliminar els riscos 

per interferències en els llocs de pas. 

 

MESURES DE PROTECCIÓ 

 

a) Proteccions Col·lectives 

 

• Barana de seguretat 

• Ancoratge especial per cinturó de seguretat 

• Xarxa de seguretat 

• Diferencial a 30 mA 

• Diferencial a 300 mA 

• Senyals d'advertència de riscos 

 

b) Equips de Protecció Individual 

 

• Casc de seguretat 

• Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard 

• Mascareta de protecció respiratòria i filtre mixte contra gasos i partícules 

• Guants de protecció contra riscs mecànics 

• Guants de protecció contra agents químics i microorganismes 

• Guants de material aïllant per treballs elèctrics 

• Botes d'aigua de PVC de canya alta 

• Botes de seguretat 

• Arnés anticaigudes 

 

23.4.5. Col·locació Equips Elèctrics 

 

RISCOS IDENTIFICATS 

 

• Caiguda de persones a diferent nivell 

• Caiguda de persones al mateix nivell 

• Caiguda d'objectes per desplom, esfondrament o ensorrament 

• Trepitjades sobre objectes 

• Cops amb objectes o eines (talls) 

• Projecció de fragments o partícules 
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• Atrapament per o entre objectes 

• Sobreesforços 

• Exposició a condicions ambientals extremes 

• Contactes tèrmics 

• Inhalació o ingestió de substàncies nocives 

• Contactes amb substàncies càustiques i/o corrosives 

• Accidents causats per éssers vius 

• Atropellaments o cops amb vehicles 

 

MESURES DE PREVENCIÓ 

 

Els equips s'hissaran amb ajuda de balancins indeformables mitjançant el ganxo de la 

grua. Es posaran al sòl sobre una superfície de taulons de repartiment. Des d'aquest punt 

es transportarà al lloc d'apilament o a la cota d'ubicació. Les càrregues suspeses es 

governaran mitjançant caps que subjectaran operaris, per a evitar els riscos 

d’atrapaments, talls o caigudes per caiguda de la càrrega. Es prohibeix expressament 

guiar les càrregues pesades directament amb les mans o el cos. El transport o canvi 

d'ubicació horitzontal mitjançant corrons, s'efectuarà utilitzant exclusivament al 

personal necessari, que empenyerà sempre la càrrega des dels laterals, per a evitar el risc 

de caigudes i cops pels corrons ja utilitzats. 

No es permetrà l’amarrament a "punts forts" que hagin de resistir traccions abans no 

hagi passat el temps d'enduriment del "punt fort" d’acord al fabricant, per a evitar els 

esfondraments sobre les persones o sobre les coses. 

L'ascens o descens a una bancada d'una màquina o equip, es realitzarà per un pla 

inclinat construït en funció de la càrrega a suportar i inclinació adequada (corrons de 

desplaçament i "carraca" o "tràctel" de tracció amarrat a un "punt fort" de seguretat). 

Les caixes o contenidors de les consoles es descarregaran fleixades o lligades sobre 

safates o plataformes emplintadas, per a evitar abocaments de la càrrega. Es prohibeix 

utilitzar els fleixos com agafadors de càrrega. Els blocs de materials seran descarregats 

fleixats mitjançant ganxo de la grua. Els palets o safates seran transportat fins al 

magatzem d'apilament governades mitjançant caps guiats per dos operaris. Es prohibeix 

dirigir-los directament amb les mans. 

L'emmagatzemat de materials se situarà en els llocs senyalats per a eliminar els riscos 

per interferències en els llocs de pas. 

 

MESURES DE PROTECCIÓ 

 

a) Proteccions Col·lectives 

 

• Barana de seguretat 

• Ancoratge especial per cinturó de seguretat 

• Xarxa de seguretat 

• Diferencial a 30 mA 

• Diferencial a 300 mA 

• Senyals d'advertència de riscos 

 

b) Equips de Protecció Individual 

 

• Casc de seguretat 

• Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard 
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• Mascareta de protecció respiratòria i filtre mixte contra gasos i 

partícules 

• Guants de protecció contra riscs mecànics 

• Guants de protecció contra agents químics i microorganismes 

• Guants de material aïllant per treballs elèctrics 

• Botes d'aigua de PVC de canya alta 

• Botes de seguretat 

• Arnés anticaigudes 

 

 

23.5. ACABATS 

23.5.1. Col·locació de baranes i escales 

 

RISCS IDENTIFICATS 

 

• Caiguda d'objectes i materials 

• Caiguda a diferent nivell 

• Caiguda al mateix nivell 

• Talls en els membres 

• Sobreesforços 

• Cops per objectes en general 

• Projecció de partícules als ulls 

• Trepitjades d'objectes 

• Atrapaments pels mitjans d'elevació i transport 

• Els derivats de l'ús de mitjans auxiliars 

 

MESURES DE PREVENCIÓ 

 

Es mantindrà el tall en l’adequat estat d’ordre i neteja. Els apilaments de material es 

faran en els llocs destinats a tal efecte. Les baranes es descarregaran perfectament 

fleixades o lligades, penjant mitjançant eslingues del ganxo de la grua. 

 

L’angle superior a nivell de l’argolla de penjat que formen els estreps d’una eslinga en 

càrrega, haurà de ser igual o inferior a 90º. En tot moment es mantindran les vies de pas 

lliures, per evitar accidents per ensopegades i interferències. 

 

No s’hissaran mai amb la grua elements solts, sempre es farà per blocs d’elements 

fleixats o lligats, trencant-los per a la seva distribució i posada en obra un cop a la planta 

corresponent. S’haurà de formar el personal sobre els mètodes correctes de manipulació 

de càrregues i eines pesades. En tot moment es mantindran els talls lliures de rebles, 

retalls metàl·lics i objectes punxeguts. 

 

Només es desmuntaran les proteccions en els trams necessaris, si obstaculitzen el pas 

dels elements, i seran reposats immediatament un cop s’han introduït els elements a la 

planta. Les baranes es presentaran per un mínim d’una quadrilla, per evitar bolcades, 

cops i caigudes. S’haurà de senyalitzar i tancar la zona inferior a la de realització de 

treballs per impedir-hi el pas. 

 

Es disposarà d’ancoratges de seguretat als quals lligar el fiador del cinturó de seguretat 

durant les operacions d’instal·lació de les baranes. Tota la maquinària elèctrica a 
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utilitzar en aquesta obra estarà dotada de presa a terra en combinació amb els disjuntors 

diferencials del quadre general de la obra, o doble aïllament. Les baranes s’instal·laran 

definitivament un cop acabada la “presentació” per evitar els accidents per proteccions 

insegures. 

 

MESURES DE PROTECCIÓ 

 

a) Proteccions Col·lectives 

• Ancoratges especials per a amarrar de cinturons de seguretat 

• Baranes de seguretat 

• Xarxes verticals 

• Apuntalaments 

• Tancament de les àrees de treball 

 

b) Equips de Protecció Individual 

• Casc de seguretat 

• Guants de PVC o de goma 

• Guants de cuir 

• Ulleres antiprojeccions 

• Màscara de seguretat amb filtre específic canviable per a pols de seguretat, (de 

dissolvents o de coles) 

• Botes de seguretat 

 

23.5.2. Arrebossats, enguixats i enfoscats 

 

RISCS IDENTIFICATS 

 

• Caigudes de objectes 

• Caigudes a diferent nivell 

• Caigudes al mateix nivell 

• Sobreesforços 

• Soroll 

• Atrapaments 

 

MESURES DE PREVENCIÓ 

 

Les superfícies de trànsit i de recolzament per realitzar treballs d’arrebossat es 

mantindran netes i ordenades. 

Les plataformes sobre cavallets per executar enguixats i assimilables de sostres, tindran 

la superfície horitzontal i quallada de taulons, evitant escalons i forats que puguin 

originar ensopegades i caigudes. 

Les bastides per arrebossats d’interiors es formaran sobre cavallets. Es prohibeix l’ús 

d’escales, bidons, piles de material, etc., per aquests fins. 

Es prohibeix l´ús de cavallets en balcons sense protecció contra les caigudes des 

d’altura. 

Es penjaran d’elements ferms de l’estructura cables en els que amarrar el fiador del 

cinturó de seguretat, per realitzar treballs sobre cavallets en els llocs amb risc de 

caiguda des d’altura. 

La il·luminació mitjançant portàtils, es farà amb "portalàmpades estancs amb mànec 

aïllant" i "reixa" de protecció de la bombeta. L’energia elèctrica els alimentarà a 24 V. 
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Es prohibeix la connexió de cables elèctrics als quadres d’alimentació sense la 

utilització de las clavilles mascle – femella 

 

MESURES DE PROTECCIÓ 

 

a) Proteccions Col·lectives 

 

• Senyalització i tancament perimetral del lloc de treball 

 

b) Equips de Protecció Individual 

 

• Botes de PVC impermeables 

• Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada 

• Casc de seguretat categoria 3 

• Protector auditiu de tap 

• Ulleres de seguretat contra projeccions i pols 

• Guants de cuir flor i loneta 

• Guants contra agents químics. 

• Mascaretes simples de paper filtrant contra la pols 

• Roba de treball (granotes o bussos de cotó) 

 

23.5.3. Solats i enrajolats 

 

Riscs identificats 

 

• Caigudes de objectes 

• Caigudes a diferent nivell 

• Caigudes al mateix nivell 

• Projecció violenta de partícules 

• Talls i erosions contra objectes 

• Sobreesforços 

• Soroll 

 

MESURES DE PREVENCIÓ 

 

El tall de les plaquetes i altes peces ceràmiques s’executarà en via humida per tal 

d’evitar la formació de pols ambiental durant la tasca. El tall de les plaquetes i altes 

peces ceràmiques s’executarà en locals oberts, o a la intempèrie, per tal d’evitar respirar 

aire amb gran quantitat de pols. 

Els talls es netejaran de retalls i restes de pasta. Les bastides sobre cavallets a utilitzar, 

tindran sempre plataformes de treball d’amplada no inferior als 60 cm.; 3 taulons travats 

entre sí. 

Es prohibeix utilitzar a mode de cavallets per a formar bastides, bidons, capses de 

materials, banyeres, etc. Es prohibeix l’ús de cavallets en finestrals o vores de forjat 

sense protecció de caiguda des d’alçada. 

Per a l’ús de cavallets en finestrals o vores de forjat, etc., s’instal·larà un tancament 

provisional format per peus drets falcats a terra i sostre, als quals s’amarraran taulons o 

barres formant una barana sòlida de 90 cm. d’alçada, mesurats des de la superfície de 

treball sobre cavallets. La barana constarà de passamans, llistó intermedi i sòcol. També 
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es podran instal·lar xarxes tensades de seguretat. Les zones de treball tindran una 

il·luminació mínima de 100 lux a una alçada sobre el terra d’uns 2 m. 

En els casos que s’hagin d’utilitzar portalàmpades portàtils s’efectuarà utilitzant 

“portalàmpades estancs amb mànec aïllant” i reixeta de protecció de la bombeta, 

alimentats a 24 volts, amb l’IP i IK adient al tipus d’ambient, per tal de garantir la 

protecció contra la penetració d’agents ambientals sòlids o líquids i contra impactes 

mecànics externs. 

Es prohibeix el conexionat de cables elèctrics als quadres d’alimentació sense la 

utilització de les clavilles mascle-femella, en prevenció del risc elèctric, amb l’IP i IK 

adient al tipus d’ambient, per tal de garantir la protecció contra la penetració d’agents 

ambientals sòlids o líquids i contra impactes mecànics externs. 

Les deixalles s’apilaran ordenadament per a la seva evacuació mitjançant trompes. Es 

prohibeix llençar les deixalles directament pels forats de façana, o dels patis. Les capses 

de plaqueta, s’apilaran a les plantes repartides junt als talls on se les vagi a instal·lar, 

situades el més lluny possible dels centre-llum, per tal d’evitar sobrecàrregues 

innecessàries. Les capses de plaqueta en aplec, mai es disposaran de forma que 

obstaculitzin els llocs de pas, per tal d’evitar els accidents per ensopegada. 

 

MESURES DE PROTECCIÓ 

 

a) Proteccions Col·lectives 

 

• Senyalització i tancament perimetral del lloc de treball 

 

b) Equips de Protecció Individual 

 

• Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada 

• Casc de seguretat categoria 3 

• Protector auditiu de tap 

• Ulleres de seguretat contra projeccions i pols 

• Guants de cuir flor i loneta 

• Mascaretes simples de paper filtrant contra la pols 

• Roba de treball (granotes o bussos de cotó) 

 

23.5.4. Pintura 

 

RISCS IDENTIFICATS 

• Caigudes de objectes 

• Caigudes a diferent nivell 

• Cops per objectes en general. 

• Sobreesforços 

• Cops per objectes en general. 

• Els derivats de l’ús dels medis auxiliars. 

• Caigudes al mateix nivell 

 

MESURES DE PREVENCIÓ 

 

Les pintures, dissolvents, etc., es emmagatzemaran als llocs senyalats, estaran ventilats, 

per evitar los Riscs d’incendi i d’intoxicacions. S’instal·larà un extintor de pols químic 
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sec al costat de la porta d’accés al magatzem. Es senyalitzarà amb una senyal de “perill 

d’incendi” i una altre de “prohibit fumar”. 

Es prohibeix emmagatzemar pintures que puguin emanar vapors inflamables amb els 

recipients tancats malament, per evitar accidents per generació d’atmosferes tòxiques o 

explosives. S’evitarà la formació d’atmosferes nocives amb una ventilació constant del 

lloc on s’està pintant. Les bastides per pintar tindran una superfície de treball d’una 

amplada mínima de 60 cm, per evitar els accidents per treballs realitzats sobre 

superfícies insegures. Es prohibeix utilitzar a mode de cavallets, els bidons, caixes o 

piles de material i assimilables, per evitar els treballs realitzats sobre superfícies 

inestables. La il·luminació mitjançant portàtils es farà amb portalàmpades estanques 

amb mànec aïllant i reixa de protecció de la bombeta i alimentada a 24 v. Es prohibeix 

llançar les runes directament pels forats de la façana o patis. 

Aquests s’apilaran, ordenadament per la seva evacuació mitjançant conductes per tal fi. 

L’aplicació de pigments al suport es realitzarà a la menor alçada possible, per evitar 

salpicades i formació d’atmosferes amb pols. Es prohibeix fumar o menjar a les estances 

a les que es pinta amb pintures que continguin dissolvents orgànics o pigments tòxics. 

Es prohibeix fer treballs de soldadura i oxitall als llocs propers a treballs on es fa us de 

pintures inflamables. 

 

MESURES DE PROTECCIÓ 

 

a) Proteccions Col·lectives 

 

• Senyalització i tancament perimetral del lloc de treball 

 

b) Equips de Protecció Individual 

 

• Botes de PVC impermeables 

• Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada 

• Casc de seguretat categoria 3 

• Protector auditiu de tap 

• Ulleres de seguretat contra projeccions i pols 

• Guants de cuir flor i loneta 

• Guants contra agents químics. 

• Mascaretes autofiltrant contra la pols i vapors tòxics. 

• Filtre mixt contra gasos i partícules. 

• Roba de treball (granotes o bussos de cotó) 

 

23.5.5. Col·locació de mobiliari interior 

 

RISCS IDENTIFICATS 

 

• Caigudes de objectes i materials 

• Caigudes a diferent nivell 

• Caigudes al mateix nivell 

• Sobreesforços 

• Dermatitis 

• Cops per objectes en general. 

• Projecció violenta de partícules 

• Atrapaments pels aparells d’elevació i transport.  
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MESURES DE PREVENCIÓ 

 

Haurà d'haver ordre i la neteja en cadascun dels talls, la superfície de trànsit lliure 

d'obstacles (eines i materials) els quals poden provocar cops o caigudes. 

Revisió inicial de les proteccions col·lectives en la zona de treball. 

Quedarà prohibit arrossegar els materials des de la zona d'apilament fins al lloc de 

muntatge si no és per mitjans mecànics. 

S'utilitzaran portapalets i carretons degudament revisats i en perfecte estat, la càrrega 

correctament fleixada i ben estibada. S’haurà de formar el personal sobre els mètodes 

correctes de manipulació de càrregues i eines pesades. 

Es mantindrà una coordinació total entre els operaris i les persones que dirigeixen les 

maniobres d'aproximació de materials. 

S’efectuarà un escombrat diari de les restes i desaprofitaments del lloc de treball. 

Totes les zones on s'hagi de treballar estaran suficientment il·luminades amb un mínim 

de 100 lux a una alçada d'uns 2 metres del terra. La il·luminació mitjançant portàtils 

s'efectuarà utilitzant portalàmpades i reixeta de protecció, amb l’IP i IK adient al tipus 

d’ambient, per tal de garantir la protecció contra la penetració d’agents ambientals 

sòlids o líquids i contra impactes mecànics externs.. 

Estarà prohibit el conexionat de cables elèctrics als quadres d'alimentació sense la 

utilització de clavilles mascle femella, amb l’IP i IK adient al tipus d’ambient, per tal de 

garantir la protecció contra la penetració d’agents ambientals sòlids o líquids i contra 

impactes mecànics externs.. Es sol·licitarà permís per a realitzar una connexió als 

quadres existents dintre de l'edifici. 

Mai es llevaran les proteccions i resguards que portin la maquinària en general. 

Les escales de mà a utilitzar seran del tipus tisora, proveïdes amb sabates antilliscants. 

Els cables es canalitzaran per llocs en els quals estiguin protegits de cops i talls a més de 

2,5 metres del terra. És necessari l'ús de arnès de seguretat (alçades superiors a 2 

metres), es preveurà un punt fix de la instal·lació per al seu ancoratge. 

Queda totalment prohibit el treballar sense haver cobert el risc d'alçada. Cada dia abans 

de reprendre el treball es comprova que les mesures de protecció compleixen totes les 

normes de seguretat establertes referent a això. 

Es limita la zona de treball per a evitar la presència de treballadors en la vertical del 

punt de treball. Quan no és possible evitar la superposició de treballs, es prendran les 

mesures necessàries per a evitar el risc de caiguda d'objectes o eines, als nivells 

inferiors, independitzant els treballs realitzats en la mateixa vertical. 

Les plataformes tubulars sobre rodes no s'utilitzaran sense haver ajustat els frens de 

rodadura abans de pujar a elles, per a evitar els accidents per moviments no desitjats. 

És obligatori l'ús del casc de seguretat en tot moment, i també l'ús d'armilles reflectores 

quan s'utilitzin plataformes o vehicles que estiguin en moviment. 

És obligatori l'ús del casc de seguretat dintre de totes les zones tècniques. Usar 

correctament els EPI. 

No s'acumularan materials de muntatge damunt del sostre trepitjable. 

El pes màxim permès en un metre quadrat de sostre trepitjable no podrà excedir de 60 

Kg/m2. 

Abans del muntatge es revisaran que els cables fiadors estiguin en perfecte estat per al 

seu enganxi. 

Tot el material de desaprofitament s’haurà de dur al contenidor que li correspon per la 

seva tipologia. 

Els treballs elèctrics corresponents a la instal·lació de cablejat es realitzaran sense 

tensió. Abans de l'engegada dels quadres del sistema de gestió, es farà una revisió 
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general per a evitar accidents. S'avisarà a tot el personal d'obra de les proves de 

funcionament. 

 

MESURES DE PROTECCIÓ 

 

a) Proteccions Col·lectives 

 

• Baranes i sòcols. 

• Apuntalaments. 

 

b) Equips de Protecció Individual 

 

• Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat, puntera reforçada i aïllants 

• Cascs de seguretat categoria 3 

• Ulleres de seguretat antiprojeccions 

• Cinturons de seguretat contra caigudes 

• Guants de pell flor i loneta, 

• Guants contra agents químics. 

• Roba de feina (granotes de cotó) 

 

23.5.6. Tancaments 

 

RISCS IDENTIFICATS 

 

• Caigudes de objectes i materials 

• Caigudes a diferent nivell 

• Caigudes al mateix nivell 

• Sobreesforços 

• Dermatitis 

• Cops per objectes en general. 

• Projecció violenta de partícules 

• Atrapaments pels aparells d’elevació i transport. 

 

MESURES DE PREVENCIÓ 

 

Els buits existents en el terra romandran protegits, per la prevenció de caigudes. Els 

buits d’una vertical (baixant per exemple), seran destapats pel aplomat corresponent, i 

un cop acabat es començarà el tancament definitiu del buit. 

Els buits romandran constantment protegits amb les proteccions instal·lades en la fase 

d’estructura, reposant-se les proteccions deteriorades. 

S’esglaonaran les rampes d’escala de forma provisional. 

Les rampes de les escales estaran protegides dins del seu entorn per baranes. 

Es col·locaran cables de seguretat amarrats dins els pilars (o altres element sòlids 

estructural) en los que enganxar el mosquetó del cinturó de seguretat durant les 

operacions de replanteig e instal·lació de mires, dins d’altres. 

S’instal·larà en les zones amb perill de caiguda des d’altura, senyals de "perill de 

caiguda des d’altura" i de "obligatori utilitzar el cinturó de seguretat". 

Totes les zones en les que hagi que treballar, estaran suficientment il·luminades. 

D’utilitzar-se portàtils estaran alimentades a 24 volts, en prevenció del risc elèctric. Les 

zones de treball seran netejades d’enderrocs diàriament. A les zones de treball 
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s’accedirà sempre de forma segura. Es prohibeix els "ponts d’un tauló". Es prohibeix 

balancejar les càrregues suspeses per la seva instal·lació en les plantes, en prevenció del 

risc de caiguda al buit. S’instal·laran plataformes de càrrega i descàrrega de materials. 

El material ceràmic s’hissarà a les plantes sense trencar els fleixos amb les que lo 

subministri el fabricant, per evitar els riscs per abocament de la càrrega. El maó solt 

s’hissarà apilat ordenadament en l’ interior de plataformes d’hissar amb sòcol 

perimetral, vigilant que no puguin caure las peces per desplomi durant el transport. 

Es prohibeix concentrar les càrregues de maons sobre obertures. L’emmagatzematge de 

palets es realitzarà pròxim a cada pilar per evitar les sobrecàrregues de l’ estructura en 

els llocs de menor resistència. 

 

MESURES DE PROTECCIÓ 

 

a) Proteccions Col·lectives 

 

• Baranes i sòcols. 

• Apuntalaments. 

 

 

b) Equips de Protecció Individual 

 

• Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat, puntera reforçada i aïllants 

• Cascs de seguretat categoria 3 

• Ulleres de seguretat antiprojeccions 

• Cinturons de seguretat contra caigudes 

• Guants de pell flor i loneta, 

• Guants contra agents químics. 

• Roba de feina (granotes de cotó) 

 

23.5.7. Maniobres, mesures, assajos i verificacions 

 

RISCS IDENTIFICATS 

 

• Caiguda d'objectes 

• Caigudes de persones a diferent nivell (*) 

• Caigudes de persones al mateix nivell 

• Talls per manipulació d'eines manuals 

• Cops per manipulació de guies i conductors 

• Sobreesforços per postures forçades 

• Contacte elèctric directe. 

• Contacte elèctric indirecte. 

• Cremades de naturalesa elèctrica. 

• Incendi o explosió originats per l'electricitat. 

• Cops per objectes en general 

• Trepitjades d'objectes 

• Atrapaments 

• Atrapaments 

(*) es tracta d'un risc especial, que requerirà la presència d'un recurs preventiu mentre 

no s'hagi protegit convenientment. 
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MESURES PREVENCIÓ 

 

Els equips i materials de treball o de protecció emprats per a la realització d'aquestes 

operacions es triaran d'entre els concebuts per a tal fi, tenint en compte les 

característiques del treball i, en particular, la tensió de servei, i s'utilitzaran, mantindran 

i revisaran seguint les instruccions del seu fabricant. 

En qualsevol cas, els equips i materials per a la realització d'aquestes operacions 

s'ajustaran a la normativa específica que els sigui d'aplicació. Les eines dels 

instal·ladors estaran protegides amb material aïllant normalitzatcontra contactes amb 

l'energia elèctrica. 

Els treballadors haurien de disposar d'un suport sòlid i estable, que els permetitenir les 

mans lliures, i d'una il·luminació que els permeti realitzar el seutreball en condicions de 

visibilitat adequades. La il·luminació dels talls no seràinferior a 100 lux mesurats a 2m 

del sòl. 

Es prohibeix el conexionat de cables als quadres de subministrament elèctric d'obra 

sense la utilització de clavilles mascle-femella, amb l’IP i IK adient al tipus d’ambient, 

per tal de garantir la protecció contra la penetració d’agents ambientals sòlids o líquids i 

contra impactes mecànics externs. 

Per a evitar la connexió accidental a la xarxa, de la instal·lació elèctrica de l'edifici, 

l'últim cablejat que s'executarà serà el qual va del quadre general al “de la companyia 

subministradora”, guardant en un lloc segur els mecanismes necessaris per a la 

connexió, que seran els últims en instal·lar-se. 

Les proves de funcionament de la instal·lació seran anunciades a tot el personal de 

l'obra abans de ser iniciades, per a evitar accidents. L'entrada en servei de les cel·les de 

transformació, s'efectuarà amb l'edifici desallotjat de personal, en presència de la 

Prefectura d'obra i d'aquesta Direcció facultativa. 

Abans de fer entrar en servei les cel·les de transformació es procedirà a comprovar 

l'existència real en la sala de: la banqueta de maniobres, perxes de maniobra, extintors 

de pols química sec, farmaciola i que els operaris es troben vestits amb les peces de 

protecció personal. Quan es realitzen proves d'aïllament en una instal·lació, és necessari 

tenir en compte que pot quedar carregada a la tensió subministrada per l'equip utilitzat 

en les proves, a causa de les capacitats existents entre els conductors i entre aquests i 

terra. Si bé en la majoria dels casos aquesta càrrega és molt petita, s’haurà de prendre la 

precaució de conducta a la seva descàrrega una vegada finalitzades les operacions, 

mitjançant el procediment ja descrit de posada a terra i en curtcircuit. 

Els treballadors no hauran d'entrar en llocs on existeixin elements accessibles en tensió 

si no es disposa d'una il·luminació que permeti realitzar el seu treball de forma segura. 

Per a realitzar les proves en condicions de seguretat, és necessari disposar d'uns nivells 

d'il·luminació en la zona de treball d’acord amb les exigències visuals de la tasca i sense 

enlluernaments. 

 

Maniobres 

 

Per a cada tipus de maniobra s'haurà d'elaborar una sistemàtica segura d'execució que 

contempli el següent: 

 

a) La seqüència d'operacions a realitzar 

b) Els equips auxiliars i els de protecció individual requerits 

c) Les comprovacions prèvies d'aquests equips 

d) Els casos que poden obligar a suspendre l'execució de la maniobra 
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Quan el treballador hagi de realitzar una maniobra en alta tensió de forma directa sobre 

el seccionador o interruptor, s'haurien d'emprar els equips o mesures adequades a les 

característiques de la instal·lació que es maniobra i amb la certificació corresponent, si 

escau. 

La instal·lació de dispositius automàtics de enclavament que impedeixin l'obertura del 

seccionador amb càrrega. 

La instal·lació de resguards entre l'aparell de maniobra i el dispositiu d'accionament 

manual, de manera que, si es produeix l'arc o l'explosió de l'aparell, s'impedeixi que les 

projeccions o l'ona de xoc afectin a l'operador. 

La instal·lació de sistemes d'accionament a distància en els interruptors automàtics, la 

qual cosa evita tot risc per al treballador. 

En els seccionadors de posada a terra i en curtcircuit, la instal·lació de dispositius de 

enclavament automàtic que impedeixin el seu accionament abans d'haver desconnectat 

la font de tensió. 

 

Mesures, assajos i verificacions 

 

Per a cada tipus de prova que suposi un grau rellevant de complexitat s'haurà de 

planificar un procediment que garanteixi la seva realització de manera segura. 

Quan existeixi la possibilitat que altres persones o treballadors aliens a les operacions 

entrin en la zona de treball és necessària conducta a la seva delimitació i senyalització. 

La delimitació pot efectuar-se mitjançant la col·locació de tanques o barreres que 

impedeixin l'accés a la zona de treball o bé utilitzant cintes o bandes amb colors 

diferents en els suports dels quals poden col·locar-se senyals de perill i prohibició 

d'accedir a la zona. 

 

Aspectes relacionats amb la presa a terra 

 

En general, totes les parts conductores accessibles al treballador que realitza les 

operacions han de ser connectades a terra durant el temps que duri la seva execució. 

Així mateix, tots els terminals o borns posats a terra, tant dels equips usats per a 

realitzar les proves com de la instal·lació que va a ser objecte d'elles, han de ser tractats 

com elements en tensió mentre no es comprovi que no ho estan. Abans d'instal·lar la 

presa a terra és necessari aïllar la instal·lació en proves desconnectant-la de tota font 

d'alimentació i suprimint la tensió. 

S'haurà d'emprar una connexió de posada a terra comuna per als equips usats en les 

proves i la part de la instal·lació en proves. Així mateix, si les proves impliquen la 

circulació d'intensitats molt altes es recomana utilitzar un conductor de tornada, amb la 

finalitat d'evitar l'aparició de tensions de passada i de contacte perilloses. Si l'estesa 

d’aquest conductor de tornada presentés grans dificultats, el procediment de treball ha 

d'assegurar una protecció adequada dels treballadors enfront d'aquestes tensions de 

passada o de contacte, per exemple, mitjançant plataformes o recintes equipotencials. 

En el cas que s'empri algun vehicle en la zona de proves, el seu xassís haurà de ser posat 

a terra. La protecció contra les tensions de contacte respecte al vehicle, pannell 

d'instruments i altres parts conductores accessibles als treballadors, pot ser realitzada 

mitjançant aïllaments adequats o mitjançant una connexió equipotencial. Una vegada 

conclosos els treballs, abans d'aixecar les restriccions per al lliure accés a la zona, cal 

suprimir la tensió de la instal·lació en proves i deixar instal·lat un equip de presa a terra 

i en curtcircuit. Per altra banda, en el cas que la instal·lació en proves posseeixi 
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condensadors d'elevada capacitat, abans d'instal·lar la posada a terra, els condensadors 

haurien de ser descarregats mitjançant un descarregador que posseeixi una resistència 

dimensionada per a l'energia acumulada en els condensadors. A continuació, s'ha 

d'aplicar una posada a terra i en curtcircuit directament connectada als terminals de dites 

condensadores quan l'energia emmagatzemada en ells caigui a un nivell en el qual es 

pugui fer això de forma segura. 

Utilització dels equips de proves Els terminals o elements accessibles dels equips de 

mesura i altres instruments utilitzats per a realitzar les proves han d'estar aïllats (per 

exemple, amb maneguets aïllants) per a protegir als treballadors dels riscos derivats de 

les tensions que poden aparèixer en els mateixos durant aquestes proves. En general, 

s'ha d'evitar tendir en la zona de proves els cables dels equips utilitzats en elles, tret que 

aquests cables disposin d'un apantallament o blindatge metàl·lic, o bé, s'utilitzin altres 

sistemes que assegurin una protecció equivalent. 

S'haurien d'ordenar tots els cables, de manera que es mantinguin separats els de 

comandament, els de força i els de posada a terra. En el cas que els treballadors hagin de 

romandre en la zona de proves durant l'execució d'aquestes en tensió, el Cap de Treball 

o el responsable de la seva execució, haurà de vigilar el seu desenvolupament i disposar 

d'un mitjà que li permeti la desconnexió immediata dels circuits de prova en cas 

d'emergència. 

Supervisió de les operacions El Cap de Treball o el responsable de les proves han 

d'assegurar-se del compliment de la seqüència d'operacions d'acord amb el procediment 

establert. Entre altres coses, haurà de comprovar: 

 

- Que el dispositiu de desconnexió de l'alimentació elèctrica per a les proves està 

clarament identificat i és fàcilment accionable en cas d'emergència. 

- Que les preses de terra estan clarament identificades i en bon estat.  

- Que l'equip de protecció individual i els de protecció auxiliar estan en bon estat i 

s'utilitzen de forma correcta. 

- Que els sistemes de senyalització i delimitació estan correctament instal·lats. 

 

El treball s'efectuarà sota les ordres i vigilància d'un cap de treball, que serà el 

treballador qualificat que assumeix la responsabilitat directa del mateix; si l'amplitud de 

la zona de treball no li permetés una vigilància adequada, haurà de requerir l'ajuda d’un 

altre treballador qualificat. 

El cap de treball es comunicarà amb el responsable, de la instal·lació on es realitza el 

treball, a fi d'adequar les condicions de la instal·lació a les exigències del treball. Els 

treballadors qualificats haurien de ser autoritzats per escrit per l'empresari per a realitzar 

el tipus de treball que vagi a desenvolupar-se, després de comprovar la seva capacitat 

per a fer-lo correctament, d'acord al procediment establert, el qual haurà de definir-se 

per escrit i incloure la seqüència de les operacions a realitzar, indicant, en cada 

cas: les mesures de seguretat que han d'adoptar-se, el material i mitjans de protecció a 

utilitzar i, si cal, les instruccions per al seu ús i per a la verificació del seu bon estat. Ús 

d’eines aïllants. Les circumstàncies que poguessin exigir la interrupció del treball. 

L'autorització, haurà de renovar-se, després d'una nova comprovació de la capacitat del 

treballador per a seguir correctament el procediment de treball establert, quan aquest 

canviï significativament, o quan el treballador hagi deixat de realitzar el tipus de treball 

en qüestió durant un període de temps superior a un any. L'autorització haurà de retirar-

se quan s'observi que el treballador incompleix les normes de seguretat, o quan la 

vigilància de la salut posi de manifest que l'estat a la situació transitòria del treballador 



Projecte  de l’EDAR i dels col·lectors de Bonastre (Baix Penedès) 

 

Annex 24 – ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT _ Memòria i Annexos. 

no s'adeqüen a les exigències psicofísiques requerides pel tipus de treball a 

desenvolupar. 

 

MESURES DE PROTECCIÓ 

 

a) Proteccions Col·lectives 

 

• Delimitació i senyalització de la zona de treball 

• Aspectes relacionats amb la presa de terra 

• Forma d'utilitzar els equips de proves 

• Ancoratges especials per amarrar l’arnès de seguretat 

• Banqueta de maniobra 

• Catifa aïllant 

• Comprovadors de tensió 

• Enclavaments 

• Resguards de protecció 

 

b) Equips de Protecció Individual 

 

• Casc de seguretat 

• Calçat de seguretat (aïllants de l'electricitat) 

• Roba de protecció contra les agressions mecàniques 

• Guants contra agressions d’origen elèctric 

• Guants de cuir 

• Ulleres de muntura universal 

• Pantalles de protecció facial 

• Arnés anticaigudes 

 

23.6. URBANITZACIÓ 

 

23.6.1. Vorada i vorera 

 

RISCOS IDENTIFICATS 

 

• Caiguda de persones a diferent nivell 

• Caiguda de persones al mateix nivell 

• Caiguda d'objectes per manipulació o de materials transportats 

• Trepitjades sobre objectes 

• Cops amb objectes o eines (talls) 

• Atrapament per bolcada de màquines, tractors o vehicles 

• Sobreesforços 

• Exposició a condicions ambientals extremes 

• Inhalació o ingestió de substàncies nocives 

• Contactes amb substàncies càustiques i/o corrosives 

• Accidents causats per éssers vius 

• Atropellaments o cops amb vehicles 

 

MESURES DE PREVENCIÓ 
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Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions. 

Itineraris preestablerts i abalisats per al personal. Revisió i manteniment periòdic de 

SPC. Ordre i neteja. Preparació i manteniment de les superfícies de treball. 

Organització de les zones de pas i emmagatzematge. Als plans inclinats, treballar sobre 

superfícies rugoses i no lliscants. No realitzar treballs a la mateixa vertical. Planificació 

d'àrees i llocs de treball. Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i 

camions. 

Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment. Impedir l'accés de personal dins del radi 

d'acció de càrregues suspeses. No balancejar les càrregues suspeses. Aixecar les 

càrregues dins de l’embolcall o fleixos originals. 

Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de 

treball específic. Substituir la manipulació manual per la mecànica. Planificació de 

compra i programa de manteniment d'eines. 

Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines. Adequació dels recorreguts de la 

maquinària. Procediment d'utilització de la maquinària. 

Ús de recolzaments hidràulics. Elecció dels equips de manteniment. Suspensió de les 

feines en condicions extremes. Planificar els treballs per a realitzar-los en zones 

protegides. Reg de les zones de treball en cas que es generi pols Substituir els materials 

amb substàncies nocives. Actuacions prèvies de desparasitació i desratització. 

Procediment previ de treball Planificació de les àrees de treball. Accessos i circulació 

independents per a personal i maquinària. Anivellar la maquinària per a la realització de 

l'activitat. El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades. Limitació de 

la velocitat dels vehicles. 

 

MESURES DE PROTECCIÓ 

 

a) Proteccions Col·lectives 

 

• Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, 

• Cable fiador per al cinturó de seguretat fixat en ancoratges de servei 

• Topall per a descàrrega de camions en excavacions o motes de terra 

• Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 

• Senyal manual per senyalista 

• Senyal de prohibició, d'obligació, d'advertència, 

• Con de plàstic reflector 

• Cinta d'abalisament 

 

b) Equips de Protecció Individual 

 

• Casc de seguretat 

• Ulleres de seguretat 

• Mascareta de protecció respiratòria 

• Guants de protecció 

• Botes de seguretat 

• Roba de treball (Granota de treball) 

• Armilla reflectora per a senyalista 

• Vestit impermeable 

 

23.6.2. Extensió de mescles bituminoses 
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RISCS IDENTIFICATS 

 

• Sobreesforços, cops i atrapaments durant el muntatge del tancament perimetral 

• Soroll 

• Contactes elèctrics 

• Pols 

• Caigudes al mateix nivell 

• Atropellament o cops amb vehicles 

• Trepitjades sobre objectes 

• Cops per objectes o eines 

• Sobreesforços 

• Projecció de fragments o partícules 

• Contactes tèrmics 

• Xocs contra objectes immòbils 

• Xocs contra objectes mòbils 

• Atrapament per o entre objectes 

• Atrapament per bolcada de màquines, tractors o vehicles 

• Inhalació de substàncies tòxiques 

 

 

 

 

MESURES DE PREVENCIÓ 

 

Ordre i neteja a l’obra. Bona visilitat i il·luminació. Protegir d’atrapament al conductor 

en cas de bolcada de la màquina, cabina d’acrod al R.D. 1215/97. 

Quan existeixi el risc de caiguda d’alçada, es posaran resguards que impedeixin a les 

màquines accedir a la zona perillosa. Tot el personal que condueixi els vehicles 

necessaris serà especialista al maneig d’aquests vehicles. Tots els vehicles seran revisats 

periòdicament, en especial els sistemes d’accionament pneumàtic, quedant reflectides 

les revisions en el llibre de manteniment. 

Tots els vehicles de transport de material empleats especificaran clarament la "Tara" i la 

"Càrrega màxima". Es prohibeix el transport de personal fora de la cabina de conducció. 

Es regaran periòdicament els talls, les càrregues i caixes de camió, per a evitar la pols. 

(Especialment si es deu conduir per vies públiques, carrers i carreteres). 

Es senyalitzaran els accessos i recorreguts dels vehicles a l’interior de l’obra per a evitar 

les interferències. S’instal·laran al cantell dels terraplens d’abocades, topalls de 

limitació de recorregut per l'abocada en rètols. 

Es prohibeix la permanència de persones a un radi no inferior als 5 m, (com norma 

general), en torn a les compactadoras i piconadores en funcionament i cubes, a menys 

que aquestes circulin a molt baixa velocitat durant l’execució del rec. (La visibilitat per 

al maquinista es inferior a la desitjable dins de l’entorn indicat). Tots els vehicles 

empleats a les operacions de rebliment i compactació estaran dotats d’avisador acústic 

de marxa enrera. 

Es senyalitzaran els accessos a la via pública, mitjançant les senyals normalitzades de 

"perill indefinit", "zona d’obra" i "STOP". Els vehicles utilitzats estaran dotats de la 

pòlissa d’assegurança amb responsabilitat civil limitada. 

S'establiran a lo llarg de les obres els cartells per a senyalització els riscs propis d'aquest 

tipus de treballs (perill: -bolcada-, atropellament, -col·lisió-, etc.). S’han de realitzar 
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mesures higièniques per a verificar l’exposició dels operaris als productes que serveixin 

per a realitzar els recs. 

 

MESURES DE PROTECCIÓ 

 

a) Proteccions Col·lectives 

 

• Vehicle de protecció i senyalització. 

• Senyals de circulació d’avís de treballs a la calçada 

• Llum giratòria de senyalització 

 

b) Equips de Protecció Individual 

 

• Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada. 

• Casc de seguretat. 

• Guants de seguretat. 

• Roba de treball (bussos de cotó). 

• Armilles reflectores 

 

23.6.3. Jardineria 

 

RISCS IDENTIFICATS 

 

• Sobreesforços, cops i atrapaments durant el muntatge del tancament perimetral 

• Soroll 

• Contactes elèctrics 

• Pols 

• Caigudes al mateix nivell 

• Atropellament o cops amb vehicles 

• Trepitjades sobre objectes 

• Cops per objectes o eines 

• Sobreesforços 

• Projecció de fragments o partícules 

• Contactes tèrmics 

• Xocs contra objectes immòbils 

• Xocs contra objectes mòbils 

• Atrapament per o entre objectes 

• Atrapament per bolcada de màquines, tractors o vehicles 

• Inhalació de substàncies tòxiques 

 

MESURES DE PREVENCIÓ 

 

Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions. 

Itineraris preestablerts i abalisats per al personal. Revisió i manteniment periòdic de 

SPC. Ordre i neteja. Preparació i manteniment de les superfícies de treball. Organització 

de les zones de pas i emmagatzematge. Als plans inclinats, treballar sobre superfícies 

rugoses i no lliscants. No realitzar treballs a la mateixa vertical. 

Planificació d'àrees i llocs de treball. Planificació de recorreguts i maniobres per a 

màquines i camions. Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment. 
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Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses. No balancejar 

les càrregues suspeses. Suspendre i aixecar les càrregues dins de l’embolcall o fleixos 

originals. Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un 

procediment de treball específic. Substituir lo manual per lo mecànic. Planificació de 

compra i programa de manteniment d'eines. 

Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines Adequació dels recorreguts de la 

maquinària. Procediment d'utilització de la maquinària. Ús de recolzaments hidràulics. 

Elecció dels equips de manteniment. Paletització i eines ergonòmiques. Adaptar la feina 

a les característiques individuals de la persona que la realitza. Suspensió de les feines en 

condicions extremes. Rotació dels llocs de treball. Planificar els treballs per a realitzar-

los en zones protegides. Reg de les zones de treball. 

Reconeixement dels materials a enderrocar. Evitar processos de divisió de material en 

sec. Substituir els materials amb substàncies nocives. Actuacions prèvies de 

desparasitació i desratització. 

Procediment previ de treball. Planificació de les àrees de treball. Accessos i circulació 

independents per a personal i maquinària. Anivellar la maquinària per a la realització de 

l'activitat. El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades. Limitació de 

la velocitat dels vehicles 

 

MESURES DE PROTECCIÓ 

 

a) Proteccions Col·lectives 

 

• Vehicle de protecció i senyalització. 

• Senyals de circulació d’avís de treballs a la calçada 

• Llum giratòria de senyalització 

 

b) Equips de Protecció Individual 
 

• Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada. 

• Casc de seguretat. 

• Guants de seguretat. 

• Roba de treball (bussos de cotó). 

• Armilles reflectores 

 

23.6.4. Enllumenat i tancament exterior 

 

RISCS IDENTIFICATS 

 

• Sobreesforços, cops i atrapaments durant el muntatge del tancament perimetral 

• Soroll 

• Contactes elèctrics 

• Pols 

• Caigudes al mateix nivell 

• Atropellament o cops amb vehicles 

• Trepitjades sobre objectes 

• Cops per objectes o eines 

• Sobreesforços 

• Projecció de fragments o partícules 

• Contactes tèrmics 
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• Xocs contra objectes immòbils 

• Xocs contra objectes mòbils 

• Atrapament per o entre objectes 

• Atrapament per bolcada de màquines, tractors o vehicles 

• Inhalació de substàncies tòxiques 

 

MESURES DE PREVENCIÓ 

 

Correcta organització del treball. Les zones d’emmagatzematge estaran degudament 

compactades, així com les zones de pas de les grues automòbils usades per aquests 

treballs. Els materials i peces s’hauran d’aplegar de forma estable, d’acord a la seva 

estructura, sobre una superfície horitzontal i sobre elements de resistència suficient. 

Els materials aplegats verticalment no podran tenir excessiva alçada, d’acord a les 

instruccions del fabricant/proveïdor. S’haurà de comprovar que els ancoratges per 

agafar les peces siguin segurs i estiguin correctament col·locats de forma que es tingui 

en compte les diferents manipulacions a que s’haurà de sotmetre la peça. 

Els ancoratges hauran d’estar certificats per càlcul de l’oficina tècnica o bé hauran de 

comptar amb un certificat del fabricant que garanteixi el seu ús. La maquinària usada 

per a l’hissat dels prefabricats ha de ser l’adient per a la càrrega a aguantar. No es podrà 

permetre les traccions obliqües. 

Abans d’hissar cap peça s’haurà de comprovar que no està fixada i que no està travada a 

cap altre element. Un cop enganxada la peça el personal encarregat de fer-ho s’allunya 

quan les eslingues estan tenses. Durant el trasllat i col·locació de prefabricats 

voluminosos que puguin oscil·lar s’hauran d’usar cordes per a dirigir-los. En elements 

amb molta superfície s’haurà de tenir en compte el vent. En cas de vents forts s’hauran 

de paralitzar els treballs. Les eslingues d’elevació hauran d’estar enganxades fins que no 

es tingui la certesa que la peça estigui fermament assegurada a la seva posició 

definitiva. Ordre i neteja en els llocs de treball. Treballadors qualificats i degudament 

formats. 

 

MESURES DE PROTECCIÓ 

 

a) Proteccions Col·lectives 

 

• Vehicle de protecció i senyalització. 

• Senyals de circulació d’avís de treballs a la calçada 

• Llum giratòria de senyalització 

 

b) Equips de Protecció Individual 

 

• Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada. 

• Casc de seguretat. 

• Guants de seguretat. 

• Roba de treball (bussos de cotó). 

• Armilles reflectores 

 

23.7. COL·LECTOR 

 

23.7.1. Col·locació de tub i canonada 
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RISCS IDENTIFICATS 

 

• Sobreesforços, cops i atrapaments durant el muntatge del tancament 

perimetral 

• Soroll 

• Contactes elèctrics 

• Pols 

• Caigudes al mateix nivell 

• Atropellament o cops amb vehicles 

• Trepitjades sobre objectes 

• Cops per objectes o eines 

• Sobreesforços 

• Projecció de fragments o partícules 

• Contactes tèrmics 

• Xocs contra objectes immòbils 

• Xocs contra objectes mòbils 

• Atrapament per o entre objectes 

• Atrapament per bolcada de màquines, tractors o vehicles 

• Inhalació de substàncies tòxiques 

 

MESURES DE PREVENCIÓ 

 

Correcta organització del treball (programació i coordinació), preparació dels llocs de 

treball, mantenint ordre en fase de recepció de maquinaria, medis auxiliares i materials. 

S’apleguen els materials de forma estable. 

Les canonades de les conduccions s’apleguen sobre terrenys horitzontals, en zones 

delimitades per peus drets que impedeixin que per qualsevol raó els conductes puguin 

lliscar o rodar. També es poden utilitzar falques de dimensions adients. S’han d’utilitzar 

els elements adients per a la càrrega i descàrrega de materials mitjançant grua (eslingues 

dobles, bragues, etc.) 

Les ordres de moviment de la grua les haurà de donar un operari amb la formació 

necessària. Abans d’efectuar moviments s’haurà de comprovar que el radi d’acció del 

braça de la grua no interfereix amb línies elèctriques, altre grues o zones de treball, o 

similars. 

El trasllat de les càrregues sospeses de la grua es realitzarà per zones sense presència 

d’altres operaris. Durant el muntatge de les canonades es comprova que aquests estan 

assegurats abans de desenganxar-los de la grua. Aquest muntatge s’haurà de realitzar 

d’acord a un procés prèviament establert. La sustentació i col·locació de conduccions es 

realitza amb elements independents als d’estintolament de les rases. 

Durant l’excavació s’eliminaran els elements inestables abans de continuar els treballs 

Revisions periòdiques del bon estat de las instal·lacions. Treballadors qualificats i 

degudament formats. Protocols de treballs. Senyalitzar la distància de seguretat. 

 

MESURES DE PROTECCIÓ 

 

a) Proteccions Col·lectives 

 

• Vehicle de protecció i senyalització. 

• Senyals de circulació d’avís de treballs a la calçada 

• Llum giratòria de senyalització 
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b) Equips de Protecció Individual 

 

• Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada. 

• Casc de seguretat. 

• Guants de seguretat. 

• Roba de treball (bussos de cotó). 

• Armilles reflectores 

 

 

 

23.8. TREBALLS NOCTURNS I EN FESTIUS 

 

23.8.1. Organització dels treballs en nocturn i festiu 

 

S'exposa el procediment sobre les condicions de responsabilitat que s'han de complir 

quan s'executen treballs en horari nocturn o en dies no laborables (festius). 

1 Triar un responsable. Aquesta persona serà triada pel Cap d'obra. Si no estan presents 

l'Encarregat , el Cap de producció o el Cap d'obra no es podran realitzar totes les 

tasques: les que es realitzaren seran les de mes fàcil execució o que estiguin 

completament definides i que hagin estat executades diverses vegades. 

2 S'haurà de proporcionar al responsable designat un llistat amb les empreses que 

treballaran amb els noms dels responsables de cada empresa. 

3 S'haurà de proporcionar al responsable totes les claus de les instal·lacions i locals 

pròpies i de les subcontractistes. El responsable haurà de vigilar que es mantingui 

tancada l'obra a tercers en tot moment. 

4 El responsable ha de conèixer els procediments d’actuació en cas d'emergència; també 

tindrà una llista de les Mútues d'Accidents de totes les subcontractistes. 

5 El responsable podrà localitzar la línia jeràrquica de l'obra en qualsevol moment. 

6 El responsable haurà de conèixer els telèfons: 

 

Hospitals i/o clíniques 

Jutge 

Bombers 

Policia Municipal 

Policia Nacional 

Guàrdia Civil 

 

7 El responsable tindrà clar que l’actuació principal és evacuar un accidentat i apropar-

lo a un centre hospitalari. 

8 En el cas de no poder localitzar el personal de la línea jeràrquica de l'obra i no poder 

evacuar l'accidentat en cas de defunció, el responsable de l'obra procedirà a: 

Avisar al Jutge  

Avisar a la Policia Nacional 

 

23.8.2 Tasques en torn nocturn i festius 

 

Factors de risc 

 

Càrrega mental per treballs nocturns: 
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• Atenció 

• Concentració 

• Responsabilitat 

• Comunicació 

• Coordinació 

· Organització 

· Il·luminació 

 

Riscs identificats 

 

Fatiga: disminució de la capacitat d'atenció i presa de decisions, de la rapidesa 

i de la precisió dels moviments 

Comunicació entre torns 

Absència dels responsables diürns 

Percepció visual deficient 

 

 

MESURES DE PREVENCIÓ 

 

La disminució de la capacitat d'atenció i presa de decisions, de la rapidesa i de la 

precisió dels moviments davant de situacions de perill augmenta el risc que passi un 

accident, per a actuar sobre aquest factor, tal com s'estableix en els documents de 

l'INSHT, s'ha d'actuar en el sentit de facilitar el descans dels treballadors, informant-los 

dels aspectes relatius al seu horari laboral. 

Els elements de seguretat (sistemes d'il·luminació, xarxes, baranes, etc.) s'hauran de 

revisar periòdicament, comprovant el bon estat i la seva funcionalitat. 

En el torn de nit es designarà un treballador (l'encarregat de l’obra) com a responsable 

de la instal·lació, manteniment i retirada de les proteccions de l'obra. 

Així mateix, es nomenarà un suplent del responsable de seguretat i salut del torn de nit, 

que prendrà les decisions en el cas que el responsable no hi sigui. 

Hi haurà d'haver en el torn de nit un operari amb coneixements d'electricitat, amb 

capacitat suficient per a solucionar els possibles problemes de la instal·lació elèctrica. 

Hi haurà d'haver en el torn de nit un operari amb categoria d'oficial que tingui 

coneixements de primers auxilis. 

 

La il·luminació haurà de constar de les instal·lacions següents: 

· Sistema d'il·luminació general de l'obra, sense punts de pas o detreball mal il·luminats 

· Sistema d'il·luminació localitzada en els punts de treball on la il·luminació general no 

sigui suficient, és a dir: en zones de càrrega i descàrrega de materials, a la serra de disc, 

a les zones de ferrallat, formigonat i encofrat. Els equips d'il·luminació portàtils que 

s'utilitzaran tindran protecció antixocs. 

· Orientar correctament les lluminàries de manera que no puguinmolestar ni al lloc de 

treball que il·luminen ni als contigus. 

· Els accessos i vies de pas i evacuació s'haurà de cuidar especialment que estiguin nets, 

ordenats i il·luminats. 

 

S'haurà de deixar els talls preparats per als treballs nocturns: s'han de deixar les zones de 

treball amb totes les proteccions col·locades, en ordre i nets, així mateix s'han de 

realitzar els proveïments necessaris de materials i mitjans auxiliars durant el torn diürn. 
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MESURES DE PROTECCIÓ 

 

a) Proteccions Col·lectives 

 

• Sistemes d'il·luminació general i local. 

• Els mateixos que ja estan previstos a les activitats analitzades a l’Annex 1. 

 

b) Equips de Protecció Individual 

 

• Els mateixos que ja estan previstos a les activitats analitzades a l’Annex 1 

 

23.9. TREBALLS EN ESPAIS CONFINATS 

 

Riscs identificats 

 

• Caiguda de persones a diferent nivell 

• Caiguda de persones al mateix nivell 

• Caiguda d'objectes per desplom, esfondrament o ensorrament 

• Cops amb objectes o eines (talls) 

• Soroll 

• Vibracions 

• Falta d’il·luminació 

• Atrapament per o entre objectes 

• Sobreesforços 

• Contactes tèrmics 

• Inhalació o ingestió de substàncies nocives 

• Contactes amb substàncies càustiques i/o corrosives 

• Accidents causats per éssers vius 

 

MESURES DE PREVENCIÓ 

 

Revisió i manteniment periòdic de SPC 

Fixar pel punt de recolzament superior de les escales de mà 

Mantenir l’ordre i neteja 

Preparació i manteniment de les superfícies de treball 

Organització de les zones de pas i emmagatzematge 

No realitzar treballs a la mateixa vertical 

Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres 

Formació i informació als operaris de l’obra 

Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 

No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 

Tall de material ceràmic per via humida 

Ventilació de les zones de treball 

Substituir els materials amb substàncies nocives per d’altres no tòxiques 

Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 

Serà necessari per entrar a efectuar treballs disposar de permís de treball, per impedir 

que persones no qualificades i no autoritzades pugui entrar a la zona confinada. No es 

podrà entrar a efectuar cap feina fins que no es disposi de l’autorització diària del 

responsable directe dels treballs. 
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S’ha de prendre mesures de contingut d’oxigen i de detecció de presència de gasos 

tòxics abans d’iniciar els treballs. A més s’haurà de prendre mesures de forma contínua 

mentre es realitzin els treballs i hi hagi la possibilitat que hi pugui haver variacions a 

l’atmosfera interior. 

Es prohibeix fumar, beure i menjar dins o aprop de l’entrada de l’espai confinat. 

Es prohibeix entrar al recinte amb qualsevol equip que incorpori un motor de combustió 

interna. 

Les mesures de prevenció que s’hauran de prendre són: 

1) Obertura de les tapes del recinte confinat i efectuar una primera mesura des de 

l’exterior. 

2) Si els valors dels gasos tòxics o la falta d’oxigen són perillosos, serà necessari forçar 

la ventilació o executar els treballs amb equips de respiració semiautònoms. 

3)Vigilància des de l’exterior. 

4)Seguir el següent procediment de treball segur: 

 

 
MESURES DE PROTECCIÓ 

 

a) Proteccions Col·lectives 

 

• Senyals de trànsit 

• Senyals de prohibició 

• Senyals d'obligació 

• Senyals d'advertència de Riscs 

• Cinta d'abalisament 

• Tanca mòbil metàl·lica 

 

b) Equips de Protecció Individual 

 

• Casc de seguretat 
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• Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard 

• Mascareta de protecció respiratòria i filtre mixte contra gasos i partícules 

• Guants de protecció contra agents químics i microorganismes 

• Equip de respiració d’autosalvament 

• Botes d'aigua de PVC de canya alta 

• Botes de seguretat 

• Vestit impermeable 

• Lluminàries i equips elèctrics portàtils 

• Detector de mesura continua del contingut d’oxigen i de gasos tòxics. 
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24. ANNEX 2: PLA D’EMERGÈNCIA I EVACUACIÓ 

 

La redacció d’aquest Pla i la seva posada en marxa es troba dintre de les funcions del 

Comitè de Seguretat, no obstant, per a la seva major operativitat es proposa la 

constitució de un Comitè de Redacció o similar, que s'encarregarà de redactar-lo i/o 

sistematitzarà las actuacions davant qualsevol emergència. 

Aquest Comitè se constituirà, partint de la autorització del Comitè de Seguretat, por 

treballadors voluntaris, independentment de la seva categoria. Presentaran els seus 

resultats als diferents col·lectius i acceptarà els seus suggeriments, una vegada estudiats, 

el Comitè de Seguretat que aprovarà el Pla presentat. 

És important insistir en la necessitat de la incorporació dels treballadors en els diferents 

aspectes dels Plans. Aquest no només es planteja com a accions formatives sobre els 

diferents aspectes d'aquests plans, sinó com una forma d'estimulació, conscienciació i 

motivació dels treballadors sobre aquests temes. 

Les activitats que contemplen aquests plans s’introduiran en les programacions anuals 

dels Centres, i s’inclouran en elles activitats sobre la prevenció i plans d’emergència 

tant per a els treballadors com per als usuaris (utilització d’extintors, Riscs de 

l’electricitat, etc.). A més del contingut d’aquest treball, els Plans d’Emergència han de 

contar amb detalls específics relatius a: 

 

- Senyalització de las vies d’evacuació. 

- Ordenació del tràfic: S’establiran unes normes de tràfic, amb les senyals necessàries, 

que seran d’obligat compliment en tot cas (amb o sense emergència). 

 

Una vegada aprovat (inclòs des del moment que es posi en el seu coneixement per a que 

emetin suggerències) aquest Pla és de obligat compliment per a tots els treballadors i 

usuaris. Esta obligatorietat inclourà tant les mesures preventives que contemplin com 

les funcions a assumir por ells. Aquesta obligatorietat ve donada per la Llei de Protecció 

Civil (Llei 2/1985) que en el apartat 1 del article 4 diu: 

"Tots els ciutadans a partir de la majoria d’edat estaran subjectes a l’ obligació de 

col·laborar, personal i materialment, en la protecció civil, en cas de requeriment per les 

autoritats competents. L’obligació mencionada se concretarà, fonamentalment, en el 

compliment de les mesures de prevenció i protecció per a persones i béns establerts por 

les lleis i disposicions que les desenvolupin, en la realització de les pràctiques oportunes 

i en la intervenció operativa en las situacions d’emergència que les circumstàncies 

requereixin." 

La recent Llei 31/1995 de 8 de novembre (BOE de 10 de novembre de 1995), de 

Prevenció de Riscs Laborals, en el seu article 20, es refereix a les Mesures 

d’Emergència: "L’empresari, tenint en compte el tamany i l’activitat de l’empresa, així 

com la possible presència de persones alienes a la mateixa, haurà d’analitzar les 

possibles situacions d’emergència i adoptar les mesures necessàries en matèria de 

primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació dels treballadors, designant per a això 

al personal encarregat de posar en pràctica aquestes mesures i comprovant 

periòdicament, en el seu cas, el seu correcte funcionament. 

El mencionat personal haurà de posseir la formació necessària, ser suficient en número i 

disposar del material adequat, en funció de les circumstàncies abans senyalades. Per a 

l‘aplicació de les mesures adoptades, l’empresari haurà d’organitzar les relacions que 

siguin necessàries amb serveis externs a l’empresa, en particular en matèria de primers 

auxilis, assistència mèdica d’urgència, salvament i lluita 
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contra incendis, de forma que quedi gramatitzada la rapidesa i eficàcia de la mateixa. 

Els següents articles de la mateixa Llei, també es refereixen als Plans d’Emergència: 

 

- Art. 24 apartat 2: Informació i instruccions sobre mesures d’emergència. 

- Art. 29: Obligacions dels Treballadors (prevenció). 

- Art. 31 apartat 3 punt e): Servei de Prevenció: Assessorarà i recolzarà en la prestació 

de primers auxilis i plans d’emergència. 

- Art. 33 apartat 1 punt c): Consultar als treballadors sobre la designació dels 

treballadors encarregats de les mesures d’emergència. 

- Art. 47 apartat 10: Considera com a infracció greu no adoptar les mesures previstes en 

l’article 20 d’aquesta Llei en la lluita contra incendis. 

 

24.1. OBJECTIUS DEL PLA 

 

Definir la forma d’actuar del personal que integra la plantilla, tant alhora de detectar 

l’emergència , com a la d’evacuar les instal·lacions. Establir l’estructura jeràrquica 

durant l’emergència, així com les relacions de col·laboració externa, especificant les 

persones, institucions o equips que hagin de ser avisats. Així mateix, a través de qui 

s’haurà de cursar l’avís i en quina forma. 

Establir varis tipus d’emergència, segons la seva gravetat, definint les senyals d’alarma 

necessàries d’acord amb les seves característiques.  

Definir el màxim responsable d’una emergència. 

Enfrontar-se, en un mínim de temps, a qualsevol emergència sorgida en les 

instal·lacions mitjançant l’actuació dels diferents equips que composen la brigada de 

forma coordinada i eficaç. 

 

24.2. SITUACIONS A CONTEMPLAR 

 

INCENDIS : És la situació més comú a totes, per hi hagi un incendi s’han de complir la 

següent condició: 

- Combustible+comburent+ energia d’activació+reacció en cadena 

Els Riscs que provoquen els incendis són originats per : 

- Gasos tòxics ( sobre tot el CO i el CO2 ) 

- Fums i gasos calents 

- Falta d’oxígen 

- El calor 

- El pànic 

 

EXPLOSIONS : Una explosió es pot definir com una alliberació sobtada d’una gran 

quantitat d’energia produïda per un increment ràpid de la pressió amb despreniment de 

llum, calor i gasos. 

 

FUGUES DE GASOS TÒXICS : Són emissions no controlades de gasos tòxics a 

l’atmosfera. 

 

RAJOS NOCIUS, SUBSTÀNCIES TÒXIQUES I ABOCAMENTS INCONTROLATS 

: Els abocaments i abocaments, així com les fugues tòxiques de gasos, a més dels 

efectes propis de la toxicitat poden provocar incendis i explosions. 
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24.3. ESTRUCTURA DEL PLA 

 

Haurà de contenir almenys els següents documents : 

 

Document núm. 1: Avaluació de Risc 

 

Aquest document enuncia i valora les condicions de risc de l’obra en relació amb els 

mitjans disponibles, a la vegada que l’avaluació de Riscs contindrà els següents apartats 

: 

 

- Anàlisi dels factors que influeixin sobre el risc potencial. 

- Avaluació dels Riscs pròpiament dita 

- Plànols de situació i d’emplaçament 

 

Document núm. 2: Mitjans de protecció 

 

És l’inventari del mitjans materials i humans disponibles i precisos que a la vegada 

contindrà els següents apartats: 

 

- Un inventari dels mitjans disponibles 

- Els plànols de situació 

 

 

 

 

Document núm. 3: Pla d’emergència 

 

Contempla les diferents situacions d’emergència i els plans de situació de cada una 

d’elles, a més a més ha d’incloure els següents apartats: 

 

Classificació de les emergències: 

 

- Conat d’emergència: És l’accident que pot ser controlat i dominat de forma senzilla i 

rápida per el personal i mitjans de protecció del local, obra o sector. 

- Emergència parcial: És l’accident que, per a ser dominat, requereix l’actuació dels 

equips especials d’emergència del sector. Els efectes de l’emergència parcial quedaran 

limitats a un sector i no afectaran a altres sectors colindants ni a terceres persones. 

- Emergència general: És l’accident que precisa de l’actuació de tots els equips i mitjans 

de protecció de l’establiment i/o obra i l’ajuda dels mitjans d’auxili i salvament 

exteriors. 

L’emergència general comportarà l’evacuació de les persones de tots els sectors de 

l’empresa i/o obra. 

 

Els mitjans humans són els següents: 

 

- Cap d’emergència: Des del centre de comunicacions de l’obra/establiment i en funció 

de la informació que li proporciona el cap d’intervenció enviarà al lloc on es produeix 

l’emergència les ajudes internes disponibles i les externes que siguin necessàries. Ha de 

ser algú que tingui autoritat a l’obra/empresa i que hi estigui habitualment. 
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- Cap d’intervenció: Depèn del cap d’emergència i es troba en el lloc on es produeix la 

mateixa. Ha de valorar l’emergència, informar al cap d’emergència i dirigir als equips 

d’intervenció. 

- Equips d’alarma i evacuació (EAE): Són els encarregats d’activar i de dirigir 

l’evacuació, situant-se en punts estratègics per a guiar-la i assegurar-se que no quedi 

ningú dins la zona evacuada. 

- Equips de primers auxilis (EPA): Encarregats de donar els primers auxilis abans que 

arribin si calgués, l’assistència mèdica. 

- Equips de primera intervenció (EPI): Encarregats d’intentar controlar l’emergència en 

un primer moment. La seva actuació serà suficient per a controlar un conat 

d’emergència. 

- Equips de segona intervenció (ESI): Actuaran quan donada la gravetat de l’emergència 

aquesta no pugui ser controlada per els equips de primera intervenció. Col·laboren amb 

els serveis externs. 

 

Document núm. 4: Implantació i revisió 

 

Divulgació del pla, formació específica, simulacres i revisió. 

 

24.4. ACTUACIÓ 

 

Davant d’una situació d’emergència s’ha d’actuar seguint els següents principis: 

 

- Rapidesa 

- Ordre 

- Control 

- Eficàcia 
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25. ANNEX 3: MESURES DE PREVENCIÓ PER A L’ÚS DE MAQUINÀRIA 

 

25.1. PALA CARREGADORA 

 

25.1.1. Riscs més freqüents 

 

- Atropellament. 

- Lliscament de la màquina (terrenys enfangats). 

- Màquina en marxa fora de control (abandó de la cabina de comandament sense 

desconnectar la màquina). 

- Bolcada de la màquina (inclinació del terreny superior a l'admissible per la pala 

carregadora). 

- Caiguda de la pala per arracades (aproximació excessiva a la vora de talussos, corts i 

assimilables). 

- Xoc contra altres vehicles. 

- Contacte amb línies elèctriques (aèries o enterrades). 

- Interferències amb infraestructures urbanes (clavegueram, aigua, gas o electricitat). 

- Desplomis de talussos o de fronts d'excavació. 

- Incendi. 

- Cremades (treballs de manteniment). 

- Atrapaments. 

- Projecció d'objectes durant el treball. 

- Caiguda de persones des de la màquina. 

- Cops. 

- Soroll propi i ambiental (treball a la vegada de diverses màquines). 

- Vibracions. 

- Els derivats dels treballs realitzats en ambients polsosos (partícules en els ulls, 

afeccions respiratòries, etc.). 

- Els derivats de treballs en condicions meteorològiques extremes. 

- Els propis del procediment i disseny elegit per al moviment de terres. 

 

25.1.2. Mesures Preventives i de Protecció 

 

- Per a pujar o baixar de la pala carregadora, utilitzi els esglaons i agafadors amatents 

per a tal funció. 

- Pugi i baixi de la maquinària de forma frontal, (mirant cap a ella), agafant-se amb 

ambdues mans. 

- No tracti de realitzar ajustaments amb la màquina en moviment o amb el motor en 

funcionament. 

- Per a evitar lesions, recolzi en el sòl la cullera, pari el motor, posi el fre de mà i 

bloquegi la màquina; a continuació, realitzi les operacions de servei que necessiti. 

- No guardi draps greixosos combustible sobre la pala, poden incendiar-se. 

- Tingui les precaucions habituals en el manteniment d'un vehicle (canviar d'oli de 

motor i de sistema hidràulic, amb el motor fred; no fumar al manipular la bateria o 

abastir de combustible, etc.) 

- Durant la neteja de la màquina, protegeixi's amb mascareta, mico, mandril i guants de 

goma quan utilitzi aire a pressió. 

- No alliberi els frens de la màquina en posició de desocupada si abans no ha instal·lat 

els tacs de immobilització en les rodes. 
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- No s'admetran pales carregadores que no vengen amb la protecció de cabina 

antivolcada instal·lada (o pòrtic de seguretat). 

- Es revisaran periòdicament tots els punts d'escapada del motor, amb la finalitat 

d'assegurar que el conductor no rep en la cabina gasos procedents de la combustió. 

- Les pales carregadores estaran dotades d'una farmaciola de primers auxilis. 

- Es prohibeix que els conductors abandonin la màquina amb el motor en marxa o/i amb 

la cullera hissada i sense recolzar en el sòl. 

- La cullera durant els transports de terres, romandrà el més baixa possible per a poder 

desplaçar-se amb la màxima estabilitat. 

- Es prohibeix transportar o hissar persones utilitzant la cullera. 

- Estaran dotades d'un extintor, timbrat i amb les revisions al dia. 

- Tindran llums i botzina de reculada. 

- Els conductors, abans de realitzar nous recorreguts, faran a peu el camí amb la finalitat 

d'observar les irregularitats que puguin donar origen a oscil·lacions de la cullera. 

- Es prohibeix el maneig de grans càrregues sota règim de forts vents. 

 

25.2. RETROEXCAVADORA 

 

25.2.1. Riscs més freqüents 

 

- Atropellament. 

- Lliscament de la màquina (terrenys enfangats). 

- Màquina en marxa fora de control (abandó de la cabina de comandament sense 

desconnectar la màquina). 

- Bolcada de la màquina (inclinació del terreny superior a l'admissible per la pala 

carregadora). 

- Caiguda de la pala per arracades (aproximació excessiva a la vora de talussos, talls i 

assimilables). 

- Xoc contra altres vehicles. 

- Contacte amb línies elèctriques (aèries o enterrades). 

- Interferències amb infraestructures urbanes (clavegueram, aigua, gas o electricitat). 

- Incendi. 

- Cremades (treballs de manteniment). 

- Atrapaments. 

- Projecció d'objectes durant el treball. 

- Caiguda de persones des de la màquina. 

- Cops. 

- Soroll propi i ambiental (treball a la vegada de diverses màquines). 

- Vibracions. 

- Els derivats dels treballs realitzats en ambients polsosos (partícules en els ulls, 

afeccions respiratòries, etc.). 

- Els derivats de treballs en condicions meteorològiques extremes. 

- Els propis del procediment i disseny elegit per al moviment de terres. 

 

25.2.2. Mesures Preventives i de Protecció  

 

- Per a pujar o baixar de la retroexcavadora, utilitzi els esglaons i agafadors amatents per 

a tal funció. 

- Pugi i baixi de la maquinària de forma frontal, (mirant cap a ella), agafant- se amb 

ambdues mans. 
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- No tracti de realitzar ajustaments amb la màquina en moviment o amb el motor en 

funcionament. 

- Per a evitar lesions, recolzi en el sòl la cullera, pari el motor, posi el fre de mà i 

bloquegi la màquina; a continuació, realitzi les operacions de servei que necessiti. 

- No guardi draps greixosos ni combustible sobre la pala, poden incendiarse. 

- Tingui les precaucions habituals en el manteniment d'un vehicle (canvi d'oli del motor 

i de sistema hidràulic, amb el motor fred; no fumar al manipular la bateria o abastir de 

combustible, etc.) 

- No alliberi els frens de la màquina en posició de desocupada si abans no ha instal·lat 

els tacs de immobilització en les rodes. 

- No s'admetran pales carregadores que no vengen amb la protecció de cabina 

antivolcada instal·lada (o pòrtic de seguretat). 

- Es revisaran periòdicament tots els punts d'escapada del motor, amb la finalitat 

d'assegurar que el conductor no rep en la cabina gasos procedents de la combustió. 

- Estaran dotades d'una farmaciola de primers auxilis. 

- Es prohibeix que els conductors abandonin la màquina amb el motor en marxa. 

- Es prohibeix transportar o hissar persones utilitzant la cullera. 

- Estaran dotades d'un extintor, timbrat i amb les revisions al dia. 

- Tindran llums i botzina de reculada. 

- Es prohibeix el maneig de grans càrregues sota règim de forts vents. 

- Es prohibeix realitzar maniobres de moviment de terres sense abans haver posat en 

servei els suports hidràuliques de immobilització. 

- Es prohibeix utilitzar la retroexcavadora com una grua per a la introducció de peces, 

canonades, etc. , en l'interior de les rases. 

- Es prohibeix realitzar esforços per sobre del límit de càrrega útil de la retroexcavadora. 

- El canvi de posició de la retroexcavadora, s'efectuarà situant el braç en el sentit de la 

marxa. 

- S'instal·larà un senyal de perill sobre “un peu dret”, com límit de la zona de seguretat 

de l'abast del braç de la màquina. 

 

25.3. CAMIÓ DE TRANSPORT 

 

25.3.1. Riscs més freqüents 

 

- Atropellament de persones. 

- Xoc contra altres vehicles. 

- Bolcada del camió. 

- Caigudes. 

- Atrapaments. 

 

25.3.2. Mesures Preventives de Seguretat 

 

- Abans d'iniciar les maniobres de càrrega i descàrrega del material a més d'haver estat 

instal·lat el fre de mà de la cabina del camió, s'instal·laran falques d’immobilització de 

les rodes. 

- L'ascens i descens de les caixes dels camions, s'efectuarà mitjançant escales 

metàl·liques fabricades per a tal menester, dotades de ganxos de immobilització i 

seguretat. 

- Totes les maniobres de càrrega i descàrrega seran dirigides per un especialista 

coneixedor de la conducta més adequat. 
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- Les maniobres de càrrega i descàrrega mitjançant plànol inclinat, serà governada des 

de la caixa del camió per un mínim de dos operaris mitjançant corda de descens. En 

l'entorn del final del plànol no haurà mai persones. 

- El màxim permès per a materials solts no superarà l'alçada màxima en més d’un 5% i 

es cobrirà amb una lona. 

- Les càrregues s'instal·laran sobre la caixa de forma uniforme, compensant els pesos. 

- El ganxo de la grua auxiliar estarà dotat de pestell de seguretat. 

 

25.3.3. Normes de seguretat per als treballs de càrrega i descàrrega de camions 

 

Demani que li dotin de guants o manyoples de cuir. Utilitzi sempre les botes de 

seguretat, evitarà atrapaments o cops en els peus. Si deu guiar les càrregues en 

suspensió, faci'l mitjançant caps de govern lligats a elles. Eviti empènyer-les 

directament amb les mans per a no tenir lesions. 

 

25.4 CAMIÓ GRUA 

25.4.1 Riscs més freqüents 

 

- Bolcada del camió. 

- Atrapaments. 

- Caigudes al pujar o baixar a la zona de comandaments. 

- Atropellament de persones. 

- Ensorrament de la càrrega. 

- Cops per la càrrega a paraments. 

 

25.4.2 Mesures Preventives de Seguretat 

 

- Abans d’iniciar les maniobres de càrrega s’instal·laran calzes immobilitzadors en les 

quatre rodes i els gats estabilitzadors. 

- Els ganxos estaran dotats de pestells de seguretat. 

- Es prohibeix sobrepassar la càrrega màxima admissible fixada pel fabricant del camió 

en funció de l’extensió braç-grua. 

- Les rampes d’ accés als talls no superaran la pendent del 20 % en prevenció de 

bolcades. 

- Es prohibeix realitzar suspensió de càrrega de forma lateral quan la superfície de 

recolzament del camió estigui inclinada cap al costat de la càrrega, en previsió dels 

accidents per bolcada. 

- Es prohibeix arrossegar càrrega amb el camió-grua. 

- Les càrrega en suspensió, per evitar cops i balancejos es guiaran mitjançant caps de 

govern. 

- Es prohibeix la permanència de persones al voltant del camió-grua, a distancies 

inferiors a 5 m. 

- Es prohibeix la permanència sota les càrregues en suspensió. 

 

25.4.3 Normes de Seguretat pels operadors del camió-grúa 

 

- Mantingui la màquina allunyada de terrenys insegurs, propensos a esfondraments. 

- Eviti passar el braç de la grua sobre el personal. 

- Pugi i baixi del camió-grua pels llocs previstos per a tal cas. 

- Asseguri la immobilització del braç de la grua abans d’ iniciar cap desplaçament. 
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- No permeti que ningú es pugi sobre la càrrega. 

- Netegi el seu calçat del fang o grava que pogués tenir abans de pujar a la cabina. 

- Si rellisquen els pedals durant una maniobra o durant la marxa, pot provocar accidents. 

- No arrossegui mai la càrrega. 

- Mantingui a la vista la càrrega. 

- No intenti sobrepassar la càrrega màxima autoritzada per ser hissada. 

- Aixequi una sola càrrega cada vegada. 

- Asseguris que la màquina està estabilitzada abans d’aixecar càrregues. 

- Posi en servei els gats estabilitzadors totalment estesos, és la posició més segura. 

- No abandoni la màquina amb la càrrega penjada. 

- No permeti que hi hagi operaris sota les càrrega suspeses. 

- Eviti el contacte amb el braç telescòpic en servei, pot patir atrapaments. 

- Abans de posar en servei la màquina, comprovi tots els dispositius de frenat. 

- Utilitzi sempre la roba de protecció que se li indiqui a l’obra. 

 

25.5. BOMBA PER A FORMIGÓ AUTOPROPULSADA 

 

25.5.1. Riscs més freqüents 

 

- Els derivats del trànsit durant el transport. 

- Bolcada per proximitat a talls i talussos. 

- Lliscament per plans inclinats. 

- Bolcada per error mecànic. 

- Projeccions d’objectes (fuita d’una canonada). 

- Cops per objectes que vibren. 

- Atrapaments. 

- Contacte amb la corrent elèctrica. 

- Interferència del braç amb línies elèctriques aèries. 

- Ruptura de la canonada. 

- Ruptura de la mànega. 

- Caiguda de persones. 

- Atrapament de persones entre la tremuja i el camió formigonera. 

 

25.5.2 Mesures Preventives de Seguretat 

 

La bomba de formigonat, només podrà utilitzar-se pel bombeig de formigó segons el 

“con” recomanat pel fabricant en funció de la distància de transport. 

El braç d’elevació de la mànega, únicament podrà ser utilitzat per la missió a la que ha 

estat dedicat pel seu disseny. 

Abans d’iniciar el bombeig del formigó, es comprovarà que les rodes de la bomba estan 

bloquejades mitjançant calzes i els gats estabilitzadors en posició amb l‘enclavament 

mecànic o hidràulic instal·lat. La zona de bombeig (en casc urbà) quedarà totalment 

aïllada dels vianants. 

Comprovi diàriament, abans de l’inici del subministrament, l’estat de desgast intern de 

la canonada de transport mitjançant mesurador d’ espessors. Per a comprovar l‘espessor 

d’una canonada és necessari que no estigui sota pressió. 

Inverteixi el bombeig i podrà comprovar sense Riscs. 

Una vegada acabat el formigonat s’aixecarà i es netejarà l’ interior dels tubs de tota la 

instal·lació, en prevenció d’ accidents per l’ aparició de “taps” de formigó. 

S’ exigirà que el lloc d’ ubicació de la bomba compleixi com a mínim: 
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- Que sigui horitzontal. 

- Que no estigui a menys de 3 m. del final d’un talús, rasa o tall del terreny. 

 

25.5.3. Normes de Seguretat per la utilització de l’equip 

 

- Abans d’ iniciar el subministrament asseguris que tots els acoblaments de palanca 

tenen en posició de immobilització els passadors. 

- Abans de posar el formigó en la tolva asseguris que està instal·lada la graella. 

- No toqui mai directament amb les mans la tolva o el tub oscil·lant si la màquina està 

en marxa. 

- Si ha d’ efectuar treballs en la tolva o en el tub oscil·lant, primer pari el motor de 

l’accionament, purgui la pressió de l’ acumulador a través de l’ aixeta, després efectuï el 

treball necessari. 

 

Si el motor de la bomba és elèctric: 

- Abans d’obrir el quadre general de control asseguris de la seva total desconnexió. 

- No intenti modificar o pontejar els mecanismes de protecció elèctrica; si ho fa, patirà 

probablement algun accident al reprendre el servei. 

 

25.6. CAMIÓ FORMIGONERA 

 

25.6.1. Riscs més freqüents 

 

- Atropellar persones. 

- Col·lisió amb altres màquines. 

- Caiguda de persones al mateix nivell. 

- Cops per la manipulació de les canaletes. 

- Caiguda d’ objectes sobre el conductor durant les operacions d’abocament o de neteja. 

- Cops pel cubilot del formigó. 

- Atrapaments durant el desplegament, muntatge i desmuntatge de les canaletes. 

- Els derivats del contacte amb el formigó. 

- Bolcada del camió formigonera 

- Caiguda a l'interior d'una rasa 

- Caigudes a diferent nivell 

 

25.6.2. Mesures Preventives de Seguretat 

 

Organització dels treballs. 

Quan s’aboca el formigó sobre cubilot transportat per grua, el camioner i l'operari que 

ajuda a carregar-lo se separaran de la zona de baixada del cubilot estant sempre pendent 

de les evolucions del mateix. 

Si per la situació del gruista, s'ha d'acompanyar en la seva baixada al cubilot, es farà 

procurant no col·locar-se entre el cubilot i la part posterior de la formigonera per a 

evitar atrapaments entre ambdós elements. 

S'ha de posar especial atenció amb la posició dels peus quan baixa el cubilot per a evitar 

que aquest els atrapi contra el sòl. 

Una vegada carregat el cubilot i separada la canaleta s'han d'allunyar ambdós operaris 

per a evitar un balanceig imprevist de la càrrega els colpegi. Planificació de la circulació 

i vigilància dels moviments del camió. 
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Prudència en terrenys amb molta pendent, accidentats, blans, relliscosos o que 

comportin altres Riscs, al llarg de rases o talusos, i al fer marxa enrere. 

Durant el desplaçament del camió cap persona deurà: anar de peu o assentada en lloc 

perillós, passar d'un vehicle a un altre, aplicar falques a les rodes, portar braços o cames 

penjant per l'exterior. 

Quan el subministrament es realitza en terrenys amb pendents entre el 5 i el 16%, si el 

camió-formigonera porta motor auxiliar es pot ajudar a frenar col·locant una marxa a 

banda del corresponent fre de mà; si la formigonera funciona amb motor hidràulic cal 

calçar les rodes del camió perquè el motor 

del camió està en marxa de forma contínua. En pendents superiors al 16% s'aconsella no 

subministrar formigó amb el camió. 

Al finalitzar el servei i abans de deixar el camió-formigonera el conductor deurà: posar 

el fre de mà, engranar una marxa curta i cas necessari bloquejar les rodes per mitjà de 

falques. 

En la lubricació de ressorts per mitjà de vaporització o atomització el treballador 

romandrà allunyat del doll de lubricació, que se sedimenta amb rapidesa procurant en 

tot moment no dirigir-lo a altres persones. 

 

25.7. PICONADORA DE CORRONS VIBRADORS 

 

25.7.1. Riscs més freqüents 

 

Exposició al soroll 

Atmosfera amb pols 

Atropellament d’operaris 

Caigudes a diferent nivell 

Bolcada de la màquina 

Desprendiments de terres 

Caigudes de persones al mateix nivell 

Vibracions 

Sobreesforços 

 

25.7.2. Mesures Preventives de Seguretat 

 

Protegir de l’atrapament al conductor en cas de bolcada i col·lisions: cabina segura i 

cinturó de seguretat. 

Protegir contra la caiguda o desplom de terres i materials, com per exemple, murs, 

arbres, etc. 

La cabina ideal és la que protegeix contra la inhalació de pols, contra la sordera 

produïda pel soroll de la màquina i contra l’estrès tèrmic o insolació a l’estiu. 

Cadira anatòmica per disminuir les molt probables lesions d’esquena del conductor i el 

cansament. 

Correcte estat i posicionament de controls i comandaments. 

Prohibir que el personal no autoritzat es pugi a la màquina, especialment si aquesta està 

en marxa. 

Evitar treballar amb pendents superiors al 50% i respectar límits de velocitat segons el 

tipus de terreny i pendent. 

Planificar la circulació en l’obra i il·luminar les superfícies de treball quan sigui 

necessari. 
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A més a més de les mesures generals de maquinària, s’establiran, adequadament 

desenvolupades, en el seu cas, les següents mesures preventives específiques: 

S’haurà de formar l’operador adientment 

Els maquinistes de les piconadores seran operaris destres i amb experiència. 

S’haurà de regar la zona d’acció del compactador, per a reduir la pols ambiental en el 

cas que n’hi hagi. Serà necessari l’ús de mascaretes antipols en casos de molta pols 

ambiental. 

Serà obligatori usar cascs o taps antisoroll per evitar lesions auditives. 

La zona en fase de compactació es tancarà al pas d’altres operaris mitjançant cinta de 

abalissament. 

Està prohibida la permanència de persones a la zona de treball de la màquina. 

En treballs de desbrossada al peu de talussos ja construïts, s’inspeccionaran els 

materials (arbres, roques, etc.) inestables, que puguin trencar-se accidentalment sobre el 

tall. Només una vegada sanejat el talús es procedirà a l’inici dels treballs amb la 

màquina. Evitar contactes amb línies elèctriques aèries o enterrades. 

No fumar carregant combustible. 

  



Projecte  de l’EDAR i dels col·lectors de Bonastre (Baix Penedès) 

 

Annex 24 – ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT _ Memòria i Annexos. 

25.8. GRUA MÒBIL 

 

25.8.1. Riscs més freqüents. 

 

Bolcada o caiguda de la grua 

Caigudes des d'alçària 

Incorrecta resposta de la botonera 

Atrapament 

Abocament o caiguda de la càrrega durant el transport 

Cops per la càrrega a les persones o a les coses durant el seu transport aeri. 

Contactes amb l'energia elèctrica 

Caigudes al pujar o baixar de la cabina 

Atropellament de persones 

 

25.8.2. Mesures Preventives de Seguretat 

 

Mesures preventives d'aplicació en el recinte intern de l'obra 

La grua autopropulsada tindrà al dia el llibre de manteniment, en prevenció dels Riscs 

per fallada mecànica. 

El ganxo (o el doble ganxo), de la grua autopropulsada estarà dotat de pestell de 

seguretat, en prevenció del risc de despreniment de la càrrega. 

Es comprovarà el correcte suport dels gats estabilitzadors abans d'entrar en servei la 

grua autopropulsada. 

Es disposarà en obra d'una partida de taulers de 9 cm. de grossària (o plaques de 

palastre), per a ser utilitzada com a plataformes de repartiment de càrregues dels gats 

estabilitzadors en el cas de tenir que recolzar sobre terrenys blans. 

Les maniobres de càrrega (o de descàrrega), estaran sempre guiades per un especialista, 

en prevenció dels Riscs per maniobres incorrectes. 

Es prohibeix expressament, sobrepassar la càrrega màxima admesa pel fabricant de la 

grua autopropulsada, en funció de la longitud en servei del braç. 

El gruista tindrà la càrrega suspesa sempre a la vista. 

Si això no fóra possible, les maniobres estaran expressament dirigides per un senyalista. 

Es prohibeix utilitzar la grua autopropulsada per a arrossegar les càrregues, per ser una 

maniobra insegura. Es prohibeix romandre o realitzar treballs dins del radi d'acció de 

càrregues suspeses, en prevenció d'accidents. 

Normes de seguretat per a operadors de camió grua. 

Mantingui la màquina allunyada de terrenys insegurs. 

Eviti passar el braç de la grua, amb càrrega o sense ella sobre el personal, pot produir 

accidents. 

No faci marxa enrere sense ajuda d'un senyalista. 

Pugi i baixi de la cabina i plataformes pels llocs previstos per a això. 

Si entra en contacte amb una línia elèctrica, demani auxili amb la botzina i esperi rebre 

instruccions, no intenti abandonar la cabina encara que el contacte elèctric hagi acabat, 

podria patir lesions. 

Sobretot, no permeti que ningú toqui la grua autopropulsada, pot estar carregada 

d'electricitat. 

No faci per si mateix maniobres en espais estrets, demani l'ajuda d'un senyalista i evitarà 

accidents. Abans de creuar un "pont provisional d'obra", asseguris que té la resistència 

necessària per a suportar el pes de la màquina. 

Asseguri la immobilitat del braç de la grua abans d'iniciar cap desplaçament. 
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Posi’l en la posició de viatge i evitarà accidents per moviments descontrolats. 

No permeti que ningú pugi a sobre de la càrrega, ni admeti que ningú es pengi del 

ganxo. 

Netegi les seves sabates del fang o de la grava que puguin tenir abans de pujar a la 

cabina, ja que poden provocar relliscades dels pedals durant una maniobra o marxa. 

No realitzi mai arrossegaments de càrrega o estirades esbiaixades. Mantingui a la vista 

la càrrega, si ha de mirar cap a un altre costat, pari les maniobres. 

No intenti sobrepassar la càrrega màxima autoritzada per a ser hissada. 

Alci una sola càrrega cada vegada. 

Asseguris que la màquina està estabilitzada abans d'alçar càrregues. 

Posi en servei els gats estabilitzadors totalment estesos, és la posició més segura. 

No abandoni la màquina amb una càrrega suspesa, no és segur. 

No permeti que hi hagi operaris sota càrregues suspeses. 

Abans d'hissar una càrrega, comprovi a la taula de la cabina la distància d'extensió 

màxima del braç. 

No sobrepassi el límit marcat en la taula. Respecte sempre les taules, rètols i senyals 

adherits a la màquina i faci que les respecten la resta del personal. 

Abans de posar en servei la màquina, comprovi tots els dispositius de frenada. 

No permeti que la resta del personal accedeixi a la cabina o que manegi els 

comandaments. 

No permeti que s'utilitzen, aparells, balancins, eslingues, o estreps defectuosos o 

danyats. 

Asseguris que tots els ganxos dels aparells, balancins, eslingues o estreps posseeixen 

pestell de seguretat que eviti el desenganxament fortuït. 

 

25.9. ESCOMBRADORA 

 

25.9.1. Riscs més freqüents 

 

Exposició a soroll 

Cops per objectes 

Atmosfera amb pols 

Atropellament de persones 

Bolcada de la màquina 

Vibracions 

Xocs entre vehicles 

 

25.9.2 Mesures Preventives de Seguretat 

 

Aquest equip únicament ha de ser utilitzat per personal autoritzat i degudament instruït, 

amb una formació especifica adequada. 

 

- Al deixar la màquina treure la clau del contacte. 

- La màquina només pot ser ocupada per una persona. 

- La màquina escombradora només pot utilitzar-se per a realitzar treballs d'escombrat i 

neteja de calçades ferms per al trànsit rodat. 

Abans de posar en funcionament la màquina escombradora és necessari comprovar els 

punts següents: 

- Verificar la perfecta visió de l'escombradora i de la calçada. 
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- Verificar el funcionament correcte dels dispositius d'alerta (botzina, enllumenat de 

precaució, etc.) i comprovar les seves condicions de seguretat. 

- Comprovar l'hermeticitat de les conduccions hidràuliques i el correcte estat de les 

connexions. 

- Verificar l'absència de qualsevol tipus de deteriorament en les mànegues. 

- Comprovar els nivells de combustibles, lubricants, circuit de refrigeració i filtre 

d'admissió del motor. 

- No posi en funcionament el motor en locals tancats, sense la instal·lació del tub 

d’escapament amb sortida a l'exterior. 

- Inspeccionar al voltant de la màquina observant si hi ha algú a sota, i mirant si hi ha 

taques d'oli o altres líquids en el sòl per a detectar possibles escapes. 

Si durant la utilització de la màquina s’observa qualsevol tipus de mal funcionament o 

anomalia, s’haurà de comunicar immediatament a l’encarregat  

- El motor no ha de mantenir-se en funcionament en llocs tancats sense sistemes de 

ventilació apropiats. 

- L'eliminació del fem arreplega haurà de realitzar-se conforme a les normes de 

protecció del medi ambient. 

- L'operador haurà de disposar de protectors auditius en el cas que se superin els límits 

legals, a més no s'haurà d'escombra en zones on la pols sigui perillosa per a la salut, a 

menys que s’usin els EPI adients. 

- A la màquina han de mantenir-se sempre ben llegibles i completes totes les 

indicacions de seguretat i protecció. 

- Per a treure de la màquina objectes que queden enredats (per exemple, fils d'aram) 

haurà d'utilitzar-se les eines apropiades (per exemple, un ganxo adequat) i guants de 

treball. 

- Abans d'obrir qualsevol conducció hidràulica és necessari primer eliminar la pressió. 

- En la manipulació de bateries és necessari tenir en compte les normes especials. 

(Guants de treball i ulleres protectores) 

- Abans de realitzar qualsevol tipus d'intervenció en el sistema elèctric, desconnectar la 

bateria. Tanqui bé la màquina i asseguri’s contra la utilització de personal no autoritzat i 

vandalisme. 

 

25.10. MÀQUINES I EINES 

 

25.10.1. Grup generador d’electricitat 

 

25.10.1.1. Riscs més freqüents 

 

Contacte elèctric directe 

Contacte elèctric indirecte 

Vibracions 

Sobre esforços 

Trepitjades d’objectes punxeguts 

Soroll 

Incendis per sobre tensió 

Projecció de partícules 

 

25.10.1.2 Mesures Preventives de Seguretat 

 

Respectar la normativa europea sobre màquines. 
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Correcta organització del treball i us de la màquina. 

Seguir les indicacions del fabricant. 

Ordre i neteja als llocs de treball. 

Posta a terra de les masses i dispositius de tall per intensitat de defecte. 

Treballadores qualificats i formats. 

 

25.10.2. Eines manuals 

 

25.10.2.1 Riscs més freqüents 

 

Talls 

Cremades 

Cops 

Projecció de partícules 

Caigudes d’objectes 

Contacte amb l’energia elèctrica 

Vibracions 

Sobre esforços 

Trepitjades d’objectes punxeguts 

Soroll 

 

25.10.2.2 Mesures Preventives de Seguretat 

 

Les màquines-eines elèctriques a usar estaran protegides elèctricament mitjançant doble 

aïllament. 

Els motors elèctrics de les màquines-eines estaran protegits per la carcassa i resguards 

propis de cada aparell, per evitar els Riscs d’atrapament o de contacte amb l’energia 

elèctrica. 

Les transmissions motrius per corretges, estaran sempre protegides mitjançant bastidor 

que suporti una malla metàl·lica, muntada de tal forma, que permeti l’observació de la 

correcta transmissió motriu, i impedeixi l’atrapament de les extremitats dels operaris o 

d’objectes. 

Està prohibit efectuar reparacions o manipulacions de la maquinària accionada per 

transmissions de corretges en marxa. Les reparacions, ajustos, etc. Es realitzaran amb el 

motor parat, per evitar accidents. 

El muntatge i ajustament de les transmissions per corretges es realitzarà mitjançant 

“muntacorretges” (o dispositius similars), mai amb tornavisos, les mans, etc. per evitar 

el risc d’atrapament. 

Les transmissions mitjançant engranatges accionats mecànicament, estaran protegits 

mitjançant un bastidor, que suportarà un tancament bastidor, que ha de permetre 

observar el bon funcionament de la transmissió, però que ha d’impedir l’atrapament de 

les extremitats de les persones o d’objectes. 

La instal·lació de cartells “màquina fora de servei”, etc.) seran instal·lats i retirats per la 

mateixa persona. 

Les màquines-eines amb capacitat de tall, tindran el disc protegit mitjançant una 

carcassa antiprojeccions. Les màquines-eines amb no protegides elèctricament 

mitjançant sistema de doble aïllament, tindran les seves carcasses connectades a la 

xarxa de terres en combinació amb els interruptors diferencials del quadre elèctric 

general de l’obra. 
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Les màquines-eines a utilitzar en llocs en els que existeixin productes inflamables o 

explosius (dissolvents inflamables, explosius, combustibles i similars), estaran 

protegides mitjançant carcasses antideflagrants. 

En ambients humits l’alimentació per a les màquines-eina no protegides amb doble 

aïllament, es realitzarà mitjançant la connexió a transformadors de 24V. 

En prevenció dels riscs per inhalació de pols ambiental, les màquines-eina que generin 

pols s’hauran d’utilitzar en via humida, per eliminar la formació d’atmosferes nocives. 

Les eines accionades mitjançat compressor, s’utilitzaran a una distància mínima 

d’aquest de 10 metres,  (com a norma general), per a evitar soroll generat. 

Les eines accionades mitjançant compressor estaran dotades de camises insonoritzades, 

per a disminuir el nivell acústic. 

Es prohibeix la utilització d’eines accionades mitjançant combustibles líquids en llocs 

tancats o amb ventilació insuficient, per a prevenir el risc de treballar amb una 

atmosfera tòxica. 

Està prohibit l’ús de màquines-eina al personal no autoritzat per evitar accidents per 

imperícia. 

Es prohibeix deixar les eines elèctriques de tall o de foradar abandonades a qualsevol 

lloc, per evitar accidents. 

Les connexions elèctriques de totes les màquines-eina estaran sempre protegides 

mitjançant la seva carcassa anticontactes elèctrics Sempre que sigui possible, els cables 

d’alimentació de les diferents màquines, s’instal·laran de forma aèria. 

Es senyalitzarà mitjançant corda de banderoles, els llocs de creuament aeri de les vies 

de circulació interna, per a prevenir el risc de topada, o de contacte elèctric. 

 

25.10.3Serra circular (taula) 

25.10.3.1 Riscs identificats 

 

Talls amb el disc 

Abrasions 

Cops per objectes 

Atrapaments 

Projecció violenta de partícules 

Sobreesforços 

Emissió de pols de fusta 

Soroll ambiental 

Contacte amb l'energia elèctrica 

 

25.10.3.2 MESURES DE PREVENCIÓ 

 

Les serres circulars, no s'ubicaran a distàncies inferiors a tres metres, (com a norma 

general) del límit dels forjats amb l'excepció de què estiguin protegits en tot moment. 

No s'ubicaran sota les àrees de pas de càrregues suspeses del ganxo de la grua, per a 

evitar els Riscs per caiguda o abocament de càrrega. 

Estaran dotades dels següents elements de protecció: 

1. Carcassa de cobriment del disc. 

2. Ganivet divisor del tall. 

3. Empenyedor de la peça a tallar i guia. 

4. Carcassa de protecció de les transmissions per corrioles. 

5. Interruptor estanc. 

6. Presa de terra. 
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El manteniment serà realitzat per personal especialitzat. 

L'alimentació elèctrica es realitzarà per mitjà de mànegues antihumitat, dotades de 

clavilles estanques a través del quadre elèctric de distribució, per a evitar els Riscs 

elèctrics. 

La presa de terra de les taules de serrar es realitzarà a través del quadre elèctric general 

(o de distribució) -en combinació amb els disjuntors diferencials-. 

Es prohibeix ubicar la serra circular sobre llocs amb aigua, per a evitar els Riscs de 

caigudes i elèctrics. 

Es netejarà periòdicament de productes procedents dels talls la zona pròxima de les 

taules de serra circular. 

 

Normes de seguretat per al maneig de la serra de disc 

 

Abans de posar la màquina en servei comprovi que no està anul·lada la connexió a terra, 

en cas afirmatiu, avisi a l'Encarregat perquè sigui esmenat el defecte i no treballi amb la 

serra, ja que pot patir accidents per causa d'electricitat. 

Comprovi que l'interruptor elèctric és estanc, en cas de no ser-lo, avisi a l'Encarregat 

perquè sigui substituït, evitarà accidents elèctrics. 

Utilitzi l'empenyedor per a manejar la fusta. 

Desconfiï de la seva destresa, ja que aquesta màquina és perillosa. 

No retiri la protecció del disc de tall. Si la màquina es deté, aparti’s i avisi a l'Encarregat 

perquè sigui reparada. 

No intenti realitzar ni ajustos ni reparacions, ja que pot patir accidents.- Desconnecti 

l'endoll-. 

Abans d'iniciar el tall:-amb la màquina desconnectada de l'energia elèctrica-, giri el disc 

a mà. 

Faci que se substitueixi si està fissurat, o si li falta alguna dent. 

Per a evitar danys en els ulls, sol·liciti que se li proporcionin unes ulleres de seguretat 

antiprojecció de partícules i usi-les sempre, quan hagi de tallar. 

Extragui prèviament tots els claus o parts metàl·liques clavades en la fusta que desitgi 

tallar. 

Pot fracturar-se el disc o projectar la fusta de forma no controlada, provocant accidents 

seriosos. 

 

Normes de seguretat per al tall material ceràmic 

 

Observi que el disc per a tall ceràmic no està fissurat. De ser així, sol·liciti a 

l'Encarregat que es canviï per un altre que sigui nou. Aquesta operació s’ha de realitzar 

amb la màquina desconnectada de la xarxa elèctrica. 

Efectuï el tall a ser possible a l’aire lliure -o en un local molt ventilat-, i sempre protegit 

amb una màscara de filtre mecànic. 

Efectuï el tall a sotavent. 

El vent allunyarà de vosté les partícules, però procuri no llançar-les sobre els seus 

companys, també poden patir danys al respirar-les. 

 

25.10.3.3 MESURES DE PROTECCIÓ 

 

a) Proteccions Col·lectives 

 

Presa de terra normalitzada general de l'obra 
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Connexions elèctriques de seguretat 

Interruptor diferencial de 30 mA 

Interruptor diferencial de 300 mA 

Control de l'estat d'aïllament de la maquina 

 

b) Equips de Protecció Individual 

 

Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada 

Casc de seguretat categoria 3 

Casc protector auditiu 

Ulleres de seguretat contra projeccions i pols 

Màscares simples de paper filtrant contra la pols 

Roba de treball 

 

25.10.4Soldadura elèctrica 

 

25.10.4.1 Riscs identificats 

 

Caigudes des d'alçada 

Els derivats de les radiacions de l'arc voltaic 

Els derivats de la inhalació de vapors metàl·lics 

Cremades 

Contacte amb l'energia elèctrica 

Projecció violenta de partícules 

Ferides en els ulls per cossos estranys (picat del cordó de soldadura) 

 

25.10.4.2 MESURES DE PREVENCIÓ 

 

L'hissat i posicionament de peces metàl·liques per ser soldades es realitzarà eslingades 

de dos punts; de forma tal, que l'angle superior a nivell de l'argolla sigui igual o menor 

que 90 graus, per a evitar els Riscs per fatiga del medi auxiliar. 

Se suspendran els treballs de soldadura a la intempèrie en cas de pluja, en prevenció del 

risc elèctric. 

Les escales de mà a utilitzar durant el muntatge de l'estructura seran metàl·liques amb 

ganxos al capdavant i en els travessers per a immobilització, en prevenció de caigudes 

per moviments imprevistos. 

El taller de soldadura (taller mecànic), tindrà ventilació directa i constant, en prevenció 

dels Riscs per treballar en l'interior d'atmosferes tòxiques. 

Els porta elèctrodes a utilitzar, tindran el suport de material aïllant de l'electricitat. 

Es prohibeix expressament la utilització de porta elèctrodes deteriorats, en prevenció del 

risc elèctric. Les operacions de soldadura a realitzar en (zones humides o molt 

conductores de l'electricitat), no es realitzaran amb tensió superior a 50 volts. 

El grup de soldadura estarà en l'exterior del recinte en què s’efectui l'operació de soldar. 

Les operacions de soldadura a realitzar (en condicions normals), no es realitzaran amb 

tensions superiors a 75 volts si els equips estan alimentats per corrent continu. 

 

Normes de prevenció per als soldadors 

 

Les radiacions de l'arc voltaic són pernicioses per a la seva salut. Protegeixi’s amb l'elm 

de soldar o la pantalla de mà sempre que soldi. No miri directament a l'arc voltaic. 
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La intensitat lluminosa pot produir-li lesions greus als ulls. 

No piqui el cordó de soldadura sense protecció ocular ja que les restes de pellofa 

despresa, poden produir-li greus lesions en els ulls. 

No toqui les peces acabades de soldar; encara que li sembli el contrari, poden estar a 

temperatures que podrien produir-li cremades serioses. 

Soldi sempre en un lloc ventilat, evitarà intoxicacions i el risc d’asfíxia. 

Abans de començar a soldar, comprovi que no hi ha persones en l'entorn de la vertical 

del seu lloc de treball. Els evitarà cremades fortuïtes. 

No deixi la pinça directament en el sòl o sobre la peça a soldar. Deizxi-la sobre un porta 

pinces. Demani que li indiquin quin és el lloc més adequat per a estendre el cablejat del 

grup, evitarà entrebancades i caigudes. 

No utilitzi el grup sense que porti instal·lat el protector de “clemas”. Evitarà el risc 

d'electrocució. 

Comprovi que el seu grup està correctament connectat a terra abans d'iniciar la 

soldadura. 

No anul·li la presa de terra de la carcassa del seu grup de soldar en el cas que "salti" el 

disjuntor diferencial. Avisi a l'Encarregat perquè es revisi l'avaria. Esperi que li reparin 

el grup o bé utilitzi un altre. 

Desconnecti totalment el grup de soldadura cada vegada que faci una pausa de 

consideració (esmorzar o menjar, o desplaçament a un altre lloc). 

Comprovi abans de connectar-les al seu grup, que les mànegues elèctriques estan unides 

per mitjà de connexions estanques d'intempèrie. Eviti les connexions directes protegides 

amb cinta aïllant. 

No utilitzi mànegues elèctriques amb la protecció externa trencada o deteriorada 

seriosament. Sol·liciti que li siguin canviades, evitarà accidents. Si ha d'unir les 

mànegues, protegeixi l'entroncament per mitjà de "forrets termorretráctils". 

Triï l'elèctrode adequat per al cordó a executar. Asseguri’s que estiguin ben aïllades les 

pinces porta elèctrodes i els borns de connexió. 

Utilitzi aquelles peces de protecció personal que se li recomanin, encara que li semblin 

incòmodes o poc pràctiques. 

 

25.10.4.3 MESURES DE PROTECCIÓ 

 

a) Proteccions Col·lectives 

 

La instal·lació de les preses de terra s'ha de fer segons les instruccions del fabricant. 

És precís assegurar-se que el xassís de les màquines del lloc de treball està posat a terra 

controlant en especial les preses de terra i no utilitzar per a les preses a terra conductes 

de gas, líquids inflamables o elèctrics. La presa de corrent i el casquet que serveix per a 

unir el lloc de soldadura a la font d'alimentació han d'estar nets i exempts d'humitat. 

Abans de connectar la presa al casquet s'ha de tallar el corrent. Una vegada connectada 

s'ha de romandre allunyat de la mateixa. Quan no es treballi s'han de cobrir amb 

caputxons la presa i el casquet. 

 

b) Equips de Protecció Individual 

 

Pantalla de protecció de la cara i ulls (amb màscara incorporada) 

Guants de cuiro de mànega llarga amb les costures en el seu interior 

Polaines 

Calçat de seguretat tipus bota, preferiblement aïllant 
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Casc i/o cinturó de seguretat, quan el treball el requereixi. La roba de treball serà de 

pura llana o cotó ignífug. Les mànegues seran llargues amb els punys cenyits al canyell; 

a més portarà un collet que protegeixi el coll. És convenient que no porten butxaques i 

en cas contrari han de poder-se tancar hermèticament 

Els pantalons no han de tenir vora, perquè poden retenir les espurnes 

 

25.10.5Compressor 

 

25.10.5.1 Riscs identificats 

 

Ruptura de la mànega de pressió 

Soroll 

Intoxicació per gasos tòxics del motor 

Contacte amb l'energia elèctrica 

 

25.10.5.2 MESURES DE PREVENCIÓ 

 

El compressor (o compressors), s'ubicarà en els llocs assenyalats per a això en 

prevenció dels Riscs per imprevisió o creació d'atmosferes sorolloses. 

El transport en suspensió, s'efectuarà per mitjà d'un eslingat a quatre punts del 

compressor, de tal forma, que quedi garantida la seguretat de la càrrega. 

El compressor a utilitzar, quedarà estacionat de forma que estigui anivellat 

horitzontalment, amb les rodes subjectes per evitar lliscaments. 

Els compressors a utilitzar, seran el més silenciosos possibles amb tal de disminuir el 

soroll existent a l’obra. Es prendran mesures de soroll, de manera que s’identifiqui si se 

superen els 80 dBA. 

Les carcasses protectores dels compressors a utilitzar, estaran sempre instal·lades en 

posició de tancades, en prevenció de possibles atrapaments i del soroll. Les operacions 

de proveïment de combustible s'efectuaran amb el motor parat, en prevenció d'incendis 

o d'explosió. Les mànegues a utilitzar estaran sempre en perfectes condicions d'ús; és a 

dir, sense desgastos per a evitar un rebentada. 

Els mecanismes de connexió o d'entroncament, estaran units a les mànegues per mitjà 

de ràcords de pressió dimensionats adientment. 

Les mànegues de pressió es protegiran adientment en els encreuaments dels vials, de 

manera que els vehicles no hi circulin per sobre. 

 

25.10.5.3 MESURES DE PROTECCIÓ 

 

a) Proteccions Col·lectives 

 

Control de l'estat d'aïllament de la maquina 

 

b) Equips de Protecció Individual 

 

Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada 

Casc de seguretat categoria 3 

Casc protector auditiu 

Ulleres de seguretat contra projeccions i pols 

Guants de cuir 

Màscares simples de paper filtrant contra la pols 
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Roba de treball 

 

25.10.6Doblegadora mecànica de ferralla 

 

25.10.6.1 Riscs identificats 

 

Atrapament 

Sobreesforços 

Talls pel maneig i sustentació de rodons 

Cops pels rodons, (ruptura incontrolada) 

Caigudes a diferent nivell 

Caigudes d'objectes sobre altres llocs 

Contacte amb l'energia elèctrica 

 

25.10.6.2 MESURES DE PREVENCIÓ 

 

La doblegadora mecànica de ferralla s'ubicarà en una lloc apartat de la circulació de 

vehicles i expressament assenyalat. S'efectuarà la neteja periòdica de l'entorn de la 

doblegadora de ferralla en prevenció de danys per trepitjades de restes tallants o 

punxeguts. Les doblegadores mecàniques de ferralla a instal·lar seran revisades 

periòdicament observant especialment la bona resposta dels comandaments. Tindran 

connectada a terra totes les seves parts metàl·liques, en prevenció del risc elèctric. La 

mànega d'alimentació elèctrica es portarà soterrada o protegida adientment per a evitar 

els deterioraments per fregament i aixafament durant el maneig de la ferralla. A la 

doblegadora mecànica de ferralla s'adheriran els següents senyals de seguretat: 

 

1. "Perill, energia elèctrica". 

2. "Perill d'Atrapament". 

3. Rètol: No toqui el "plat" ja que se li poden atrapar les mans. 

 

Es senyalitzarà el perill existent al voltant de la doblegadora durant les maniobres de 

doblegat per a evitar que es realitzin altres tasques i o la neteja dels voltants. 

La descàrrega de la doblegadora i la seva ubicació "in situ", es realitzarà suspenent-la de 

quatre punts, (els 4 angles), per mitjà d'eslingues; de tal forma, que es garanteixi seva 

estabilitat durant el recorregut. 
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25.10.6.3 MESURES DE PROTECCIÓ 

 

a) Proteccions Col·lectives 

 

Control de l'estat d'aïllament de la maquina 

 

b) Equips de Protecció Individual 

 

Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada 

Casc de seguretat categoria 3 

Casc protector auditiu 

Ulleres de seguretat contra projeccions i pols 

Guants de cuir 

Màscares simples de paper filtrant contra la pols 

Roba de treball 

 

25.10.7Vibradors 

25.10.7.1 Riscs identificats 

 

Atrapament 

Sobreesforços 

Talls 

Cops 

Caigudes a diferent nivell 

Caigudes d'objectes sobre altres llocs de treball 

Contacte amb l'energia elèctrica 

Vibracions 

 

25.10.7.2 Mesures de prevenció 

 

Aquest equip únicament ha de ser utilitzat per personal autoritzat i degudament instruït, 

amb una formació especifica adequada. 

- Utilitzi guants i botes d'aigua, així com roba de treball per a evitar contactes amb el 

formigó, durant les labors de vibrat. 

- Utilitzi plataformes de treball reglamentàries per a treballs en alçada sempre que la 

situació ho exigeixi. 

- Si el vibrador és elèctric, comprovar que el grup electrogen tingui les proteccions 

elèctriques necessàries (pica de terra, diferencial i magnetotèrmic). 

- En el cas d'estar alimentat per un grup electrogen, comprovar que l'estat del terreny 

sigui l'apropiat (sec, sense fang ni humitat) 

- Si durant la utilització de la màquina observa qualsevol anomalia, comuniquiho 

immediatament al seu superior 

- Comprovi l'estat de les mànegues o cables del vibrador, per a evitar Riscs 

elèctrics, si és d'accionament elèctric, o talls o cops amb la mànega, si és 

pneumàtic. 

- Eviti exposicions prolongades a les vibracions. 

- No tocar en la mesura que sigui possible les armadures amb el vibrador. 

- No utilitzi vibradors en estat d'avaria o de funcionament defectuós, per a evitar 

accidents. 

- Utilitzi les escales per a accedir als talls situats en alçada, i no trepi per l'encofrat. 
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25.10.7.3 Mesures de protecció 

 

a) Proteccions Col·lectives 

 

Baranes de seguretat 

Xarxes de seguretat 

 

b) Equips de Protecció Individual 

 

Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada 

Casc de seguretat 

Casc protector auditiu 

Ulleres de seguretat contra projeccions i pols 

Guants impermeables 

Màscares simples de paper filtrant contra la pols 

Roba de treball 

Arnès anticaigudes 

Cinturó de seguretat 

 

26. ANNEX 4: MESURES DE PREVENCIÓ PER A L’ÚS DE MEDIS 

AUXILIARS 

 

26.1. BASTIDA SOBRE CAVALLETS 

 

26.1.1 Riscs identificats 

 

Caiguda d'objectes 

Caigudes de persones a diferent nivell 

Caigudes de persones al mateix nivell 

Talls en els membres 

Sobreesforços 

Contactes elèctrics directes i indirectes 

Els inherents al tipus d'ofici a realitzar 

Els derivats de l'ús de taulers i fusta de secció petita o en mal estat (ruptures, 

fallades, vinclaments) 

Xafades d'objectes 

 

26.1.2 Mesures de prevenció 

 

Es muntaran perfectament anivellades, per a evitar els Riscs per treballar sobre 

superfícies inclinades. 

Els cavallets de fusta, aquestes estaran sanes, perfectament encolades i sense 

oscil·lacions, deformacions i ruptures, per a eliminar els Riscs per fallada/ruptura o 

vinclament. 

Les plataformes de treball s'ancoraran perfectament als cavallets, per evitar balancejos i 

altres moviments indesitjables. 

Les plataformes de treball no sobreeixiran pels laterals de les cavallets més de 40 cm 

per a evitar el risc de bolcades per basculament. 

Els cavallets no estaran separat entre si més de 2,5 m per a evitar les grans fletxes. 
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Els bastides es formaran sobre un mínim de dos cavallets. Es prohibeix expressament, la 

substitució dels cavallets, per "bidons", "piles de materials" i assimilables, per a evitar 

situacions inestables. 

Sobre les bastides sobre cavallets, només es mantindrà el material estrictament necessari 

i repartit uniformement per la plataforma de treball per a evitar les sobrecàrregues que 

minven la resistència dels taulers. 

Els cavallets metàl·lics de sistema d'obertura de tancament o tisora, estaran dotats de 

cadenetes limitadores de l'obertura màxima, tals que garanteixin la seva perfecta 

estabilitat. 

Les plataformes de treball sobre cavallets, tindran una amplària mínima de 60 cm, (3 

taulers travats entre si), i el grossor del tauler serà com a mínim de 7 cm. 

Els bastides sobre cavallets, la plataforma de treball de les quals estigui ubicada a 2 o 

més metres d'alçada, disposaran de baranes sòlides de 90 cm d'alçada, formades per 

passamans, llistó intermedi i sòcol. 

Els cavallets metàl·lics per a sustentar plataformes de treball ubicades a 2 o més metres 

d'alçada, es fixaran entre si, per mitjà d’"encreuaments de Sant Andreu". 

Els treballs en bastides sobre cavallets en els límits de forjats i assimilables), hauran de 

ser protegits del risc de caiguda des d'alçada amb algun d'aquests sistemes: 

A) Cables de seguretat on amarrar el fiador del cinturó de seguretat. 

B) Xarxes de seguretat. 

C) Barana sòlida de 90 cm. d'alçada, mesurats des de la plataforma de treball, formada 

per passamans, llistó intermedi i sòcol. 

Es prohibeix formar bastides sobre cavallets metàl·liques simples, les plataformes de 

treball de les quals hagi d'ubicar-se a 6 o més metres d'alçada. 

Es prohibeix treballar sobre plataformes sustentades en cavallets recolzades al seu torn 

sobre un altre bastida de cavallets. 

La il·luminació elèctrica per mitjà de portàtils a utilitzar en treballs sobre bastides de 

cavallets, estarà muntada a base de mànega antihumitat amb portalàmpades estanc de 

seguretat amb mànec aïllant i reixeta protectora de la pereta, connectats als quadres de 

distribució. 

Es prohibeix recolzar cavallets agafant cables (o mànegues) elèctriques per a evitar el 

risc de contactes elèctrics per pessic del cable elèctric. La fusta a emprar serà sana, 

sense defectes ni nus a la vista, per a evitar els riscs per ruptura dels taulers que formen 

la superfície de treball. 

 

26.1.3 Mesures de protecció 

 

a) Proteccions Col·lectives 

 

Ancoratges especials per a ancoratge de cinturons de seguretat 

Baranes de seguretat 

Xarxes verticals 

Apuntalaments 

Tancament de les àrees de treball 

 

b) Equips de Protecció Individual 

 

Casc de seguretat 

Botes de seguretat 

Guants (segons el tipus d'ofici) 
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Roba de treball (segons ofici) 

Cinturó de seguretat 

 

26.2 BASTIDES METÀL·LIQUES TUBULARS 

 

26.2.1 Riscs identificats 

 

Caiguda d'objectes 

Caigudes de persones a diferent nivell 

Caigudes de persones al mateix nivell 

Talls en els membres 

Sobreesforços 

Contactes elèctrics directes i indirectes 

Els inherents al tipus d'ofici a realitzar 

Caiguda per ruptura de la plataforma o d'altres elements estructurals 

 

26.2.2 Mesures de prevenció 

 

Durant el muntatge de les bastides metàl·liques tubulars es tindran presents les següents 

mesures preventives: 

No s'iniciarà un nou nivell sense abans haver conclòs el nivell de partida amb tots els 

elements d'estabilitat (creus de Sant Andreu, i traves). 

La seguretat aconseguida en el nivell de partida, serà tal, que oferirà les garanties 

necessàries com per a poder amarrar a ell el fiador del cinturó de seguretat. 

Les barres, mòduls tubulars i taulers, s'hissaran per mitjà d'eslingues normalitzades. 

Les plataformes de treball es consolidaran immediatament després de la seva formació, 

per mitjà de les abraçadores de subjecció contra basculaments. 

Els cargols de les mordasses, s'apretaran per igual tots, a més, es realitzarà una 

inspecció del tram executat abans d'iniciar el següent en prevenció dels Riscs per 

l'existència de cargols fluixos, o de falta d'algun d'ells. 

Les unions entre tubs s'efectuaran per mitjà dels "nusos" o "bases" metàl·liques, o bé 

per mitjà de les mordasses i passadors previstos, segons els models comercialitzats. 

Les plataformes de treball: tindran un mínim de 60 cm d'amplària, es limitaran per un 

sòcol de 15 cm., tindran muntada sobre la vertical del sòcol posterior una barana sòlida 

de 90 cm d'alçada, formada per passamans, llistó intermedi i sòcol.S'immobilitzaran per 

mitjà de les abraçadores i passadors clavats als taulers. 

Els mòduls de base: es recolzaran sobre taulers de repartiment de càrregues en les zones 

de suport directe sobre el terreny. es complementaran amb entaulats i viseres segures a 

"nivell de sostre" en prevenció de cops a tercers. Es fixaran per mitjà de travessers 

tubulars a nivell, per damunt de l'1,90 m, i amb els travessers diagonals, a fi de fer rígid 

el conjunt i garantir la seva seguretat. 

La comunicació vertical de la bastida tubular quedarà resolta per mitjà de la utilització 

d'escales prefabricades interiors (element auxiliar de la pròpia bastida). 

Es prohibeix el suport de les bastides tubulars sobre suplements formats per bidons, 

piles de materials diversos, "torretes de fustes diverses" i assimilables. 

Les plataformes de suport dels caragols sense fi (eixos d'anivellació), de base dels 

bastides tubulars disposats sobre taulers de repartiment, es clavaran a aquests amb claus 

d'acer, clavats a fons i sense doblegar. 
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Es prohibeix treballar sobre plataformes disposades sobre la coronació de bastides 

tubulars, si abans no s'han protegit amb baranes sòlides de 90 cm. d'alçada formades per 

passamans, barra intermèdia i sòcol. 

Els bastides tubulars es muntaran a una distància igual o inferior a 30 cm. Del parament 

vertical en què es treballa. 

Els bastides tubulars es fixaran als paraments verticals. Es prohibeix pastar directament 

sobre les plataformes de treball en prevenció de crear superfícies relliscoses que poden 

fer caure als treballadors. 

Els materials es repartiran uniformement sobre les plataformes de treball en prevenció 

d'accidents per sobrecàrregues innecessàries. 

Els materials es repartiran uniformement sobre un tauler ubicat a mitja alçada en la part 

posterior de la plataforma de treball, sense que la seva existència minvi la superfície útil 

de la plataforma. 

Es prohibeix treballar sobre plataformes ubicades en cotes per sota d'altres plataformes 

en què s'està treballant, en prevenció d'accidents per caigudes d'objectes. 

Es prohibeix treballar sobre els bastides tubulars en cas de vents forts en prevenció de 

caigudes. 

Bastides tubulars sobre rodes: 

Les plataformes de treball es consolidaran immediatament després de la seva formació 

per mitjà de les abraçadores de subjecció contra basculaments. Les plataformes de 

treball sobre les torretes sobre rodes, tindran l'amplària màxima (no inferior a 60 cm), 

que permetrà l'estructura del bastida, a fi de fer-les més segures i operatives. 

Les torretes (o bastides), sobre rodes d’aquesta obra, compliran sempre amb la següent 

expressió a fi de complir un coeficient d'estabilitat i per consegüent, de seguretat. 

 

H/L major o igual a 3 

On: 

H = a l'alçada de la plataforma de la torreta. 

L = a l'amplària menor de la plataforma en planta. 

 

En la base, a nivell de les rodes, es muntaran dues barres en diagonal de 

seguretat per a fer el conjunt indeformable i més estable. Cada dos bases, muntades en 

alçada, s'instal·laran de forma alternativa -vistes en planta-, una barra diagonal 

d'estabilitat. 

Les plataformes de treball muntades sobre els bastides sobre rodes, es limitaran en tot el 

seu contorn amb una barana sòlida de 90 cm. d'alçada, formada per passamans, barra 

intermèdia i sòcol. 

Les càrregues s'hissaran fins a la plataforma de treball per mitjà de corrioles muntades 

sobre forques tubulars subjectes per mitjà d'un mínim de dos brides al bastida o torreta 

sobre rodes, en prevenció de bolcades de la càrrega (o del sistema). 

Es prohibeix fer pastes directament sobre les plataformes de treball en prevenció de 

crear superfícies relliscoses que puguin originar caigudes dels treballadors. 

Els materials es repartiran uniformement sobre les plataformes de treball en prevenció 

de sobrecàrregues. Es prohibeix llençar directament runes des de les plataformes de les 

bastides sobre rodes. Es prohibeix treballar en exteriors sobre bastides o torretes sobre 

rodes, en cas de forts vents, en prevenció d'accidents. 

Es prohibeix transportar persones o materials sobre les torretes (o bastides), sobre rodes 

durant les maniobres de canvi de posició en prevenció de caigudes dels operaris. 
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Es prohibeix pujar a/o realitzar treballs recolzats sobre les plataformes de bastides (o 

torretes metàl·liques), sobre rodes sense haver instal·lat prèviament els frens 

antirrodadura de les rodes. 

Es prohibeix utilitzar bastides (o torretes), sobre rodes, recolzats directament sobre 

soleres no fermes (terres, paviments frescos, jardins i assimilables) en prevenció de 

bolcades. 

 

26.2.3 Mesures de protecció 

 

a) Proteccions Col·lectives 

 

Ancoratges especials per a ancoratge de cinturons de seguretat 

Baranes de seguretat 

Xarxes verticals 

Apuntalaments 

Tancament de les àrees de treball 

 

b) Equips de Protecció Individual 

 

Casc de seguretat 

Botes de seguretat 

Guants (segons el tipus d'ofici) 

Roba de treball (segons ofici) 

Cinturó de seguretat 

 

26.3 TORRETA O CASTELLET DE FORMIGONAT 

 

26.3.1 Riscs identificats 

 

Caigudes de persones a diferent nivell 

Talls en els membres 

Sobreesforços 

Cops amb el ganxo de la grua 

Els inherents al tipus d'ofici a realitzar 

Caiguda per ruptura de la plataforma 

Bolcada o caiguda de la torreta 

 

26.3.2 Mesures de prevenció 

 

Els "castellets" o "torretes" de formigonat a aquesta obra seran metàl·lics amb les 

següents característiques: 

A) S'empraran en la seva construcció angulars d'acer normalitzat. 

B) Es recolzaran sobre 4 "peus drets" d'angular disposats en els angles d'un quadrat 

ideal en posició vertical i amb una longitud superior en 1 m, a la de l'alçada en què es 

decideixi ubicar la plataforma de treball. 

C) El conjunt es rigidizarà per mitjà d’"encreuaments de Sant Andreu" en angular 

disposats en els quatre laterals, la base a nivell del sòl, i la base al nivell de la 

plataforma de treball, tots ells electrosoldats. 
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D) Sobre la "creu de Sant Andreu" superior, se soldarà un quadrat d'angular en l'interior 

del qual s'encaixarà la plataforma de treball recolzada sobre una de les ales del perfil i 

cercada per l'altra. 

E) Les dimensions mínimes del "marc" d'angular descrit en el punt anterior seran d'1,10 

x 1,10 m (el mínim necessari per a que puguin treballar 2 homes). 

F) La plataforma de treball es formarà de xapa metàl·lica de grossària adequada i 

antilliscant. 

G) Rodejant la plataforma en tres dels seus costats, se soldaran als peus drets barres 

metàl·liques component una barana de 90 cm d'alçada formada per barra passamans i 

barra intermèdia. El conjunt es rematarà per mitjà d'un sòcol de taula 15 cm d'alçada. 

H) L'ascens i descens de la plataforma es realitzarà a través d'una escala metàl·lica. 

I) L'accés a la plataforma es tancarà per mitjà d'una cadena o barra sempre que hi hagi 

persones sobre ella. 

Es prohibeix el transport de persones o d'objectes sobre les plataformes dels "castellets 

de formigonat" durant els seus canvis de posició, en prevenció del risc de caiguda. 

Els "castellets de formigonat" s'ubicaran per a procedir a l'ompliment dels pilars, amb la 

cara de treball situada perpendicularment a la diagonal interna del pilar, a fi 

d'aconseguir la posició mes favorable i més segura. 

 

26.3.3 Mesures de protecció 

 

a) Proteccions Col·lectives 

 

Ancoratges especials per a cinturons de seguretat 

Cadena de tancament de la plataforma de la torreta 

Tancament de les àrees de treball 

 

b) Equips de Protecció Individual 

 

Casc de seguretat 

Botes de seguretat 

Guants (segons el tipus d'ofici) 

Roba de treball (segons ofici) 

Cinturó de seguretat 

 

26.4 ESCALES DE MÀ 

 

26.4.1 Riscs identificats 

 

Caigudes de persones a diferent nivell 

Talls en els membres 

Sobreesforços 

Lliscament per incorrecte suport (falta de sabates, etc) 

Els derivats dels usos inadequats o dels muntatges perillosos (entroncament d'escales, 

formació de plataformes de treball, escales "curtes" per a l'alçada a salvar, etc.) 

Caiguda per ruptura de la plataforma 

Bolcada lateral per suport irregular 

 

26.4.2 Mesures de prevenció 
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a) d'aplicació a l'ús d'escales de fusta 

Les escales de fusta tindran els travessers d'una sola peça, sense defectes ni nusos que 

puguin minvar la seva seguretat. 

Les escales de fusta estaran protegides de la intempèrie per mitjà de vernissos 

transparents, perquè no ocultin els possibles defectes. 

Les escales de fusta es guardaran a cobert; a ser possible s'utilitzaran preferentment per 

a usos interns de l'obra. 

 

b) d'aplicació a l'ús d'escales metàl·liques 

Els travessers seran d'una sola peça i no tindran deformacions ni abonyegaments que 

puguin minvar la seva seguretat. 

Les escales metàl·liques estaran pintades amb pintures antioxidació que les preservin de 

les agressions de la intempèrie. Les escales metàl·liques no estaran suplementades amb 

unions soldades. L'entroncament d'escales metàl·liques es realitzarà per mitjà de la 

instal·lació dels dispositius originals del fabricant per a tal fi. 

 

c) d'aplicació a l'ús d'escales de tisora 

Les escales de tisora estaran dotades en la seva articulació superior, de límits de 

seguretat d'obertura. 

Les escales de tisora estaran dotades cap a la meitat de la seva alçada, de cadeneta (o 

cable d'acer) de limitació d'obertura màxima. 

Les escales de tisora en posició d'ús, estaran muntades amb els travessers en posició de 

màxima obertura per a no minvar la seva seguretat. 

Les escales de tisora mai s'utilitzaran a manera de cavallets per a sustentar les 

plataformes de treball. 

Les escales de tisora s'utilitzaran muntades sempre sobre paviments horitzontals (o 

sobre superfícies provisionals horitzontals) de resistència suficient. 

d) per a l'ús d'escales de mà, independentment dels materials que les constitueixin Es 

prohibeix la utilització d'escales de mà per a salvar alçades superiors a 5 m. 

Les escales de mà estaran dotades en el seu extrem inferior de sabates antilliscants de 

seguretat. 

Les escales de mà estaran fermament amarrades pel punt de recolzament superior a 

l'objecte o estructura a què donen accés. 

Les escales de mà sobrepassaran en 1 m el punt de recolzament superior. 

Aquesta cota es mesurarà en vertical des del pla de desembarcament, a l'extrem superior 

del travesser. 

Es prohibeix transportar pesos a mà, iguals o superiors a 8 Kg sobre les escales de mà. 

Es prohibeix recolzar la base de les escales de mà sobre llocs o objectes poc ferms que 

poden minvar l'estabilitat d'aquest medi auxiliar. L'accés d'operaris, a través de les 

escales de mà, es realitzarà d'un en un. Es prohibeix la utilització simultània de l'escala a 

dos o més operaris. 

L'ascens i descens a través de les escales de mà, s'efectuarà frontalment; és a dir, mirant 

directament cap als escalons que s'estan utilitzant. 

 

26.4.3 Mesures de protecció 

 

a) Proteccions Col·lectives 

 

Ancoratges especials per a cinturons de seguretat 

Tancat de les àrees de treball 
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b) Equips de Protecció Individual 

 

Casc de seguretat 

Botes de seguretat 

Guants (segons el tipus d'ofici) 

Roba de treball (segons ofici) 

Cinturó de seguretat 

 

26.5 PUNTALS METÀL·LICS 

 

26.5.1 Riscs identificats 

 

Caiguda des d'alçada de les persones 

Caiguda dels puntals per incorrecta instal·lació. 

Caiguda dels puntals durant les maniobres de transport elevat. 

Cops en diverses parts del cos durant la manipulació 

Atrapaments de dits, (extensió i retracció) 

Caiguda d'elements conformadors del puntal sobre els peus 

Bolcada de la càrrega durant operacions de càrrega i descàrrega 

Ruptura del puntal per fatiga del material 

Ruptura del puntal per mal estat 

Esfondrament d'encofrats per causa de la disposició de puntals 

 

26.5.2 Mesures de prevenció 

 

Els puntals s'emmagatzemaran ordenadament per capes horitzontals d'un únic puntal en 

alçada, amb l'única excepció que cada capa, es disposi de forma perpendicular a la 

immediata inferior (màx. dues capes). 

L'estabilitat de les torretes d'emmagatzematge de puntals, s'assegurarà clavant "peus 

drets" de limitació lateral. 

Es prohibeix expressament després del desencofrat l'amuntegament irregular dels 

puntals. 

Els puntals s'hissaran (o descendiran) a les plantes (o cotes diverses) en paquets lligats 

pels dos extrems; el conjunt, se suspendrà per mitjà d'aparell d'eslingues del ganxo de la 

grua torre. 

Es prohibeix la càrrega a mà de més de dos puntals per home en prevenció de 

sobreesforços. 

Els puntals de tipus telescòpic quan es desplacin a mà s’ha de fer amb els passadors i 

mordasses instal·lades en posició d'immobilitat de la capacitat d'extensió o retracció 

dels puntals. 

Les fileres de puntals es disposaran sobre dorments de fusta (taulers), anivellats i 

aplomats en la direcció exacta en què hagin de treballar. Els taulers dorments de suport 

dels puntals que hagin de treballar inclinats respecte a la vertical s’inclinaran de la 

manera necessària per aconseguir la inclinació. Els puntals, sempre es recolzaran de 

forma perpendicular a la cara del tauler. 

Els puntals es clavaran al dorment i a la corretja, per a aconseguir una major estabilitat. 

El repartiment de la càrrega sobre les superfícies apuntalades es realitzarà de forma que 

quedi uniformement repartida.  
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26.5.3 Mesures de protecció 

 

a) Proteccions Col·lectives 

 

Ancoratges especials per a cinturons de seguretat 

Tancat de les àrees de treball 

 

b) Equips de Protecció Individual 

 

Casc de seguretat 

Botes de seguretat 

Guants (segons el tipus d'ofici) 

Roba de treball (segons ofici) 

Cinturó de seguretat 

 

26.6 CABLES, CADENES, ESLINGUES I APARELLS D’HISSAT 

 

26.6.1 Riscs identificats 

 

Caigudes de persones a diferent nivell 

Caigudes de persones al mateix nivell 

Caiguda d'objectes per fallada 

Caiguda d'objectes en manipulació (ferramentes, materials) 

Caiguda d'objectes despresos (materials no manipulats) 

Cops amb objectes o ferramentes 

Cops contra objectes immòbils 

Talls en els membres 

Sobreesforços 

Contactes amb l'energia elèctrica 

Atrapament per o entre objectes 

Els derivats dels treballs de soldadura 
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26.6.2 Mesures de prevenció 

 

S'empraran únicament elements de resistència adequada. 

No s'utilitzaran els elements d’elevació fent-los formar angles aguts o sobre arestes 

vives. 

Protegir les arestes amb draps, sacs o millor amb esquadres de protecció. 

Equipar amb guardacaps els anells terminals dels cables. 

No utilitzar cables ni cadenes en mal estat. 

Es triaran els punts de fixació de la càrrega a elevar que no permetin el lliscament de les 

eslingues, vigilant que aquest punts es trobin convenientment disposats en relació al 

centre de gravetat de la càrrega. 

La càrrega romandrà en equilibri estable, utilitzant si és necessari, un pòrtic per a 

equilibrar les forces de les eslingues. 

S'observaren amb detall les mesures següents: 

Quan no calgui moure una eslinga s'afluixarà prou per a poder desplaçar-la. 

No es desplaçarà una eslinga situant-se sota de la càrrega 

No s'elevaran les càrregues de forma brusca 

 

26.6.3 Mesures de protecció 

 

a) Proteccions Col·lectives 

 

Tancat de les àrees de treball 

b) Equips de Protecció Individual 

Casc de seguretat 

Botes de seguretat 

Guants (segons el tipus d'ofici) 

Roba de treball (segons ofici) 

Cinturó de seguretat 

 

26.7 PLATAFORMA ELEVADORA I CISTELLA DE BRAÇ ARTICULAT 

 

26.7.1 Riscs identificats 

 

Caiguda d'alçada mentre es trobin en una posició elevada 

Bolcada de plataforma. 

Caiguda d'objectes, eines o altres utensilis sobre persones o equips situats en la vertical 

de la zona d'operació 

Atrapament entre alguna part de la plataforma i parts del propi elevador 

Atrapament entre alguna part de la plataforma i el sòl 

Contactes elèctrics directes i indirectes 

Col·lisió o cops de les persones o de la plataforma contra objectes mòbils o fixos. 

 

26.7.2 Mesures de prevenció 

 

En l'ús dels plataformes elevadors és necessari conèixer i respectar sempre les 

disposicions legals de seguretat, així com els instruccions del fabricant. Convé no 

oblidar que els plataformes aèries de treball estan dissenyades i fabricades per a elevar 

persones amb els seves eines de treball, quedant prohibida l'elevació de càrregues amb 
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aquests equips, excepte les que permeti la pròpia cistella i siguin necessàries per a 

realitzar la feina. 

No elevar la plataforma o cistella amb forts vents, condicions meteorològiques adverses, 

ni fent ús d'una superfície inestable o que es pugui ensorrar. 

Anivellar perfectament la plataforma o cistella, utilitzant sempre els estabilitzadors de la 

màquina. En el cas que disposi d’estabilitzadors no s'haurà d'elevar la plataforma a 

menys que la base i els estabilitzadors estiguin correctament instal·lats i els punts de 

suport estables sobre el sòl. 

No moure la màquina quan la plataforma estigui elevada, llevat que la plataforma 

estigui dissenyada per a això. 

No situar, ni penjar cap càrrega que representi una sobrecàrrega o desestabilitzi la 

màquina. 

No allargar l'abast de la màquina amb mitjans auxiliars. En particular, no situar escales 

o bastides en la plataforma o recolzats en cap part de la màquina. 

No alterar ni desconnectar components de la màquina que puguin afectar la seva 

estabilitat i/o seguretat. En particular, no reemplaçar peces importants per a l'estabilitat, 

per altres de pes i especificacions distintes. Usi únicament peces de recanvi autoritzades 

pel fabricant. 

És prohibiran els treballs en la vertical, tant per damunt com per sota, mentre és treballi 

a la cistella elevadora, a menys que existeixin viseres de protecció que impedeixin la 

caiguda de materials. En el sòl, la zona que queda sota la màquina i els seus voltants, és 

senyalitzarà per a impedir el trànsit, a fi d'evitar la possible caiguda d'objectes i 

materials sobre les persones. 

S’haurà de vigilar i suprimir qualsevol obstacle que impedeixi el desplaçament o 

elevació, deixant espai lliure sobre el cap. 

No subjectar la plataforma ni els ocupants a estructures fixes per a evitar que en cas de 

moviment s’hi quedin enganxats. S’ha de conduir amb suavitat i evitar l’excés de 

velocitat en els desplaçaments. 

Evitar l'ús de plataformes amb motor de combustió en llocs tancats, llevat que estiguin 

ben ventilats. 

L'ús de la màquina haurà d'estar reservat al personal degudament autoritzat i qualificat. 

 

26.7.2.1 Normes prèvies a la posada en marxa de la plataforma  

 

Abans d'utilitzar la plataforma s'ha d'inspeccionar per a detectar possibles defectes o 

fallades que puguin afectar la seva seguretat. La inspecció ha de consistir en el següent: 

Inspecció visual de soldadures deteriorades o altres defectes estructurals, fuites de 

circuits hidràulics, danys en cables diversos, estat de connexions elèctriques, estat de 

pneumàtics, frens i bateries, etc. 

Comprovar el funcionament dels controls d'operació per a assegurar-se que funcionin 

correctament. 

Qualsevol defecte ha de ser avaluat per personal qualificat i determinar si constitueix un 

risc per a la seguretat de l'equip. Tots els defectes detectats que puguin afectar la 

seguretat han de ser corregits abans d'utilitzar l'equip. 

 

Normes prèvies a l'elevació de la plataforma 

Comprovar la possible existència de conduccions elèctriques en la vertical de l'equip. 

Caldrà mantenir una distància mínima de seguretat, aïllar-los o procedir al tall del 

corrent mentre durin els treballs a la seva proximitat. 

Comprovar l'estat i anivellació de la superfície de suport de l'equip. 
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Comprovar que el pes total situat sobre la plataforma no supera la càrrega màxima 

d'utilització. 

Si s'utilitzen estabilitzadors, s'ha de comprovar que s'han desplegat d'acord amb els 

normes dictades pel fabricant i que no és pot actuar sobre ells mentre la plataforma de 

treball no estigui en posició de transport o en els límits de posició. 

Comprovar estat dels proteccions de la plataforma i de la porta d'accés. 

Comprovar que els cinturons de seguretat dels ocupants de la plataforma estan ancorats 

adequadament. 

 

Delimitar la zona de treball per a evitar que persones alienes als treballs romanguin o 

circulin per les proximitats. 

Normes de moviment de l'equip amb la plataforma elevada 

Comprovar que no hi ha cap obstacle en la direcció de moviment i que la superfície de 

suport és resistent i sense desnivells. 

Mantenir la distància de seguretat amb obstacles, runes, desnivells, forats, rampes, etc., 

que comprometin la seguretat. El mateix s'ha de fer amb obstacles situats per damunt de 

la plataforma de treball. 

La velocitat màxima de translació amb la plataforma ocupada no sobrepassarà els valors 

següents: 

1,5 m/s per als plataformes elevadores sobre vehicle portador quan el moviment de 

translació és dirigeixi des de la cabina. 

3,0 m/s per a les plataformes elevadores sobre rails. 

0,7 m/s per a totes les altres plataformes elevadores. 

No s'ha d'elevar o conduir la plataforma amb vent o condicions meteorològiques 

adverses. 

No manejar la plataforma elevadora de forma temerària o distreta. 

Altres normes 

No utilitzar la plataforma com a grua. 

Està prohibit afegir elements que puguin augmentar la càrrega deguda al vent sobre la 

plataforma elevadora, per exemple pannells d'anuncis, ja que podrien quedar 

modificades la càrrega màxima d'utilització, càrrega estructural, càrrega deguda al vent 

o força manual, segons el cas. 

Quan s'estigui treballant sobre la plataforma els operaris hauran de mantenir sempre els 

dos peus sobre la mateixa. A més hauran d'utilitzar els cinturons de seguretat o arnés 

degudament ancorats. 

No s'han d'utilitzar elements auxiliars situats sobre la plataforma per a guanyar alçada. 

Qualsevol anomalia detectada per l'operari que afecti la seva seguretat o la de l'equip ha 

de ser comunicada immediatament i esmenada abans de continuar els treballs. 

Està prohibit alterar, modificar o desconnectar els sistemes de seguretat de l'equip. 

No licitar o baixar de la plataforma si està elevada utilitzant els dispositius d'elevació o 

qualsevol altre sistema d'accés. No utilitzar plataformes en l'interior de recintes tancats, 

llevat que estiguin ben ventilats. 

Normes després de l'ús de la plataforma 

Al finalitzar el treball, s'ha d'aparcar la màquina convenientment. 

Tancar tots els contactes i verificar la immobilització, falcant les rodes si és necessari. 

Netejar la plataforma de greix, olis, etc., dipositats sobre la mateixa durant el treball. 

Tenir precaució amb l'aigua perquè no afectin cables o parts elèctriques de l'equip. 

Deixar un indicador de fora de servei i retirar els claus de contacte dipositantles en el 

lloc habilitat per a això. 

Altres recomanacions 
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No s'han d'omplir els dipòsits de combustible amb el motor en marxa. 

Les bateries han de carregar-se en zones obertes, ben ventilades i lluny de possibles 

flames, espurnes, focs i amb senyals de prohibició de fumar. 

No s'han de fer modificacions de qualsevol tipus en tot el conjunt dels plataformes 

elevadores. 

 

26.7.3 Mesures de protecció 

 

a) Proteccions Col·lectives 

 

Ancoratges especials per a cinturons de seguretat 

Baranes de seguretat 

Tancament de les àrees de treball 

Xarxes verticals 

Apuntalaments 

Tancament i senyalització de les àrees de treball 

 

b) Equips de Protecció Individual 

 

Casc de seguretat 

Botes de seguretat 

Guants (segons el tipus d'ofici) 

Granota de treball (segons ofici) 

Cinturó de seguretat 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, Abril 2012. 

 

Juanjo Collado Comes 

L’estudiant d’enginyeria de camins, canals i ports autor de l’estudi. 
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INDEX PART 2 _ ESQUEMES I PLÀNOLS 

ESQUEMES I PLÀNOLS 
 

 

 

Esquemes: 

 

· Recorreguts  als hospitals més propers. 

· Excavació de Rases. 

· Execució d’estructura. 

· Escales i bastides. 

· Senyalització. 

· Xarxa elèctrica provisional. 

· Equips de protecció individual. 

· Manipulació de càrregues. 

  

 

Plànols: 

 

· SS1 - Ubicació i senyalització. 

· SS2 - Tanca perimetral i control d’accessos. 
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Índex Esquemes: 

 

· Recorreguts  als hospitals més propers. 

· Excavació de Rases. 

· Execució d’estructura. 

· Escales i bastides. 

· Senyalització. 

· Xarxa elèctrica provisional. 

· Equips de protecció individual. 

· Manipulació de càrregues. 
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· RECORREGUTS ALS HOSPITALS I CAPS MÉS PROPERS 

 

· Hospital del Vendrell 

  

 Direcció: 

  Carrer d'Atzavara, 6, 43700, Vendrell 

 Telèfons: 

  Centralita  977 257 900 

  Citas   902 013 410 

  Urgencias  977 257 914 

 

 Distància i temps aproximat de recorregut des de l’Edar de Bonastre: 

  15,9 km - 21minuts. 

 
 

 
 

Indicacions: 

 

 1. Dirigeix-te cap al sud per la carretera TV-2041     200 m 

 2. Pren la primera a l’esquerra cap al Camí de Cal Llorenç      450 m 

 3. Pren la primera a la dreta fins al Camí de Cal Llorenç    1,0 km 

 4. Gira a la dreta per a continuar pel  Camí de Cal Llorenç    1,4 km 

 5. Gira a l’esquerra fins al Carrer de les Flors      270 m 

 6. Gira a l’esquerra fins al Carrer de Muntanya        12 m 

 7. Pren la primera a la dreta fins a l’Avinguda de l'Avenc     170 m 

 8. A la rotonda, pren la primera sortida        120 m 

 9. Gira a l’esquerra fins al Carrer de Joan Carles I      350 m 

 10. Gira a la dreta per l’Avinguda Josep Tarradellas       35 m 

 11. Destí 
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Fundació Centres assistencials i d’Urgències (Roda de Barà) 
   

 Direcció: 

  C/ Font, 7, 43883 Roda de Barà (Baix Penedès) 

 Telèfon: 

  977 80 99 53     

  

 Distància i temps aproximat de recorregut des de l’Edar de Bonastre: 

  4,0 km - 8 minuts. 
 

 
 

Indicacions: 

 

1. Dirígeix-te cap al sud per la  TV-2041 cap a Camí Mas Gibert    4,5 km 

2. Gira a l’equerre  per Carrer de Murillo        120 m 

3. Continúa por Camí de Barà.        1,3 km 

4. Gira a l’esuerre per Ctra Barcelona-Valencia/N-340    8,8 km 

5. Pren l’entrada a la N-340         150 m 

6. A la rotonda, pren la cinquena sortida en direcció C-31      400 m 

7. Continúa por Carretera de Calafell/C-246.       130 m 

8. A la rotonda, pren la primera salida en direcció Av. de la Muntanyeta    300 m 

9. Continua per Carrer dels Jonquills.          75 m 

10. Gira a l’esquerra fins a Carrer de l'Atzavara, i el destí està a la dreta.     49 m 
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· Consultori local (Bonastre)  

  

 Direcció: 

  Pl. Major, 1 

 Telèfon: 

   977 65 72 27 

  

 Distància i temps aproximat de recorregut des de l’Edar de Bonastre: 

  1,6km – 3 minuts 
 

 
 

1. Dirígeix-te cap al nort per la carretera TV-2041 cap a Avinguda de Capella  1,4km 

2. Gira llleugerament a la dreta per a continuar per la carretrera TV-2041    160m 

3. Gira a la dreta cap a Carrer de Creueta          45m 

4. Gira a la dreta cap a Plaça Major             4m 
5. Destí. 
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· Excavació de Rases. 
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Execució d’estrucutra 
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Escales i bastides. 
 

 

 



Projecte  de l’EDAR i dels col·lectors de Bonastre (Baix Penedès) 

 

Annex 24 – ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT _ Plànols i Esquemes 
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Senyalització: 
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Xarxa elèctrica provisional. 

 

 
 

Equips de protecció individual. 
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Manipulació de càrregues. 
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Índex Plànols 

 

 

SS1 – Ubicació i Senyalització  

SS2 – Tanca perimetral i control d’accessos 
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INDEX PART 3 _ PLEC DE CONDICIONS 
 

 

0. Introducció. 

1. Disposicions legals. 

2. Condicions dels mitjans de protecció 

3. Proteccions personals. 

4. Proteccions col·lectives. 

5. Instal·lacions de salut i benestar 

6. Serveis de prevenció. 
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0. INTRODUCCIÓ. 
 

El present Plec de Condicions Particulars de seguretat i salut, és un document 

contractual que té en compte les normes legals i reglamentàries aplicables a les 

especificacions tècniques pròpies de l'obra, així com les prescripcions que s'hauran de 

complir en relació amb les característiques, la utilització i la conservació de les 

màquines, útils, eines, sistemes i equips preventius. En aquest document es definiran les 

lleis que regulen les bones pràctiques en matèria de seguretat i salut i es definiran  les 

obligacions en matèria de seguretat i salut relatives a totes les parts implicades, la 

qualitat de la prevenció decidida i el seu muntatge correcte en l'obra tant pel que fa a 

equips de protecció individual com equips de protecció col·lectiva, les condicions de 

senyalització, de les instal·lacions provisionals d'obra, així com els 

mitjans d'extinció i les actuacions a seguir en cas d'emergència en l'obra, les normes 

preventives d'obligat compliment. El sistema documental de l'obra. 

 

Les accions preventives que es portin a terme en l'obra, pel contractista, estaran 

constituïdes pel conjunt coordinat de mesures, la selecció de les quals haurà de dirigir-se 

a: 

• Evitar els riscos. 

• Avaluar els riscos que no es poden evitar, adoptant les mesures pertinents. 

• Combatre els riscos a l'origen. 

• Adaptar el treball a la persona, en particular pel que fa a la concepció dels llocs de 

treball, així com a la selecció dels mètodes de treball i de producció, amb mires, 

especialment, a atenuar el treball monòton i repetitiu i a reduir els efectes del mateix en 

la salut. 

• Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 

• Substituir el perillós pel que comporta poc o cap perill. 

 

La complerta descripcció que es fa dels riscos possibles en la memòria d’aquest estudi 

de seguretat i salut així com les mesures preventives i de protecció descrites es 

complementen i resumeixen en aquest plec de condicions.   

 

 

1. DISPOSICIONS LEGALS 

 

- Directiva 92/57/CEE de  24 de Junio (DO: 26/08/92) 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de 

construcción temporales o móviles. 

 

- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 

Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción. 

 

- RD 1407/1992 de 20 de noviembre  (BOE: 24/02/93) 

Por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección de individual. 

 

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 

Prevención de riesgos laborales. 

 

Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 
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- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) 

Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 

- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo. 

 

- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en 

quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad 

e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971). 

  

- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 

cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

 

- RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que 

incluyen pantallas de visualización. 

 

- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes biológicos durante el trabajo. 

 

- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes cancerígenos durante el trabajo. 

 

- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los 

trabajadores de equipos de protección individual. 

 

- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 

los equipos de trabajo. 

Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball. 

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo 

(O. 09/03/1971). 

 

- RD 39/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los 

trabajadores de equipos de protección individual. 

 

 

- RD 171/2004 de 30 de enero (BOE: 31/01/04) 

Se desarrolla el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborables (LPRL), en 

materia de coordinación de actividades empresariales. 

 

- RD 286/2006 de 10 de marzo  
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Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 

con la exposición al ruido. 

 

- RD 614/2001 de 8 de junio  

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 

frente al riesgo eléctrico. 

 

- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción. 

Modificacions:  O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 

O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 

Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 

 

- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40) 

Reglamento general sobre Seguridad e Higiene. 

 

- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 

05/09/70; 09/09/70) 

Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica. 

Correcció d'errades: BOE: 17/10/70 

 

- O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el 

estudio de Seguridad e Higiene. 

Correcció d'errades: BOE: 31/10/86 

 

- O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 

Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su 

cumplimiento y tramitación. 

 

- O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 

Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de 

poblado. 

 

 

- O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) 

Reglamento de aparatos elevadores para obras. 

Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81). 

 

- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 

Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto. 

 

 

- O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 

Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de 

amianto. 

 

 

- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71)  

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo. 
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Correcció d'errades: BOE: 06/04/71. 

Modificació:  BOE: 02/11/89. 

Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, 

RD 665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997. 

 

- O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98) 

S'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de construcció. 

 

Resolucions aprovades referents a les Normes Tècniques Reglamentàries per diferents 

mitjans de protecció personal de treballadors: 

 

- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no 

metálicos. 

 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos. 

 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para 

soldadores. 

Modificació: BOE: 24/10/75. 

 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de 

electricidad. 

Modificació: BOE: 25/10/75. 

 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad 

contra riesgos mecánicos. 

Modificació: BOE: 27/10/75. 

 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de 

maniobras. 

Modificació: BOE: 28/10/75. 

 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección 

personal de vias respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales. 

Modificació: BOE: 29/10/75. 

 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección 

personal de vias respiratorias: filtros mecánicos. 

Modificació: BOE: 30/10/75. 

 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección 

personal de vias respiratorias: mascarillas autofiltrantes. 

Modificació: BOE: 31/10/75. 

 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección 

personal de vias respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco. 

Modificació: BOE: 01/11/75. 

 

Normativa d'àmbit local (ordenances municipals). 
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2. CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 

 

- Totes las peces de protecció personal o elements de protecció col lectiva tindran 

fixat un període de vida útil, rebutjant-se al seu termini. 

 

- Quan per les circumstàncies del treball es produeix un deteriorament més ràpid en 

una determinada peça o equip, es reposarà aquesta independentment de la duració 

prevista o data d’entrega. 

 

- Tota la peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, es a dir, el màxim 

per el que fou concebut (per exemple per a un accident) serà rebutjat i reposat al 

moment. 

 

- Aquelles peces que per el seu ús hagin adquirit més toleràncies que les admeses pel 

fabricant, seran reposades immediatament. 

 

- L’ús d’una peça o equip de protecció mai representarà un risc en si mateix. 

 

- Totes les reposicions de material personal i col·lectiu que es tinguin que realitzar 

durant el transcurs de l’execució de l’obra, per motius de deteriorament, mal estat, 

desaparició, robatori, etc., seran a càrrec del Contractista. 
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3. PROTECCIONS PERSONALS 

 

Tot element de protecció personal s’ajustarà a les Normes d’Homologació del Ministeri 

de Treball (O.M. 17-5-74 (B.O.E. 29-5-74), sempre que existeixi en el mercat. En els 

casos en que no existeixi Norma de Homologació oficial seran de qualitat adequada a 

les seves respectives prestacions. 

 

A continuació es descriuen els elements més comuns en l’obra objecte del present 

projecte, pel seu nombre d’utilització més usual:  

 

-Casc:  
 

Serà d’ús personal i obligatori, inclòs per a visitants o personal aliè a l’obra, que es trobi 

exposat a risc d’accident degut a l’obra. Serà de classe N. 

 

El pes no sobrepassarà els 450 g.  

 

Aquells que hagin sofert impactes violents o tinguin més de 10 anys, encara que no 

hagin estat utilitzats, seran substituïts per altres de nous. 

  

Estarà degudament homologat per la Norma MT1. 

 

-Botes:  
 

Al existir risc d’accident mecànic en els peus i donar-se la possibilitat de perforació de 

les soles per claus, serà obligatori l’ús de calçat de seguretat (botes, sabates o sandàlies). 

 

Estaran homologats per la Norma MT5.  

 

Seran de classe III amb puntera i plantilla.  

 

El pes serà inferior a 800 gr.  

 

Quant els treballs s’hagin de realitzar en sòls humits o es rebin esquitxades d’aigua o 

morter, les botes seran de goma. En aquest cas estaran homologades per la Norma 

MT27 i seran de classe E. 

 

- Guants:  

 

Per evitar les agressions a les mans dels treballadors, ja sigui per agressions dèrmiques, 

per talls, esgarrapades o picadures, s’utilitzaran guants que seran de diferents materials:  

 

- Cotó o punt: treballs lleugers. 

- Cuir: ús en general. 

- Malla metàl·lica: manipulació de xapes tallants. 

- Lona: manipulació de fusta. 

- Làtex (d’un únic ús): manipulació d’aigua residual (recollida de mostres, neteja, etc.). 

 

Estaran homologats per la Norma MT11, si s’utilitzen per a protecció davant agressius 

químics, o bé per la Norma MT14 si hi ha el risc de electrocució. 
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- Protectors auditius:  

 

Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll 

superior a 80 Db (compressor, martell pneumàtic, serra de disc, sala de bufadors), serà 

obligatori la utilització de protectors d’ audició, que seran sempre d’ús individual. 

 

Podran ser taps, orelleres o cascs antisorolls, de classe A, B, C, D o E, segons l’ 

atenuació. 

 

Estaran degudament homologats per la Norma MT2. 

 

- Protectors de la vista:  
 

Quant els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fums, 

esquitxades de líquid, radiacions perilloses o enlluernaments, hauran de protegir-se la 

vista mitjançant ulleres de seguretat i/o pantalles. Les ulleres i oculars de protecció 

estaran homologades segons la Norma MT16 i MT17. 

 

Les pantalles contra protecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, 

transparent i lliure de ratlles o deformacions. 

 

En el cas de les pantalles de soldador, s’ajustaran a les homologacions recollides en les 

Normes MT3, MT18 i MT19. Les pantalles tindran doble vidre, essent retràctil a 

l’obscuritat per facilitar el picat de l’ escòria. Podran ser de mà, ajustar-se al cap del 

treballador o acoblar-se al casc de seguretat. 

 

- Proteccions de les vies respiratòries:  

 

Per a protegir les vies respiratòries dels treballadors dedicats a les operacions de tall 

amb disc de les peces ceràmiques o prefabricats de formigó, s’utilitzaran màscares amb 

filtre mecànic, segons homologació amb les Normes MT17, MT18, MT19. 

 

– Roba de treball:  

 

Els treballadors hauran d’utilitzar roba de treball facilitada gratuïtament per la pròpia 

empresa.  

 

Serà de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos del treballador, sense elements 

addicionals (parts girades, etc.) i de fàcil neteja. 

 

En els casos dels treballs sota pluja o en condicions d’ humitat anàlogues se’ls dotarà de 

roba impermeable. 

 

 

4. PROTECCIONS COL·LECTIVES 

 

Es distingiran els equips que garanteixin l’impossibilitat d’un accident (Prevenció) 

d’aquells que encara que no evitin l’accident, sí poden evitar lesions o disminuir la seva 

gravetat (Protecció). S’empraran els següents equips: 
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Els elements de protecció col·lectiva s’ajustaran a les característiques fonamentals 

següents: 

 

- Tanques autònomes de limitació i protecció 

 

Tindran, com a mínim, 90 cm d’alçada, estant construïdes a base de tubs metàl·lics. 

Disposaran de potes per mantenir la seva verticalitat. 

 

- Baranes 

 

Seran rígides de 90 cm d’alçada mínima, barra intermitja o banderoles verticals 

separades cada 15 cm. 

 

Les baranes envoltaran el perímetre d’aquells elements que puguin provocar una 

caiguda (>1,5 m) a diferent nivell, només deixant lliures els accessos previstos. Tindran 

la resistència suficient per garantir la retenció de persones. (º50 Kp/ml).  

 

 

- Senyalització 

 

Es disposaran senyals en els accessos a l’obra de forma visible: 

 

Durant l’execució de l’obra: 

- Stop. 

- Obligatori l'ús de casc, ulleres, botes etc. 

- Risc elèctric, caiguda d’objectes, caiguda a diferent nivell, maquinària 

pesada en moviment, carregues suspeses, incendi i explosions. 

- Entrada i sortida de vehicles. 

- Prohibit el pas a tota persona aliena a l’obra. Farmaciola i extintor. 

 

Una vegada l’obra estigui executada l’empresa encarregada de l’explotació i del 

manteniment de l’EDAR cal que disposi de la senyalització adequada per l’ús que es 

farà de les instal·lacions. Això és: 

 

- Stop 

- Prohibit el pas a tota persona aliena a l’obra.  

- Entrada i sortida de vehicles. 

- Zona d’aparcament. 

- Farmaciola i extintor. 

- Obligatori l’ús de guants i roba adequada per manipular aigua residual. 

- Risc elèctric, risc d’intoxicació per substàncies nocives, risc de caiguda a diferent 

nivell i al mateix nivell, risc de corrosió materials corrosius. 

- Indicar els punts d’aigua potable i aigua no potable. 

- Senyalitzar la ubicació dels flotadors salvavides 

 

- Extintors  

Seran adequats en agent extintor i tamany al tipus d’incendi previsible i es revisaran 

cada 6 mesos com a màxim.  

 

- Límits de desplaçaments de vehicles 
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Es podran realitzar amb un parell de taulons embridats, fixats al terreny per mitjà de 

rodons clavats al mateix, o d'altra forma eficaç. 

 

- Corredors de seguretat 

 

Podran realitzar-se a base de portalons amb peus drets i llinda a base de taulons 

embridats, fermament subjectes al terreny i coberta quallada de taulons. 

 

Aquests elements també podran ser metàl·lics (els pòrtics a base de tub o perfils i la 

coberta de xapa). 

 

Seran capaços de suportar l'impacte dels objectes que es previngui puguin caure, 

puguent col·locar elements amortidors sobre la coberta (sacs, capa de sorra, etc.). 

 

- Interruptors diferencials i connexió a terra (massa) 

 

La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per l'enllumenat de 30 mA i per 

a força de 300 mA. La resistència de les connexions de terra no serà superior a la que 

garantitzi, d'acord amb la sensibilitat del interruptor diferencial, una tensió màxima de 

24 V. 

 

Es mesurarà la seva resistència periòdicament i, al menys, en la època més seca de l'any. 

 

- Riscs 

 

Les pistes per a vehicles es regaran convenientment per a evitar aixecaments de pols pel 

trànsit dels mateixos. 

 

5. INSTAL·LACIONS DE SALUT I BENESTAR 
 

Considerant el nombre previst d'operaris (15), es preveurà la realització de les següents 

instal·lacions. 

 

- Vestuaris 
 

Per cobrir les necessitats, es disposarà d'un recinte de 6 m
2
, provist dels següents 

elements: 

 Una taquilla per a cada treballador, provista de pany. 

 Seients. 

 

- Serveis 
 

Disposarà d'un local amb els següents serveis: 

 Retret inodor en cabina individual. 

 Dos lavabos amb mirall i sabó. 

 Una dutxa individual amb aigua freda i calenta. 

 Penjadors. 

 Calefacció. 
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6. SERVEIS DE PREVENCIÓ 

 

- Servei Mèdic 

 

L’Empresa Constructora disposarà d’un Servei Mèdic d’Empresa propi o mancomunat. 

 

- Instal·lacions Mèdiques 

 

La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material 

consumit. 

 

- Pla de Seguretat i Salut 

 

El Contractista esta obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut, adaptant aquest Estudi 

als seus medis i mètodes d’execució. 

 

Aquest Pla haurà de ser aprovat per la Direcció Facultativa de l’Obra la qual controlarà 

la seva aplicació practica.  

 

 

 

 

Barcelona, abril 2012. 

 

L’autor del projecte, 

 

 

 

 

 

 

Juan José Collado Comes. 

Estudiant d’enginyeria de camins, canals i ports. 
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INDEX PART 4 _ PRESSUPOST 

 
 
 

· Amidaments 

· Quadre de preus número 1. 

· Quadre de preus número 2. 

· Pressupost. 

· Resum de pressupost. 
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