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1. INTRODUCCIÓ 

El present annex recull el càlcul realitzat per a garantir l’estabilitat estructural i definir les 
característiques morfològiques i mecàniques de l’estructura del col·lector projectat per a 
donar solució als problemes de drenatge existents degut al trencament de l’actual obra de 
desguàs a la zona del meandre de sortida al riu Llobregat. 

En relació al cos principal de l’obra de drenatge, es disposarà del model prefabricat i 
estandaritzat definit al document “Obras de paso de carreteras. Colección de pequeñas 
obras de paso 4.2. IC (Instrucción de Carreteras)”.  

Dins de la Instrucció es defineixen les dimensions i l’armat per a diferents tipologies 
d’estructures de drenatge i diferents seccions. El seu disseny garanteix el 
sobredimensionament del cos principal i, per tant, no es requereixen càlculs addicionals.   

 

2. DIMENSIONS DE PARTIDA 

Per a una correcta execució de l’estructura de drenatge, s’ha considerat convenient l’ús 
d’estructures prefabricades; en aquest cas, marcs unicel·lulars de formigó armat. Aquest 
tipus d’estructures afavoreixen la seva col·locació en obra, la sistematització i l’organització 
dels equips i garanteixen la seva resistència, ja que són estructures sobredimensionades en 
relació a les armadures a disposar. 

Per a donar continuïtat al col·lector existent sota la línia ferroviària i a la zona de clapetes, 
s’ha considerat col·locar marcs de 4x2,5 m de secció lliure; tenint en compte els càlculs 
hidràulics realitzats en el corresponent annex.  

A l’apartat 4. Definició de l’estructura del present annex es detalla la geometria de les peces 
prefabricades i el detall de l’armat. 

 

3. BASES DE CÀLCUL 

3.1. Característiques dels materials 

Per a estructures de formigó armat en un tipus d’ambient IIa, la norma EHE-08 obliga a una 
resistència característica mínima als 28 dies igual  superior a 25N/mm2.  

No obstant, per a aquest tipus d’estructures, es recomana utilitzar formigons amb una 
resistència característica no inferior a 35N/mm2. Per tant, el tipus de formigó a utilitzar per 
als marcs prefabricats serà HA-35, amb una màxima relació a/c de 0,60 i contingut mínim de 
ciment de 275kg/m3. 
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Per a les armadures de l’estructura es farà ús del tipus d’acer B 500 S per a barres i B 500 T 
per a malles; les característiques dels quals es detallen a la següent taula, obtinguda de la 
norma EHE-08: 

TIPUS D’ACER B 500 S B 500 T 
Límit elàstic, fy (N/mm2) ≥500 ≥500 
Càrrega unitària de trencament, fs (N/mm2) ≥550 ≥550 

Allargament total sota càrrega màx. εmàx.(%) ≥5,0-7,5 8 
Relació fy/ fs ≥1,05 1,03 

 

3.2. Característiques del terreny 

S’ha considerat la col·locació dels marcs prefabricats sobre una base material granular de 
mínim 30cm de gruix. Per al reblert de la rasa s’utilitzarà material seleccionat tot i que, 
donades les propietats de que disposa el terreny, definides a l’Annex núm. 4. Geologia, 
Geotècnia i Hidrogeologia, es farà ús del material de la pròpia zona.  

Les característiques del materials es defineixen a continuació: 

 BASE GRANULAR REBLERT DE RASA 

Descripció 
Material granular 

tipus GW, GP 
Sòls fins amb més del 25% 

de sòls gruixuts, tipus CL-ML
γ: Pes específic (t/m3) 2,0 1,9 
E: Mòdul de deformabilitat (Mp/m2) 8.000 3.000 
Φ: Angle de fregament intern (º) 35 30 
K30: Coeficient de balast (kp/cm3) 25 10 

Al material de la base granular se li exigirà que compleixi les condicions següents: 

- Mida màxima de l’àrid <5 cm. 

- Percentatge que passa por el tamís 25 UNE: 100% 

- Percentatge que passa por el tamís 2 UNE: > 40% 

- Percentatge que passa por el tamís 0,080 UNE: < 10% 

- Absència de materia orgánica i materials agressius 
 

3.3. Durabilitat de l’estructura  

La durabilitat de l’estructura dels marcs prefabricats de formigó armat es compleix, per a la 
vida útil a la que ha sigut projectada, garantint uns recobriments mínims que protegeixin 
l’armadura davant l’acció d’agents químics i físics; així com la restricció en l’obertura de la 
fissura del formigó. 
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L’estructura estarà exposada a un tipus d’ambient IIa (classe general) caracteritzat per 
humitat alta amb corrosió d’origen diferent als clorurs i, en menor mesura a un tipus 
d’ambient Qa (classe específica), caracteritzat per un atac químic dèbil on les substàncies 
químiques provinents de les aigües pluvials poden provocar l’alteració del formigó amb 
velocitat lenta ja que les concentracions dels agents químics són baixes i l’aigua que 
discorre té un pH lleugerament àcid. 

Tenint en compte el tipus d’ambient a la que estarà sotmesa l’estructura, la vigent Instrucció 
de Formigó Estructural EHE-08, defineix uns valors mínims de recobriments de l’estructura i 
unes obertures màximes (wmàx.) que ha de complir necessariament l’estructura per a satisfer 
els criteris de durabilitat; segons el que s’especifica a la taula 5.1.1.2 i a les taules de l’article 
37.2.4.1 de la EHE-08.  

Aquests valors s’han recopilat a la taula següent: 

ESTRUCTURA TIPUS D’AMBIENT Wmàx. [mm] Recobriments 
mínims [mm] 

Sobre el terreny o en 
contacte amb ell 

IIa 0,3 15 

En contacte amb aigua IIa+Qa 0,2 40 
 
 
Segons el document de “Obras de paso de carreteras. Colección de pequeñas obras de 
paso 4.2-IC” per a marcs prefabricats de formigó armat tipus de dimensions 4,0x2,5m els 
gruixos mínims de les parets laterals (testeres), solera i llinda són de 25, 30 i 40cm, 
respectivament i els gruixos màxims de 35, 45 i 45cm, respectivament. Sobre aquestes 
dimensions del marc caldrà assegurar un recobriment de l’armadura de 15 mm per a les 
parets exteriors (en contacte amb el terreny) i de 40 mm per a les parets interiors (en 
contacte amb l’aigua). 
 

3.4. Quanties geomètriques mínimes 

Caldrà comprovar que es compleixen les quantitats mínimes de l’armat tal i com es defineix 
a l’article 42.3.5. de la EHE-08, taula 42.3.5., on es determinen les quanties geomètriques 
mínimes d’armat a disposar.  

Aquests valors es presenten a la taula següent: 

TIPUS D’ELEMENT ESTRUCTURAL (*) QUANTIES MÍNIMES                               
(acers fy= 500N/mm2) 

Solera 
Llinda 

1,8 

Parets laterals 
Armadura horitzontal 3,2 
Armadura vertical 0,9 

 
(*) Quanties geomètriques mínimes, en tant per 1000, referides a la secció total de formigó 
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Al document “Obras de paso de carreteras. Colección de pequeñas obras de paso 4.2-IC” es 
defineix el detall de l’armat dels models estructurals definits a la col·lecció obtingut del càlcul 
de les càrregues principals a les que estarà sotmesa l’estructura de manera que aquestes 
estructures resulten sobredimensionades. 

 

3.5. Mètode dels Estats Límit 

S’haurà de comprovar el funcionament de l’estructura a través del mètode dels Estats Límit, 
que consisteix a comprovar la seguretat de l’estructura davant de la possibilitat d’aparició 
d’una situació no desitjada. Els Estats Límit es classifiquen en dos grans grups: 

- Estats Límit Últims: són aquells l’aparició des quals està controlada per les 
característiques del terreny. En el present annex, s’estudien els de soscavació de 
l’estructura, inestabilitat global i falta de capacitat portant del terreny  

- Estats Límit de Servei: correspon a aquelles situacions en que l’estructura no 
compleix amb l’objecte a la que ha estat projectada per raons vinculades al 
funcionament de la mateixa, la durabilitat o l’estètica. Es tracta de problemes de 
moviments excessius, plastificacions localitzades o vibracions excessives. 

Es considera que els altres Estats Límit de Servei, no susceptibles d’un càlcul específic, són 
evitables aplicant mesures preventives durant la fase de projecte i construcció. 

Els coeficients de seguretat a emprar per a un nivell de control dels materials normal i un 
nivell de control en l’execució intens en situacions persistents o transitòries seran els 
següents: 

 ELU ELS 
MATERIALS   
Formigó (γc) 1,5 1,0 
Acer (γs) 1,3 1,0 
TIPUS D’ACCIÓ favorable desfavorable favorable desfavorable 
Acció permanent (γG) 1,00 1,35 1,00 1,00 
Acció del terreny (γG*) 1,00 1,50 1,00 1,00 
Acció variable (γQ) 0,00 1,50 0,00 1,00 

 
Pel càlcul de les càrregues a aplicar al model estructural a partir de les accions definides, 
s’utilitzen les bases tècniques següents: 

 

3.6. Càrregues sobre l’estructura 

A efectes de realitzar els càlculs de comprovació de l’estructura, la càrrega total que sobre el 
terreny de suport del marc prefabricat es calcula per unitat de longitud tal i com s’indica a l 
figura següent: 
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Fig. 1. Secció tipus per a marcs prefabricats en obres de pas soterrades                                                       
(font: “Guía de cimentaciones en obras de carretera”) 

 

A la sèrie de monografies del Ministeri de Foment, concretament a la “Guía de 
cimentaciones en obras de carretera” es defineixen les càrregues actuants sobre estructures  
del tipus a les que s’està fent referència en el present projecte. En aquesta guia es 
determina que les càrregues que actuaran sobre el terreny i que són susceptibles d’estudi es 
poden definir en tres tipologies: 

 

- Càrregues sobre la llinda 

És la càrrega total per unitat de longitud que actua sobre la llinda de l’estructura. Aquesta es 
pot estimar per mitjà de l’expressió (1): 

  P1 = W1 + (p*+q*+r)· B (1) 

On: 

P1 : càrrega total sobre el pla superior de l’estructura  

W1: càrrega geostàtica o pes de les terres sobre la vertical del pla superior definit pel 
rectangle B·D 

p*: pressió mitjana sobre el sostre degut a la pressió p, exercida sobre la superfície del 
terreny 

q*: pressió mitjana sobre el sostre de l’estructura deguda a la càrrega puntual Q, exercida 
sobre la superfície del terreny 
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 r: pressió uniforme sobre el sostre degut al fregament intern 

B: ampla del sostre de càlcul de l’obra de fàbrica soterrada 

Es coneix que l’altura del reblert serà variable al llarg del traçat del col·lector pel que es pren 
com a alçada de reblert la que doni una càrrega superior; en aquest cas, D = 6m. Per a un 
pes específic de terres de 1,9 t/m3 i un ampla B de 4,5m, s’obté una càrrega geostàtica (W1, 

màx.) de 502,74kN/m. 

Per a altra banda, es considera que actua una càrrega uniforme p de 11,4t/m2 sobre un 
ample de càrrega A de 5,85m (1,3B) i a una profunditat D (6m). La pressió mitjana (p*) 
resultant serà de 108,93kN/m2. 

Pel cas concret del col·lector de desguàs, es tracta de la zona de la llera del riu on no hi 
circula trànsit rodat, únicament vianants i bicicletes pels camins que hi ha disposats.  

Donat que les càrregues puntuals que originen són molt petites en relació a la resta, es 
considera, a efectes de càlcul, que a la zona no hi ha càrregues puntuals que actuïn sobre el 
sistema. 

Finalment, el fregament negatiu produeix un augment de pressió vertical que comprimeix la 
columna del sòl situada sobre el sostre (T) provocant un assentament addicional en 
superfície Δs1, que pot obtenir-se per mitjà de l’expressió (2): 

Δs1 = ½ · r/Er · D (2) 

Per a l’obtenció de la pressió uniforme degut al fregament intern, es fa ús de l’expressió (3): 

r = γap  (D+H/2)·1/f ≤ 0,3· γap · D
2/B (3) 

Sent: 

f = 1+ D/H ·Et/Er; factor adimensional 

Er: mòdul de deformació del reblert sobre el sostre 

Et: mòdul de deformació del reblert del trasdós (cunya de transició)  

Substituint els valors a la fórmula (3) s’obté un valor de la pressió per fregament negatiu màx. 
de 44,688kN/m2 

Recopilant els valors de pressions i càrregues que actuen sobre la llinda i substituint els 
valors obtinguts a l’expressió (1), s’obté que la càrrega total màx. (D = 6m) actuant, a utilitzar 
a efectes de càlcul, és de 656,36kN. 

- Càrregues a les testeres 

La pressió horitzontal sobre les testeres (parets laterals del marc) es pot calcular suposant la 
condició d’empenta al repòs. En general es considera suficientment aproximat, per a un 
trasdós homogeni, utilitzar l’expressió (4):  
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E = [γap (D+H/2) + p* + q*] Ko · H (4) 

On: 

Ko: Coeficient d’empenta al repòs 

p*: pressió mitjana sobre el sostre degut a la pressió p, exercida sobre la superfície del 
terreny 

q*: pressió mitjana sobre el sostre de l’estructura degut ala càrrega puntual Q, exercida 
sobre la superfície del terreny 

La pressió horitzontal sobre les testeres serà de 400,71kN/m. Cal considerar en el càlcul de 
les càrregues sobre les testeres l’increment de compressió mitjana produït per la component 
vertical (T) sobre les testeres; sent T= E· tg Φ = 231,35kN/m 

El valor d’aquesta tensió produeix una compressió mitjana addicional sobre el fonament de 
valor (Δσ)= 2T/B és de 102,82kN/m2, que incrementat amb la tensió total E, s’obté un valor 
de càrrega total de 503,53kN/m2. 

 

- Càrrega mitjana sobre la fonamentació 

Els càlculs anteriors permeten obtenir la càrrega mitjana que actua sobre la fonamentació, 
que resulta de la següent expressió (5): 

σ = (W1 + W2)/B + p* + q* + r + Δσ (5) 

on: 

σ: pressió mitjana sobre el terreny de fonamentació 

W1: pes de terres sobre el pla del sostre, contingudes en la secció, B ·D 

W2: pes de l’estructura i de les terres contingudes en la secció B · H 

B: ampla de la fonamentació 

H: alçada de la obra de fàbrica 

p*: pressió mitjana sobre el sostre degut a la pressió p, exercida sobre la superfície del 
terreny 

q*: pressió mitjana sobre el sostre de l’estructura deguda a la càrrega puntual Q, exercida 
sobre la superfície del terreny 

r: pressió mitjana sobre el sostre produïda pel fregament negatiu del reblert de la secció B·D 
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Δσ: pressió induïda pel fregament negatiu a les testeres del reblert del trasdós de l’obra de 
fàbrica. 

Substituint els valors a la fórmula s’obté que una  tensió mitjana de 506,88kN/m2, sent el pes 
de l’estructura de W2 = 624,26kN/m. Comparant aquesta tensió amb la càrrega admissible 
del terreny (qadm), obtinguda a l’annex núm. 4. Geologia, geotècnia i hidrogeologia, aplicant 
un FS= 3 i de valor 936,096 kN/m2, s’observa que el terreny per si sol aguanta les tensions a 
les que estarà sotmès i, per tant, no serà necessari realitzar cap tractament de millora de la 
capacitat portant del terreny. 

El següent esquema mostra les diferents accions considerades pel càlcul de les càrregues 
que actuen sobre l’estructura i sobre el pla de fonamentació. 

 

Fig. 2. Càrregues actuants en obres de pas soterrades                                                                      
(font: “Guía de cimentaciones en obras de carretera”) 

 

4. DEFINICIÓ DE L’ESTRUCTURA 

4.1. Geometria del marc prefabricat 

A través de la “Col·lecció de petites obres de pas de la Instrucció de Carreteres 4.2.-IC”, un 
cop analitzades les càrregues a les que estarà sotmesa l’estructura i el terreny i les 
característiques geotècniques del terreny, ja estudiades en un altre annex, s’obté la tipologia 
de marc prefabricat més adequada; així com el detall d’armat del model estructural escollit 
per a donar solució a les obres de reconstrucció del col·lector de pluvials objecte del present 
projecte. El col·lector de pluvials estarà formada per una estructura rígida encadellada de 
formigó armat de secció 4,0x2,5m.  
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Segons la “Col·lecció de petites obres de pas de la Instrucció de Carreteres 4.2.-IC”, cal 
introduir una sèrie de dades que permetin la determinació i el detall d l’armat de l’estructura. 
Aquestes dades són: 

 

 

Fig. 3 i 4. Tipus d’instal·lació del col·lector, en rasa estreta, i definició dels paràmetres específics de l’estructura                        
(font: Colección de pequeñas obras de paso 4.2.-IC) 

[LH, LV] Geometria: 4,0x2,5m 

[T] Classificació del terreny de terraplè ( taula 2.8): T2 

[C] Classificació del terreny de fonamentació (taula 2.9): C-3 

[HT] Alçada de terraplè: alçada de terres màxima ( Dmàx.) és de 6m  

[IT] Índex del terreny de fonamentació (taula 2.12), obtingut a partir de [C]: IT- 4 per a 
estructures tipus marc i terreny de fonamentació C-3 en presència d’aigua 

[TI] Tipus d’instal·lació (taula 2.15): tipus 2, en rasa estreta, amb Bz ≤ 1,3 B 
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A través de la taula del model per a marcs prefabricats de secció lliure 4,5x2,5m (marc tipus 
5) i per a les característiques definides anteriorment, s’obté una estructura prefabricada amb 
les següents especificacions: 

MESURES  

Ample interior 
(LH) 

4,0m 

Alçada interior 
(LV) 

2,5m 

Longitud útil (LU) 
Variable segons            

el fabricant (≈1,25-1,33m) 

Gruix testeres 
(EP) 

0,25 

Gruix solera (ES) 0,35m 

Gruix llinda  (ED) 0,45m 

Longitud màxima (≈5%LU) 

 

4.2. Armadures 

L’armat de l’estructura es realitzarà amb barres d’acer corrugades tipus B 500 S i filferros 
d’acer tipus B 500 T. Cal esmentar que l’armat de les estructures ja venen normalitzades 
segons el tipus de sol·licitacions a les que es veurà sotmesa l’estructura i normalment 
aquestes solen estar sobredimensionades. No obstant, s’ha considerat rellevant definir 
l’armat de l’estructura prefabricada per a donar més detall de l’obra i dels elements que el 
composen. 
 

DIÀMETRE, LONGITUD I DISPOSICIÓ DE L’ARMAT  

(definit a la taula M6, “Colección de pequeñas obras de paso, 4..2.-IC” 

##A: Ø12 c/0,20, LA: 4,2m, L1: 0,80m i L7: 0,35m 

##B: Ø16 c/0,30, LB: L2+L3, L2: 1,75m i L3: 1,35m 

##C: Ø20 c/0,10, LC: 4,7m amb patilles de 0,15m 

##D: Ø12 c/0,20, LD= L4: 0,80m i LD: 2,2m 

##E: Ø16 c/0,20, LE: L5+L6, L5: 2,50m i L6: 1,90m 

##F: Ø20 c/0,10, LF: 4,2m 

EP 

ES 

ED 
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##G: Ø12 c/0,4 + Ø16 c/0,4 LG: 1,22m 

##H: Ø10 c/0,20, LH: 1,22m 

ARMADURA A TALLANT 

##I: Ø10 c/0,20, LI: 0,20x0,20m, amb patilles de 0,08m 

##J: Ø8 c/0,20, LJ: 0,20x0,20m, amb patilles de 0,08m 

##K: Ø8 c/0,25, LK: 0,20x0,20m, amb patilles de 0,08m 

Es disposaran juntes de formigó cada 9,0m. 

4.3. Formigó 

S’utilitzarà formigó tipus HA-35, amb una resistència característica de 35N/mm2. Les 
proporcions de material per cada ml són de 6,07m3/ml de formigó i 676,4kg/ml d’acer en 
barres. 

4.4. Detall de l’armat 

A continuació es presenta, a nivell informatiu, el detall d’armat dels elements prefabricats. El 
fabricant dels marcs prefabricats haurà d’executar l’estructura segons es detalla en el 
present annex.  

És obligació del contractista assegurar que l’estructura compleixi amb els requisits exposats 
en el present annex i que els elements disposin del corresponent certificat de producció a 
fàbrica, marcatge CE. 

Els fabricants podran oferir el seu model de marc prefabricat (gruixos i armat diferents a les 
especificades en el present annex) sempre i quan, l’estructura compleixi amb els criteris dels 
Estats Límits definits al present annex. 

En cas de incomplir algun dels requisits contemplats en el present annex, caldrà aportar la 
els càlculs que justifiquen que l’estructura oferta compleix en tots els aspectes dels diferents 
tipus de Estats Límits esmentats en aquest annex.  

Per altra banda, tant la justificació, com el detall de la geometria del marc prefabricat, 
especialment els gruixos i el detall d’armat de l’estructura, en cas de ser diferent, haurà de 
formar part de la documentació del projecte. 
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4.5. Definició d’unions, acabats i altres 

UNIONS 

El disseny del dispositiu d’unió entre les peces prefabricades és fonamental per a obtenir un 
correcte muntatge i un bon comportament de la conducció a curt, mig i llarg termini. Els 
dispositius de connexió habituals es basen en el disseny d’una determinada geometria dels 
extrems de les peces prefabricades (unió encadellada) que comprimeix una junta 
elastomèrica intermèdia. Aquest disseny, al no anar col·locat en la seva posició final sinó en 
el procés de muntatge pot provocar problemes d’estanquitat si no es realitza adequadament. 

 

Fig.5. Vista de marcs prefabricats de formigó armat amb disseny encadellat 

La qualitat de la unió dependrà de: 

- Un bon disseny del dispositiu d’unió entre les peces prefabricades  l’adequada 
compressió de la junta 

- Un bon acabat de fabricació dels extrems de les peces prefabricades, tant en 
geometria com en terminació 

- Una junta d’estanquitat de mida adequada tant en les seves característiques físico-
químiques com en la relació de compressió 

- Evitar el desplaçament de la junta de la posició de disseny del dispositiu d’unió. 

Segons les recomanacions dels fabricants, es considera convenient col·locar un geotèxtil, 
una làmina de polietilè o una banda asfàltica a la zona de la junta am contacte amb les 
terres per evitar que aquestes entrin a l’interior del col·lector. Aquest tipus de segellat 
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suporta qualsevol atac químic i moviments diferencials importants, podent treballar amb 
pressió positiva o negativa. 

El tipus d’unió per a peces prefabricades encadellades pot ser elàstica o rígida, en funció de 
les sol·licitacions a la que estarà sotmesa l’estructura, la rigidesa de la base de recolzament i 
les dimensions de les peces prefabricades. D’aquesta manera es considera convenient 
realitzar una unió elàstica entre les peces prefabricades. 

Aquest tipus de juntes permeten absorbir moviments diferencials del terreny. Donat que 
l’estructura es trobarà en presència eventual d’aigua es recomana fer una junta elàstica amb 
fons de junta i màstic bituminós. 

Per al segellat interior de la junta es recomana la utilització de banda elàstica fixada amb 
resina ja que suporta qualsevol atac químic i moviments diferencials importants poden 
treballar amb pressió positiva o negativa. 

 

Fig. 6. Vista del detall del tipus d’unió i  segellat de la junta previstos  entre peces prefabricades 

El fabricant, recomana col·locar un reblert amb material filtrant a cada costat de la 
canalització, així com la col·locació de manta drenant i la impermeabilització de les peces; 
sobretot si les estructures estan exposades a alts nivells freàtics. 
 
Cal esmentar que aquest tipus d’unió i segellat s’utilitzarà per a connectar el nou traçat del 
nou col·lector amb la resta d’estructures existents; l’estructura a reforçar del tub ARMCO just 
després de la línea ferroviària de FGC i l’estructura de formigó armat que conforma la zona 
de clapetes; ja esmentades en anteriors annexos. 
 

5. REFORÇ I UNIÓ DE L’ESTRUCTURA EXISTENT 

Per a la unió entre el tub ARMCO existent a la zona més propera a la traça de la línea 
ferroviària amb el nou col·lector format per marcs prefabricats de formigó armat es preveu 
fer un reforç estructural de l’estructura existent i crear una subestructura a mode de 
maniguet que permeti la unió entre les dues peces, de manera que el marc i el tub corrugat 
quedin embeguts a aquesta subestructura. 
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5.1. Bases de càlcul 

Pel càlcul del reforç estructural s’han pres les dades geotècniques del terreny i les càrregues 
definides anteriorment; considerades totes elles de tipus permanent.  

Es parteix de la base que l’estructura original actua com un sistema de barres unides en 
nusos. Donada la seva simetria doble el·líptica s’han optat per la simplificació del càlcul 
estudiant únicament la meitat de la secció de l’arc. Aquesta suposició implica que a efectes 
constructius calgui conservar la simetria, com per exemple durant la fase de terraplenat de la 
rasa. 

ESQUEMA DE CÀLCUL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7. Definició geomètrica de l’estructura existent i del model de càlcul 

 

 

 

 

Fig. 8. Simplificació de l’estructura a partir d’un                                                                                                                                
esquema estàtic format per recolzaments,                                                                                                                                        
nusos i barres 

CÀRREGUES: 

Aplicant el mètode dels Estats Límit Últim i tenint en compte les característiques del terreny 
analitzades en annexes anteriors i considerant les càrregues a les que estarà sotmesa 
l’estructura d’estudi; definedes en apartats anteriors dins del present annex, s’obté la llei 
d’esforços a la que estarà sol·licitada l’estructura.  

Aquestes càrregues es poden definir en: 

Nom nus Component 
X (m) 

Component 
Y (m) 

N1 2,30 0,00 
N2 1,75 0,90 
N3 0,90 1,40 
N4 0,00 1,50 

1,75 

0,90 

1,50 

1,40 

0,90 

2,30 

4,00 

2,50 

N1

N2

N3
N4

X 

Y

N1 

N2 

N3
N4

X

Y
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empenta deguda a les terres i a la sobrecàrrega (pv) 

es tracta de la tensió vertical a la que es veurà sotmesa l’estructura formada pel pes de 
terres sobre l’estructura (W1), les càrregues exteriors (p* i q*) i el pes propi de l’estructura 
(W2). Recopilant els càlculs anteriors s’obté que l’empenta vertical (pv) pren un valor de 
404,06kN/m2. 

E = [W1+W2/B] + p* + q* + r (6) 

empenta hidrostàtica degut a la càrrega de terres sobre els hastials (ph) 

es tracta de la tensió horitzontal a la que es veurà sotmesa l’estructura formada per la 
columna de terres sobre les parets de l’estructura (E). Aquesta càrrega actua de forma 
llineal a la profunditat de les terres. Es coneix que en la zona més desfavorable, el reblert de 
terres (D) sobre la clau del col·lector presenta un màxim de 6,0m. Prenen aquest cas com el 
més desfavorable s’obtenent les tensions verticals en cada nus; en funció de la profunditat a 
la que es troba seguint la següent fórmula (6): 

E = [γap ·zX + p* + q*] Ko (7) 

Sent γap= 1,9t/m3 i Ko (coef. empenta al repòs)= 0,5 

Per a N1, z=6,00 

E1=[1,90·6,00+11,115+0,00]·0,5=11,25t/m2 

Per a N2, z=6,10  

E2=[1,90·6,10+11,115+0,00]·0,5=11,35t/m2 

Per a N3, z=6,60  

E3=[1,90·6,60+11,115+0,00]·0,5=11,83t/m2 

Per a N4, z=7,50  

E4=[1,90·7,50+11,115+0,00]·0,5=12,68t/m2
                                                       Fig. 9. Definició de les càrregues                       

actuants sobre el model de càlcul 

Es considera que a cada barra actuarà la corresponent càrrega Pv i una càrrega Ph uniforme 
equivalent al valor més alt del seu interval, tal i com mostra la fig.9; tot i que realment es 
coneix que per la llei hidrostàtica aquesta càrrega es distribueix de forma lineal en funció de 
la profunditat o el que equivaldria a aplicar la càrrega total E en el seu espicentre situat a 2/3 
de la clau del col·lector.  

DEFINICIÓ DE LA LLEI D’ESFORÇOS 

Cal esmentar que els càlculs estan realitzats per metre lineal del col·lector. Segons la llei 
d’esforços, l’estructura està sotmesa tota ella a compressió i a uns esforços tallants i 
moments flexors que provoquen un canvi de signe sobre la barra 2; aspecte a tenir en 
compte durant el dimensionament i disposició de l’armat de reforç.  

N1 

N2 

N3
N4

X

Y
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Tenint en compte que l’estructura està limitada al nus 4 per un recolzament i pel nus 1 per 
un empotrament i a partir del càlcul de la llei d’esforços, s’obté que la barra més sol·licitada 
es la formada pels nusos N1-N2, barra 1. D’aquesta manera es realitzarà el dimensionat de 
l’armat sobre una secció corresponent a la barra 1. 

Els esforços obtinguts a la barra 1 són: 

Nb1= 295,38 kN 

Vb1= 334,23 kN 

Mb1= 176,29 kN·m 

Prèviament al càlcul de l’armat de l’estructura de reforç, cal majorar les càrregues. A partir 
del mètode de l’estat límit últim, en situacions permanents i amb un control d’execució 
normal, considerant les càrregues aplicades com a desfavorables, s’aplica un coeficient de 
1,50. D’aquesta manera els esforços de càlcul prendran els següents valors: 

Nd= 443,07 kN (compressió) 

Vd= 501,35 kN 

Md= 264,45 kN·m 

5.2. Estat límit d’esgotament sota sol·licitacions normals 

Es parteix d’una secció de càlcul de 400x1000mm. Tenint en compte que el moment flexor 
canvia de sentit d’una barra a l’altra, caldrà disposar l’armat resultant al nivell superior i 
inferior de la secció per a donar resposta als esforços de compressió actuants. 

Tal i com s’ha esmentat en anteriors apartats s’utilitzarà un tipus de formigó HA-35 i un acer 
tipus B 500 S, les resistències de càlcul seran: 

fcd = fck/1,5 = 35/1,5 = 23,33 N/mm2 = 23.330 kN/m2 

fyd = fyk/1,15 = 435 N/mm2 = 435.000 kN/m2 

Aplicant les fórmules del  mètode simplificat per al càlcul de seccions rectangulars sotmeses 
a flexió-compressió i, per mitjà de l’ús de diagrames d’interacció adimensionals (àbacs de 
dimensionament), Fig. 10. Es pot obtenir l’armat necessari per a una solicitació de càrregues 
a flexo-compressió.  

Variables adimensionals 

La secció de càlcul és rectangular (0,4x1,0m) i es considera que aquesta està sotmesa a 
flexió composta recta (Nd i Md, coneguts). Per altra banda, tenint en compte que cal disposar 
d’una armadura simètrica a dues cares amb recobriments iguals d’= 0,15, cal utilitzar l’àbac 
de la figura 10. Per al seu ús cal adimensionalitzar el cas d’estudi a partir d’unes fórmules 
que disposa el propi àbac. 

U0 = fcd·b·d = 23.330·1,0·0,4=9.332 kN 
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ν = Nd/Ac·fcd = 443,07/0,4·1,0·23.330=0,047 

μ = Md/Ac·h·fcd = 264,45/0,4·1,0·0,4·23.330= 0,071 

Els valors obtinguts de les variables adimensionals es traslladen a l’àbac de la fig.10 
obtenint el valor de ω i a partir d’ella s’obtindrà la quantia d’armat a flexocompressió a 
disposar per a les sol·licitacions de càlcul 

Fig. 10. Diagrama d’interacció adimensional 3. Armadura simètrica a dues                                                       
cares per secció rectangular i d’=0,15h 

Secció d’armat 

Tal i com es pot observar a l’àbac i per a les variables adimensionals obtingudes, ω pren un 
valor de 0,10. A través de la fórmula (8) es pot obtenir As, tot. 

As, tot= ω· Ac·fcd/fyd (8)  

As, tot= 0,10·400·1000·23,33/435= 2.145mm2 

D’aquesta manera, l’àrea d’acer estrictament necessària per resistir el moment flexor de 
càlcul és de As,total=2.145,29mm2, corresponent a l’armadura de tracció. Un aspecte a 
destacar és que, per a aquest cas:  

As, tot= As,mec, tot= 0,10·Ac·fcd/ fyd =2.145mm2 
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Per a garantir la simetria de l’estructura i evitar futurs problemes davant l’actuació de noves 
càrregues, es considera convenient reforçar tota la secció amb armat superior i inferior 
segons la quantitat d’armat obtinguda pel cas de flexo-compressió recta.  

D’aquesta manera la secció resultant quedaria com s’indica a la següent figura: 

 

 

 

 

 

Fig. 11. Disposició d’armat superior i inferior per al reforç de l’estructura existent 

Per a Ø16 (A=201,06mm2), 2145,29mm2/201,06mm2= 10,66 → 14Ø16 c/1m (en les dues 
línies d’armat) o el que equival a col·locar una malla de Ø16 c/0,14, en sentit longitudinal i 
transversal. L’armat superior es disposarà de la mateixa manera, amb una malla de Ø16 
c/0,14. 

Tot i que es pot disposar de menys armat s’ha considerat sobredimensionar el reforç per 
diversos motius, possible aparició de noves càrregues (variables, accidentals, etc.), evitar 
problemes a infraestructures properes, facilitar els treballs constructius, assegurar la simetria 
de l’estructura, etc. D’aquesta manera, la secció disposarà d’una superfície total d’armat de 
2814,84 mm2/m.  

Quanties mínimes d’armat 

Cal assegurar la quantia mínima d’armat segons les següents fórmules: 

- Armadura mínima mecànica                             As,mec, tot= As, tot 

- Armadura mínima geomètrica                           As,min, geo=0,004·Ac= 1.600mm2 < As, tot 

 

5.3. Estat límit d’esgotament a tallant 

Per a la comprovació front a tallant, seguint les instruccions de la EHE-08, cal verificar: 

Esgotament per compressió obliqua de l’ànima 

La resistència a compressió obliqua es pot expressar mitjançant la fórmula (9): 

Vu1= k·f1cd·b0·d·[cotgθ+cotgα/1+cotg2θ] (9) 

on k= 1+σ’cd/fcd 

f1cd= 0,6·fcd per a fck≤ 60 MPa 

σ’cd=Nd/Ac 

400mm 

1000mm
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k es la interacció de la força de compressió-tallant i ve representa per la corba: 

 

 

 

 

 

 

Si N≠0, σ’cd= 443,07kN/0,4m2= 1.107,675kN/m2  

i 0,25fcd= 5.832,5kN/m2 

aleshores 0 ≤ σ’cd ≤ 0,25fcd  

i k= 1+ σ’cd /fcd = 1+1.107,675/ 5.832,5 = 1,19 

Vu1= 1,19·0,6·23330·1·0,34=5.663,60kN>Vd= 501,35kN 

Es verifica la resistència per compressió obliqua (Vu1) 

Esgotament per tracció a l’ànima 

La resistència per tracció es pot expressar per mitjà de la formula (10): 

Vu2= 0,18/γc·ξ·(100·ρl·fck)
1/3·b0·d (10) 

sent ρl= As/ b0·d i ξ= 1+(200/d)1/2 < 0,02 (segons normativa, EHE-08) 

Cal comprobar si aquesta resistència per tracció és suficient davant el tallant actuant de 
càlcul. En cas que no es verifiqui, caldrà disposar armadura de tallant. 

Vu2= 0,18/1,5·25,25·(100·0,59·30.000)1/3·1,00·0,34=146,61kN<Vd= 501,35kN 

Tal i com s’ha esmentat anteriorment, al no verificar-se la relació anterior cal disposar 
armadura de tallant. Per a l’obtenció de la secció de l’armat a tallant (Aα) cal aplicar la 
següent formulació (11): 

Vu2= Vc+Vs (11) ; sent Vc= 0,15/0,18(Vu2) i Vs= 0,9d· Aα·fyαd 

Vc= 0,15/0,18· Vu2= 122,175kN 

L’esforça tallant d’esgotament per tracció a l’ànima de la secció (Vu2) és el resultat de la 
contribució del formigó a la resistència a esforç tallant (Vc) i la contribució de l’armadura 
transversal de l’ànima a la resistència a l’esforç tallant. 

Per a obtenir Aα, s’aplica la següent igualtat: Vs= Vd-Vc, considerant que Vd= 501,35kN i Vc= 
122,175kN, resulta un Vs de valor 379,175. 

379,175= 0,9·0,34· Aα·400 → Aα= 379.175/0,9·340·400=3,098mm2/mm 

k 

σ’cd=Nd/Ac 

1 

1,25 

0,25fcd 0,5fcd 
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Aspectes constructius. Definició de l’armat a tallant 

A efectes constructius cal considerar una sèrie de criteris: 

(1) Separació màxima (Strans.) 

La separació transversal entre armadures de tallant a de ser inferior o igual a 
d≤500mm. En el cas d’estudi d=340mm, per tant, es disposarà d’un cèrcol que 
envolti l’armadura a flexió i de dos cèrcols intermitjos; és a dir 4Ø10/ml tal i com 
mostra la figura: 

 

 

 

 

Fig. 12. Disposició de l’armat a tallant en sentit transversal; per cada ml de col·lector 

(2) Separació longitudinal (Slong.) 

La separació longitudinal entre armadures de tallant  depen del tallant de càlcul i la 
resistència a compressió obliqua de manera que si Vd≤1/5Vu1; com és el cas: 

Vd≤1/5Vu1 → 501,35kN ≤ 1/5·5.563,60kN=1.132,72kN 

aleshores, la Slong. ha de ser inferior a 0,75d ≤ 600mm, Slong. ≤ 255mm 

Es comprova a partir de l’armat a tallant disposat (Aα) si es verifica que la separació 
longitudinal és inferior a 255mm. 

Aα = 3,098 mm2/mm=Σ AØ,trans./ Slong. 

Slong.= 314,16/3,098=101,41mm ≈ 100mm 

es col·locaran cèrcols Ø10 c/100mm 

(3) Armadura transversal mínima (Aα, min.) 

Finalment, cal comprovar que l’armadura transversal sigui igual o superior a l’armat a 
tallant mínim a disposar, segons la normativa vigent, de manera que s’eviti el 
trencament fràgil a tallant. Aquesta armadura mínima depèn de la resistència a 
tracció del formigó segons la fórmula (12): 

Aα, min.= fct, min/7,5· b0/fyαcd (12) 

Per a fck≤50N/mm2,  fct, min = 0,30· fck
2/3 

Aα, min.= 0,00356mm2/mm < Aα, trans.=3,098mm2/mm 

Es verifica que l’armadura disposada és superior a l’armadura mínima. 

1,00m

0,4m 0,34m 
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1. INTRODUCCIÓ  
 

En el present annex es desenvolupa l’estudi de compensació de terres i s’estableix quin és 
el balanç entre el volum de terra extret i el reutilitzat a l’obra per a la formació de terraplens o 
reblerts de manera que es pugui establir la necessitat d’aportació de material de préstec i el 
volum de terres a dipositar a un gestor de residus autoritzat. 
 
A partir de les dades de l’informe geotècnic del projecte presentat a l’annex núm. 4. 
Geologia, geotècnia i hidrogeologia, s’ha pogut determinar el tipus d’excavació a realitzar i el 
grau d’aprofitament dels sòls disponibles.  
 

2. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS SÒLS 

Tal i com s’exposa a l’Annex núm. 4. Geologia, geotècnia i hidrogeologia, a partir de 
l’exploració visual i a la documentació existent d’altres prospeccions realitzades a la zona, 
s’ha realitzat una valoració aproximada, però suficientment fidel per a determinar el tipus de 
terreny de la zona i les característiques geològiques i geotècniques generals. 

Segons la classificació espanyola del PG-3, els materials provinents de la zona es 
classifiquen com a sòls tolerables; llims i argiles de baixa plasticit at.  

Aquest tipus de sòls es poden utilitzar per a la formació de reblerts, inclús per a la formació 
de terraplens provisionals. Això implica que les terres extretes durant el procés d’excavació 
podran ser reutilitzades per a la formació de la mota de protecció i per al posterior reblert de 
la rasa; un cop col·locat el nou col·lector de desguàs. 

Aquest tipus de materials es caracteritzen per: 

- Es tracta de sòls que per a les seves característiques no es poden classificar com a sòls 
seleccionats, ni adequats. 

- En relació a la plasticitat, tenen un límit líquid (LL) <65 i, en cas que LL>40, el seu índex de 
plasticitat (IP) > 0,73 (LL-20).  

- Davant l’assaig de col·lapse, són sòls que presenten un assentament <1%  

- Davant l’assaig d’expansió, presenten un inflament lliure <3% 

- Presenten menys del 5% de contingut en guix, menys del 1% en sals solubles i menys del 
2% en matèria orgànica. 

 

3. EXCAVABILITAT DELS MATERIALS 

Per a determinar el grau d’excavabilitat del material de l’àmbit d’actuació s’han de considerar 
els següents criteris: 
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Es consideraran com a materials excavables aquells materials que es puguin remoure amb 
maquinària d’ús convencional (pales, retroexcavadores, etc.) La velocitat sísmica de 
propagació d’aquests materials és inferior a 900m/s. 

Es consideraran com a materials ripables aquells que es puguin excavar amb maquinària 
pesada tipus ripper. La velocitat sísmica de propagació d’aquest tipus de materials és de 
l’ordre de 900-1.800m/s. 

Es consideraran com a material difícilment ripable aquells que puguin ser ripables però amb 
rendiments baixos o molt baixos. Poden utilitzar-se explosius a mode de pre-excavació per a 
donar al material un esponjament previ que faci augmentar el rendiment de treball de la 
maquinaria. La velocitat sísmica gira a l’entorn de 1.800-2.500m/s. 

Es consideraran com a materials no ripables o roca aquells que sigui indispensable l’ús 
d’explosius. La velocitat sísmica d’aquests materials és major de 2.500m/s. 

Tenint en compte que els sòls tenen cohesions inferiors als 2 MPa, significa que els 
materials són excavables  i, per tant, es podrà realitzar una excavació mecànica 
convencional  (pales, retroexcavadores, etc) per a la formació de la rasa. 

 

4. COEFICIENTS DE PAS I ESPONJAMENT 

El coeficient de pas és un coeficient de variació volumètrica dels materials que relaciona la 
variació de volum d’un determinat material en estat natural amb el volum obtingut després 
d’aplicar-li una determinada energia de compactació.  

Un material al ser excavat augmenta el seu volum en relació al seu estat natural, coeficient 
d’esponjament, un volum que en compactar es redueix de nou (coeficient de pas). 

Diverses publicacions tècniques i projectes amb estudi de materials de característiques 
similars,  recomanen adoptar una sèrie de coeficients d’esponjament i de pas segons el tipus 
de sòl. D’aquesta manera, per a sòls tolerables els coeficients que solen utilitzar-se són 1,25 
per a l’esponjament i 1,10 com a coeficient de pas . 

 

5. TALUSSOS EN ZONES DE DESMUNT 

Segons el document “Obras de paso de carreteras. Colecció de pequeñas obras de paso 
4.2.-IC” per estructures de formigó armat es considerant dues tipologies d’instal·lacions: 

- Instal·lació tipus 1: sobre el terreny o en rasa amplia  

- Instal·lació tipus 2: en rasa estreta 

Per a l’obra en qüestió la instal·lació dels marcs es realitzarà seguin el model tipus 2, situant 
l’estructura sota el pla del terreny natural, el que obliga a una excavació en rada i el posterior 
reblert de la mateixa.  
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Donades les característiques geomètriques del col·lector, caldrà realitzar una obertura de 
rasa suficientment ampla per tal de poder realitzar els treballs de col·locació de les peces 
prefabricades. 

Les limitacions de les dimensions d’ampla i alçada per a considerar aquest tipus 
d’instal·lació venen determinades pels següents paràmetres: 

 
 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Tipus d’instal·lació a realitzar, en rasa estreta 

Bz≤ 1,3B= 1,3·4,5= 5,85m, sent B=LH+2EP                                                                                             
i                                                                                                                            

Hz≥0,4H= 0,4·3,3= 1,32, sent H=LV+ES+ED 

L’estabilitat d’un talús depèn de cinc factors bàsics (Ingeniería de carreteras. Vol.II, C. 
Kraemer) i que estan íntimament lligats entre sí: 

• l’alçada 

• la inclinació 

• les condicions d’aigua, en superfície i a l’interior del propi talús 

• la naturalesa dels materials 

• les eventuals mesures de reforç aplicades 

Per a projectar i executar adequadament el talús d’excavació cal tenir en compte els 
diferents modes de fallida que poden presentar-se (erosió, lliscament superficial, lliscament 
parcial i lliscament total). 

Per a l’obtenció de l’angle d’excavació del talús de la rasa s’ha optat per la utilització de 
l’àbac de Taylor.  

Aquest àbac està basat en el mètode de Fellenius que analitza les forces estabilitzadores 
(S) i les desestabilitzadores (T) actuants sobre un fragment de la cunya de lliscament de 
terres resultant de l’efecte d’inestabilitat del talús. A través d’un factor de seguretat (FS) es 
posen en juxtaposició les forces actuants (FS=S/T) 

La següent imatge (fig.2) mostra el principi en que es basa el mètode de Fellenius: 

Bz 
Hz 

H=3,3m 4,0m 

1:2 
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Fig. 2. Principi del mètode de Fellenius; estat de forces actuants sobre un fragment de terreny 

Per mitjà de l’àbac de Taylor es pot determinar la màxima inclinació possible del talús (α) en 
funció de la seva alçada (H), la cohesió del terreny (c), l’angle de fregament intern (φ), el pes 
específic (γterres) i del coeficient de seguretat (FS) exigit. 

 

Fig.3. Àbac de Taylor per la determinació de la inclinació del talús 
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L’àbac relaciona diferents paràmetres a través del número d’estabilitat (N) definit per 
l’expressió adimensional(1): 

N=c/γ·H·FS(1) 

Sent c, γ, H i FS valors coneguts 

γ0= 1,9 t/m3 

c= 6 t/m2 

φ= 30º 

H= 6,0m 

FS= 1,5 [-] 

I considerant una càrrega actuant degut al procés constructiu de 0,5t/m2 

N= 6/[1,9· (6,0+0,5/1,9)·1,5]=0,336 

Si traslladem els valors a l’àbac de Taylor, es pot observar que l’angle del talús pot ser 
totalment vertical. No obstant, a efectes pràctics i tenint en compte les característiques 
intrínseques del material a excavar, sòls cohesius de baixa plasticitat, i que la profunditat 
màxima d’excavació de la rasa serà de l’ordre de 6-8m, s’ha considerat adoptar un talús 
1:2, de l’ordre de 60º. 

Com a mesures de reforç del peu talús s’aplicarà en zones puntuals una quantitat de formigó 
per a evitar qualsevol fallida per lliscament de la base, ja que queda demostrat que el talús 
no patirà ni erosió ni cap altre lliscament. 

 

6. TALUSSOS EN ZONES DE TERRAPLÉ 

Per a la formació de la mota de protecció davant de possibles i eventuals avingudes del riu 
Llobregat, es disposarà de les terres provinents de la pròpia excavació. En aquest cas, per a 
la inclinació del talús, s’adoptarà l’angle natural del terreny. En aquest sentit, s’ha considerat 
un talús 1,5:1 , de l’ordre de 30º, que correspon amb l’angle de fregament intern del terreny 
(φ). 

 

7. ESTUDI DE COMPENSACIÓ DE TERRES 

Els amidaments de moviment de terres associats a les obres projectades s’han obtingut 
aplicant el teorema de Papus-Gaudin. Aquest teorema consisteix en calcular, per una banda, 
les àrees de perfils transversals a patir de la semisuma de les àrees de perfils consecutius, 
multiplicades per la distància mesurada en l’eix, i, per l’altra, els baricentres dels diferents 
perfils i la seva distància. 
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A partir de les dades de volums obtingudes aplicant aquest teorema, s’ha analitzat el balanç 
de terres i la necessitat de materials de préstec. A continuació es presenta una taula amb la 
relació del balanç de terres obtingut, aplicant el coeficient de pas i d’esponjament definits en 
apartats anteriors. 

tram 
Volum 

excavació 
[m 3] 

Volum real 
(coeficient 

esponjament) 
[m 3] 

Volum terraplenat  
(pròpia 

excavació) [m 3] 

Volum real 
(coeficient 

de pas) [m 3] 

Excedent de 
terres [m 3] 

P.K. 43,38 
157,567 196,959 126,293 138,922 58,037 

P.K. 45,00 

P.K. 45,00 
328,666 410,833 258,666 284,533 126,300 

P.K. 50,00 

P.K. 50,00 
385,83 482,288 315,83 347,413 134,875 

P.K. 55,00 
P.K. 55,00 

430,572 538,215 360,572 396,629 141,586 
P.K. 60,00 
P.K. 60,00 

426,816 533,52 356,816 392,498 141,022 
P.K. 65,00 
P.K. 65,00 

321,372 401,715 251,372 276,509 125,206 
P.K. 70,00 
P.K. 70,00 

267,852 334,815 197,852 217,637 117,178 
P.K. 75,00 
P.K. 75,00 

284,902 356,128 214,902 236,392 119,736 
P.K. 80,00 
P.K. 80,00 

263,371 329,214 193,371 212,708 116,506 
P.K. 85,00 

P.K. 85,00 
263,61 329,512 193,61 212,971 116,541 

P.K. 90,00 

P.K. 90,00 
224,985 281,231 154,985 170,484 110,748 

P.K. 95,00 

P.K. 95,00 
97,767 122,208 97,767 107,544 14,664 

P.K. 100,00 
TOTAL 3.453,31 4.316,64 2.722,04 2.994,24 1.322,40 

 

8. PRÉSTECS I ABOCADORS 

8.1. Material de préstec necessari 

Per a la determinació de la quantitat de material de préstec necessari s’ha fet ús de la taula 
de balanç de terres anterior. Tal i com es pot veure, degut a la gran quantitat de terres 
excavades i a la qualitat dels materials, sols tolerables, aquests són totalment aprofitables 
per al reblert de la rasa i per a la formació de la mota provisional de protecció. 
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Només es preveu la necessitat de préstec per a la reposició de camins. Per a la formació de 
la base de la rasa es realitzaran 20 cm de gruix de solera de formigó, sobre una capa de 
sorra fina, per a aquesta base caldrà un volum aproximat de 73,200m3.  

Per a la reposició dels camins serà necessària l’aportació de tot-ú artificial i barreja (50%) 
sauló/tot-ú. Els volums necessaris es troben especificats en el detall d’amidaments del 
pressupost del projecte. 

8.2. Relació de subministradors d’àrids 

En el present apartat es presenta una relació d’empreses subministradores de la província 
de Barcelona, pròximes a la zona d’actuació com a possibles subministradors d’àrids per a 
l’execució de les obres referides en el present projecte.  

Empresa Localització/Dades de contacte Població 

PYDSA  
(àrids de pedra 

calcària)  

Gavà – Explotació “El Corral”   
Gavà (Barcelona) 
Codi postal: 08850 
Telèfon: 93 640 16 08 
Fax: 93 640 17 02 
 

GAVA 

CEMEX  
(àrids de pedra 

calcària) 

Begues  
Ctra. Gavá a Avinyonet, Km 13,200 
Begues (Barcelona) 
Codi postal: 08859  
Telèfon: 936 39 01 49 
Fax: 93 639 09 31 
http://www.cemex.es/ar/ar_lp.html 
 

BEGUES 

Vilanova  
Camí del Pla de Jorba 
Vilanova i la Geltrú (Barcelona) 
Codi postal: 08800 
Telèfon: N/D 
http://www.cemex.es/ar/ar_lp.html 
 

VILANOVA I LA 
GELTRÚ 

PROMSA 
(àrids de pedra 

calcària i granítica) 

Garraf  
Ctra. C-31 Km. 172,5 
Garraf (Barcelona) 
Codi Postal: 08871 
Telèfon: 936 320 003 
Fax: 936 320 163 
http://www.promsa.com/ 
 

GARRAF 

Pallejà  
Ctra. N-340 Km. 1242,30 
Sant Vicenç dels Horts (Barcelona) 
Codi Postal: 08620 
Telèfon: 936 806 026 
Fax: 936 768 448 
http://www.promsa.com/ 
 

SANT VICENÇ 
DELS HORTS 

ARIDOS ANTON 
(varietat d’àrids) 

Molins de Rei 
Ctra. Caldes, s/n 
Molins de Rei (Barcelona) 
Codi Postal: 08750 

MOLINS DE 
REI 
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Empresa Localització/Dades de contacte Població 
Telèfon: 936 680 992 
Fax: 936 800 509 

 
UNILAND 

(àrids de sorra, tot-
ú artificial, graves, 

etc.) 
 
 
 
 

UNILAND 
(àrids de sorra, tot-
ú artificial, graves, 

etc.) 

Olèrdola  
Ctra. de Vilanova a Igualada C-15, Km. 10,6. Olèrdola  
(Barcelona) 
Codi postal: 08734.  
Telèfon: 938 902 588 
Fax: 938 902 588 
http://www.valderrivas.es/es/el-grupo/empresas/uniland 
 

OLÈRDOLA 

Vallcarca  
Ctra. C-246, Km. 30,5.  
Vallcarca-Sitges (Barcelona) 
Codi postal: 08872 
Telèfon: 938 948 568 
Fax: 938 949 042 
http://www.valderrivas.es/es/el-grupo/empresas/uniland 
 

VALLCARCA-
SITGES 

LAFARGE  
(àrids de tot tipus 

per a formigó, 
reblerts, etc.) 

Cervelló - Cantera Caltita  
N-340, Km 1229,5 Front "El Lladoner" "El Ordal" 
Cervelló (Barcelona) 
Codi Postal: 08758 
Telèfon: 93 520 09 50 
Fax: 93 520 09 51 
http://www.lafarge.com.es/ 
 

CERVELLÓ 

Garraf - Cantera Las Cuevas  
Ctra. C-31 Km. 173,9 
Garraf (Barcelona) 
Codi Postal: 08871 
Telèfon: 670 211 682 / 629 587 836 
http://www.lafarge.com.es/ 
 

GARRAF 

CANTERAS FOG 
(àrids granítics) 

Foj Hermanos  
Carrer Garraf s/n Pol. Ind. Can Prunera 
Vallirana (Barcelona) 
Codi Postal: 08759 
Telèfon: 936 830 024 
Fax: 936 830 498 
www.canterasfoj.com 
 

VALLIRANA 

Taula. 2. Principals subministradors de la zona (font: Gremi d’Àrids de Catalunya, 
http://www.gremiarids.com/index.php) 

8.3. Materials a abocar 

Tal i com s’ha comentat anteriorment, els materials provinents de l’excavació per a l’obertura 
de la rasa seran utilitzats per a la formació de la mota de protecció i, un cop col·locat el 
col·lector, els mateixos materials de la mota (que provenien de l’excavació prèvia) seran 
disposats com a reblert de la rasa.  

Per tant, es pot afirmar que la quantitat de material a transportar a dipòsit de terres i runes 
serà el mínim. Aquest balanç de terres es mostra a la taula corresponent d’aquest mateix 
annex.  
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Cal esmentar que l’estudi d’excedent de terres es troba desenvolupat a l’Annex núm. 14. 
Estudi de Gestió de Residus de Demolició i Construcció. 

8.4. Relació de gestors de residus 

Del resultat del procés de construcció de l’obra, es produirà un volum de residus que caldrà 
gestionar de forma adequada (runes, plàstics, paper i cartró, metalls, fusta, etc. que seran 
portats a gestor autoritzat. 

Es valorarà que aquest gestor procedeixi al reciclatge d’aquests residus, evitant així portar-
los a abocador; primant la via de la reutilització i el reciclatge. Per provar la correcta gestió 
de tots els residus, se’ls demanarà la documentació pertinent, segons legislació vigent. 

Aquest volum de residus s’ha estudiat i desenvolupat al llarg de l’Annex. núm. 14. Estudi de 
Gestió de Residus de Demolició i Construcció. En aquest annex es detalla una relació dels 
principals gestors existents a la zona.  

En l’annex núm. 14  es presenten algunes de les possibles empreses pròximes a l’àmbit 
de les obres per a la gestió dels residus de la construcció generats a l’obra. Aquesta base 
de dades ha sigut obtinguda dels portals web: 

- Agència de Residus de Catalunya (Generalitat de C atalunya) 

Consulta d’instal·lacions de Gestió de Residus de Catalunya (residus de la construcció: 
http://www.arc.cat/ca/aplicatius/municipal/cgr_consulta_municipal.asp?Tresidu=RUN 

- Gestora de Runes de la Construcció, S.A. 

Informació general sobre l’empresa gestora, serveis, instal·lacions, etc: 
http://www.grc.cat/index.php 

 

9. REPOSICIÓ DE CAMINS 

Per a la reposició de camins s’ha seguit el disseny original dels camins de manera que 
s’adeqüin amb l’entorn. D’aquesta manera, es defineixen dos tipus de seccions: 

9.1. Camins rurals 

El camins de la zona de l’espai fluvial es 
restabliran realitzant una anivellació del 
terrenys amb excavació superficial i el 
posterior repàs i piconatge de la caixa de 
paviment; amb una compactació del 95% del 
P.M.  

Fig. 4. Vista dels camins fluvials a la llera del Riu 
Llobregat, en direcció a l’àmbit d’actuació 
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9.2. Camins en circuits itinerants 

Els circuits itinerants es realitzaran amb una base de tot-ú artificial de 15cm de gruix, al 98% 
del P.M., sobre el terreny natural, prèviament compactat al 95%P.M. i la formació de 
paviment de formigó de 15 cm d’ampla amb malla electrosoldada de 15x15.   

 

Fig. 5. Vista dels circuits itinerants i illes del Parc Riu Llobregat, sota la mota de protecció 

El camí de la mota estarà format per una base de tot-ú artificial de 15cm de gruix, 
compactada 98% P.M., sobre el terreny natural, prèviament compactat al 95% del P.M. i una 
capa de barreja de sauló i tot-ú natural (50%) de 15 cm de gruix, compactat al 95% del P.M. 

 

Fig. 6. Vista dels circuits itinerants del Parc Riu Llobregat, pel trànsit de vianants i bicicletes 
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1. OBJECTE 

L’objecte del present annex comprèn la relació de les instal·lacions de serveis existents a 
l’àmbit del projecte i la de possibles serveis afectats. Aquests s’ha obtingut a partir de la 
informació de camp i la facilitada per les companyies de serveis dins de la zona d’estudi 
compresa entre els TT.MM de Cornellà de Llobregat i el Prat de Llobregat. 

En aquest mateix annex s’inclou la descripció dels serveis existents i dels serveis afectats 
que es troben dins l’àmbit del projecte i la definició dels treballs a realitzar sobre les xarxes 
de serveis afectades.  

També s’inclouen les cartes de resposta de les companyies de serveis afectats així com 
les seves recomanacions i les especificacions per a dur a terme els treballs de restitució 
dels mateixos. 

2. SERVEIS EXISTENTS 

Els treballs que s’han dut a terme per a la identificació dels serveis existents a la zona del 
Projecte, han estat els següents: 

- Inspecció sobre el terreny de tots els serveis visibles que podien quedar afectats 
per les actuacions proposades en el Projecte.  

- Recopilació d’informació i/o entrevistes amb companyies i entitats municipals per a 
la localització, la identificació i la caracterització dels serveis existents que poden 
quedar afectats. 

Amb les dades obtingudes s’han elaborat el plànol del present document, situant els 
serveis existents, identificant la tipologia i a quina companyia pertanyen. (veure Apèndix 1: 
plànol de serveis).  

Abans del començament de les obres, el contractista, d’acord amb el Plec de Condicions, 
està obligat a la localització dels serveis existents en la zona, i a la realització de cates si 
és necessari, atès que la informació facilitada per les companyies té un caràcter aproximat. 

2.1. Relació d’instal·lacions de serveis existents 

 

Xarxa Companyies Serveis existents 

Elèctrica Endesa  Xarxa elèctrica aèria d’AT  

Aigua potable ATLL Conducció general d’aigua potable 
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Xarxa Companyies Serveis existents 

Gas Enagas Conducció principal de gas  

Sanejament  EMSSA 
Bassa de retenció, col·lectors i 
desguàs 

Transports 

Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya (FGC)  

Línia ferroviària FGC- Port 

TAV Línia ferroviària del TAV 

Oleoducte CLH  
Oleoducte Tarragona - Barcelona - 
Girona 

Taula 1. Relació de serveis existents dins de l’àmbit del Projecte 

2.1.1. Xarxa elèctrica 

Endesa  

Aquesta empresa posseeix una xarxa de serveis d’alta tensió en aquesta zona. S’observa 
una xarxa aèria d’alta tensió que creua el riu Llobregat per diversos punts entre els 
municipis del Prat de Llobregat i Cornellà de Llobregat. Es detecta a la vora del camí de 
terres del Parc del Riu Llobregat i de forma alineada diverses torres elèctriques d’alta 
tensió. 

Per a l’execució de les obres definides en el present projecte, aquesta xarxa no es veurà 
afectada en cap moment i, per tant, no es considera necessari plantejar cap tipus de 
solució. No obstant, cal esmentar que en l’execució de l’obra s’hauran de prendre les 
mesures necessàries ja que qualsevol afectació seria injustificada i s’hauran de garantir les 
mesures de seguretat establertes dins del Pla de Seguretat i Salut de l’obra referents a 
treballs pròxims a línies d’alta tensió. 

   
Fig. 1 Vista del traçat de la línia aèria i de les torres metàl·liques d’alta tensió existents dins de l’àmbit 
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2.1.2. Xarxa d’aigua potable 

ATLL 

Aquesta empresa té una conducció principal d’aigua potable que condueix els caudals 
d’aigua tractada des de la planta dessalinitzadora del Llobregat o des de la planta de 
tractament de Sant Joan Despí al llarg del Parc riu Llobregat. També s’han trobat diversos 
pous que formen part de la xarxa d’aigua potable. Aquesta xarxa es troba fora de l’àmbit 
del projecte i, per tant, no es veurà afectada en cap moment ja que els treballs de 
moviment de terres recollits en el present projecte no arribaran a afectar el traçat de la 
conducció ni cap dels pous existents.  

   

Fig. 2. Fita de localització de la xarxa d’aigua potable i pou existent 

2.1.3. Xarxa de gas 

Enagas 

Aquesta empresa té una canonada de gas de la línia Barcelona – Bilbao – Valencia de 24” 
de diàmetre i 72 bars de pressió, així com el cable de comunicacions associat que discorre 
per l’àmbit del projecte i, per tant, es tracta d’un servei afectat. Durant la redacció del 
present projecte s’ha demanat autorització a la companyia Enagas, la qual ha donat 
conformitat per actuar sobre la conducció i ha establert uns criteris a seguir els quals es 
presenten a l’apèndix 2: autoritzacions i especificacions dels serveis afectats. 

En aquest cas, la necessitat d’excavar per tal de reconstruir el col·lector de pluvials afectat, 
fa necessari l’estintolament de la conducció de gas ja que aquesta discorre per sobre del 
col·lector de pluvials objecte del present projecte. En els següents apartats es procedeix a 
definir les operacions que es duran a terme per a l’estintolament. Cal esmentar que durant 
els treballs de moviment de terres es tindrà especial cura de no malmetre la conducció 
amb la maquinaria pel que s’hauran d’aplicar les mesures adients per tal d’evitar possibles 
afeccions i riscos. 
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Fig. 3. Fites de localització del traçat  del gasoducte existent fora i dins l’àmbit d’estudi 

2.1.4. Xarxa de sanejament 

EMSSA 

El col·lector d’aigües pluvials a reconstruir forma part de la xarxa de pluvials existent, 
competència de l’Empresa Metropolitana de Sanejament, S.A. (EMSSA). D’aquesta 
manera, s’inclou dintre de la xarxa de sanejament existent a l’àmbit del projecte, la bassa 
de retenció Plana del Galet (amb  titularitat de la Comunitat de Municipis Plana del Galet) i 
el traçat del col·lector de desguàs fins a la sortida al riu Llobregat. 

   

Fig. 4. Vista de la bassa de retenció La Plana del Galet i del canal de sortida d’aigües pluvials 

El tram de col·lector afectat i que es objecte del present projecte consta d’uns 50m 
comptats des de la zona de clapetes (aigües avall) quedant exclòs el tram que discorre per 
sota de la línia ferroviària de FGC. Els treballs de reconstrucció del col·lector es troben 
definits al llarg del projecte. 
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Fig. 5. Vista del tram de col·lector afectat objecte del present projecte 

2.1.5. Xarxa de transport 

FGC i TAV 

Per l’àmbit del projecte discorre la línia ferroviària del port de FGC que permet el transport 
de mercaderies diverses i la línia TAV. Per sota d’aquestes línies discorre el traçat del 
canal d’aigües pluvials des de la bassa de retenció fins a la sortida al riu.  

Abans de la redacció del present projecte es van dur a terme les operacions de 
reconstrucció del tram de col·lector que passa just per sota de la línia ja que es trobava en 
mal estat. Tal i com indica l’informe FGC inclòs a l’annex 19 del present projecte, 
actualment aquest tram es troba en bon estat i, per tant, la línia ferroviària FGC no es 
veurà afectada ja que es troba fora de l’àmbit del projecte. 

   

Fig. 6. Vista de les línies ferroviàries existents pròximes a l’àmbit del projecte 

No obstant, s’ha observat que, segons el detall dels plànols de projecte, degut a la 
realització del talús es produeix l’afectació de la tanca límit existent. El pressupost del 
projecte contempla dues partides (P-2 i P-54) destinades a l’adequació de la zona per a la 
realització dels treballs corresponents a la connexió entre el nou traçat del col·lector i el 
tram reconstruït sota la línia ferroviària al 2010.  
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El projecte preveu que el talús a executar, amb un pendent de 1:2, podrà suportar les 
càrregues de pas de combois. No obstant, el projecte recomana realitzar un estudi en 
detall d’aquest punt per a determinar les mesures que caldrà aplicar per a la seva execució 
i que caldrà justificar, tal i com es preveu a la partida alçada del pressupost, P-54. 

No s’han de descartar per altra banda, els riscos que comporta realitzar determinats 
treballs pròxims a les vies per a distàncies inferiors a 3m. És per això, que durant 
l’execució dels treballs definits en el present projecte, s’hauran d’aplicar mesures 
addicionals de seguretat en relació als riscos derivats dels treballs pròxims a les vies i que 
hauran de constar al Pla de Seguretat i Salut de l’obra. (presència del pilot de vies o recurs 
preventiu amb formació suficient, execució bon tancament, realització dels treballs en 
horari nocturn, reduir la velocitat i la freqüència de pas dels combois, etc.) 

2.1.6. Xarxa de oleoducte 

2.1.6.1 CLH 

Per l’àmbit del projecte discorre un tram d’oleoducte de Barcelona – Tarragona – Girona de 
CLH i, per tant, es tracta d’un servei afectat. Durant la redacció del present projecte s’ha 
demanat autorització a la companyia CLH, la qual ha donat conformitat per actuar sobre la 
conducció i ha establert uns criteris a seguir. (veure l’apèndix 2: autoritzacions i 
especificacions dels serveis afectats. De la mateixa manera que en el cas del gasoducte, 
s’haurà de procedir al seu estintolament ja que la conducció passa per sobre del col·lector. 

   

Fig. 7. Fites de localització del traçat  del oleoducte existent fora i dins l’àmbit del projecte 

2.2. Documentació obtinguda de les companyies de serveis existents 

Amb anterioritat a la redacció del present annex es va sol·licitar la informació dels serveis a 
les corresponents companyies per via web per tal de localitzar els serveis que es 
poguessin veure afectats per l’àmbit del projecte. De la informació rebuda se n’ha extret 
que únicament es veuran afectades dues xarxes, el gasoducte i l’oleoducte, ja que 
discorren per sobre del col·lector a reconstruir.  

A l’apèndix 1: plànol de serveis, apareix un plànol amb el traçat dels diferents serveis 
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existents i a l’apèndix 2: autoritzacions i especificacions dels serveis afectats es presenten 
les respostes rebudes de les companyies afectades (ENAGAS i CLH).   

3. SERVEIS AFECTATS 

Es preveu l’afectació del oleoducte i el gasoducte ja que el seu traçat creua el col·lector a 
reconstruir. En aquest d’afectar una xarxa no inclosa en aquest apartat, el contractista 
demanarà l’afectació a la companyia corresponent perquè realitzi l’obra necessària. 

D’aquesta manera, dins de l’àmbit de l’obra del present Projecte queden afectats els 
serveis següents: 

3.1. Relació d’afectacions i propostes de solució 

 

Xarxa Companyies Afectacions Propostes de solució 

Gas Enagas Xarxa principal gasoducte Estintolament de la xarxa 

Oleoducte CLH Xarxa principal oleoducte Estintolament de la xarxa 

Límit xarxa 
ferroviària 

FGC 
Tanca límit existent, 
freqüències i velocitats de 
pas de combois 

Adequació prèvia de la zona i 
aplicació de mesures de 
seguretat adequades, 
consensuades amb la 
companyia 

Taula 2. Relació de serveis afectats per l’àmbit del projecte 

3.1.1. Descripció de la solució 

Per a realitzar els treballs de reconstrucció del col·lector caldrà descobrir el mateix de tot el 
volum de terres superior. La presència de les conduccions de gas i oleoducte fa que sigui 
necessari la realització dels estintolaments dels serveis afectats protegint-los de manera 
que aquests no es malmetin durant els treballs contemplats en el present projecte.  

Descripció dels treballs d’estintolament  

Per a la realització de l’estintolament es procedirà de la següent manera, tenint en compte 
les especificacions de la companyia ENAGAS i CLH: 

De forma prèvia a qualsevol moviment de terres en les proximitats dels serveis, es portarà 
a terme una localització exacta de les conduccions per mitjà de cates de reconeixement. 
Es confirmarà el perfil de les conduccions, les cotes actuals de recobriment i es farà la 
comparativa amb la cota de resguard prevista entre la part superior del col·lector i la 
generatriu inferior de cada conducció. Aquest procés es realitzarà conjuntament amb el 
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personal de ENAGAS i CLH assignat a la vigilància de l’obra. Els mitjans utilitzats per 
l’obertura de cates seran els definits pel personal assignat per la vigilància de l’obra. 

L’obertura de cates es realitzarà a màquina fins on ho consideri el vigilant/s de les 
companyies afectades, a partir del qual, la resta de l’excavació es realitzarà a mà fins 
arribar a la generatriu superior de cada conducció. En aquesta fase es tindrà especial cura 
en la localització de la fibra òptica del gasoducte que discorre paral·lela al mateix i amb 
cota d’enterrament de 0,8 a 1,0m. 

Un cop localitzat el gasoducte amb la seva F.O. i l’oleoducte es realitzarà l’esbrossada del 
terreny en sentit axial a ambdós costats de les conduccions, on es localitzaran unes 
sabates a mode de recolzament de la biga de sosteniment de cada conducció, a 1,5 
metres de la capçalera del talús final resultant de la rasa del col·lector. Es muntarà 
l’estructura suport i es fixarà a les sabates amb l’objecte de restringir possibles moviments 
de l’estructura en sentit transversal i deixant lliure el desplaçament en sentit axial. 

A continuació, es procedirà a descobrir les instal·lacions realitzant bastaixos a fi d’instal·lar 
unes eslingues de subjecció sobre tacs de fusta. Amb l’objecte de no danyar les 
canonades, se les protegirà per mitjà de llana anti-roca. Un cop sustentades les canonades 
es procedirà al buidat del terreny per sota de la generatriu inferior per mitjà de mitjans 
manuals. Amb l’objecte d’evitar danys al gasoducte durant la realització de les obres, a 
més de la llana anti-roca, se li col·locarà altres elements a mode de gàlib de manera que 
qualsevol màquina que es trobi treballant per sota eviti el contacte amb les conduccions. 

   

Fig. 8. Vista d’un estintolament de conducció soterrada executat en rases 

Finalitzades les obres, es procedirà a la restitució i compactat del terreny per sota del 
gasoducte assegurant que el seu recolzament és correcte. A continuació es retiraran les 
eslingues i l’estructura suport i es restituirà el terreny i els elements de línea. 

Pressupost estimat 

Dins del pressupost del projecte es presenten unes partides d’obra en concepte de serveis 
afectats. Per una banda hi ha dues partides referents als estintolaments de les 
conduccions (gasoducte i oleoducte) i, per l’altra, una partida alçada en concepte de 
realització de cates per a la localització dels serveis.  

S’ha estimat un preu per a cada una d’aquestes partides en funció dels treballs a realitzar, 
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de la informació facilitada per les companyies i segons el banc de preus de l’ITEC; preus 
d’execució material: 

1. Ml. Estintolament de canonada de CLH de 12 polsades de diàmetre, en tota la longitud de la 
rasa que travessa, amb bigues de perfils laminats metàl·lics. Inclou l'excavació per al 
recolzament de les bigues i l'execució del seu fonament amb formigó HA-30. També inclou 
la subjecció de la canonada estintolada a la biga col·locada mitjançant elements metàl·lics 
resistents. Inclou la retirada completa de l'estintolament a mida que es faci el reblert de 
terres i l'enderroc dels fonaments; també la càrrega, el transport i la disposició en dipòsit 
autoritzat de tots els residus. Inclou qualsevol taxa reclamada per la companyia propietària 
del servei. 

Quantitat Preu Unitari Import 

 

17,00ml 

 

957,38€/ml 

 

16.275,46 € 

 

2. Ml. Estintolament de canonada d’ENAGAS de 36 polsades de diàmetre, en tota la longitud 
de la rasa que travessa, amb bigues de perfils laminats metàl·lics. Inclou l'excavació per al 
recolzament de les bigues i l'execució del seu fonament amb formigó HA-30. També inclou 
la subjecció de la canonada estintolada a la biga col·locada mitjançant elements metàl·lics 
resistents. Inclou la retirada completa de l'estintolament a mida que es faci el reblert de 
terres i l'enderroc dels fonaments; també la càrrega, el transport i la disposició en dipòsit 
autoritzat de tots els residus. Inclou qualsevol taxa reclamada per la companyia propietària 
del servei. 

Quantitat Preu Unitari Import 

 

17,00ml 

 

682,68€/ml 

 

11.605,56 € 

 

3. M3. Excavació de rasa per a localitzar serveis, en terreny no classificat, amb mitjans 
manuals i càrrega amb les terres deixades a la vora 

Quantitat Preu Unitari Import 

 

8,00  

 

57,72€ 

 

461,76 € 

 

Per altra banda, tal i com s’ha esmentat en anteriors apartats, es preveu una afectació 
mínima al límit de la línia ferroviària pel que s’han previst treballs d’adequació i restitució de 
la zona i mesures de seguretat addicionals per a l’execució dels treballs al punt singular 1, 
corresponent a la zona de connexió del col·lector ja reparat i el nou traçat del col·lector 
objecte del present projecte. 

A continuació es presenta un fragment del pressupost per a la identificació de les partides 
que fan referència a aquests treballs d’enderroc, adequació i restitució de la zona límit amb 
la línia FGC existent. 
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Xarxa Companyia Tipus d’afectació 
Solució 

proposta 

Preu 
d’execució 

material 

Elèctrica Endesa 
No es preveu 
afectació 

- -

Aigua 
potable 

ATLL 
No es preveu 
afectació 

- -

Gas Enagas Afectació gasoducte Estintolament 16.275,46 € 

Sanejament  EMSSA 
Únicament el tram de 
col·lector objecte del 
projecte 

Projecte de 
reconstrucció 
específic 

Pressupost 
de projecte 

Transports 

Ferrocarrils de 
la Generalitat de 
Catalunya 
(FGC)  
TAV 

Tanca metàl·lica i 
pas de combois 

Adequació de la 
zona i mesures 
de seguretat 

2.551,50 € 

º

Yo
Rectángulo

Yo
Rectángulo
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Xarxa Companyia Tipus d’afectació 

 
Solució 

proposta 

Preu 
d’execució 

material 

Oleoducte CLH  Afectació oleoducte Estintolament 11.605,56 € 

- - - 

Realització de 
cates per a 
localització de 
serveis 

461,76 € 

Taula 3. Valoració econòmica dels treballs d’adequació i localització de serveis afectats 

5. PRESCRIPCIONS REGLAMENTÀRIES 

5.1. Generals 

Totes les instal·lacions de serveis afectats públics hauran de complir: 

 Llei de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL), (Llei 31/1995, de 8 de novembre de 
1995, BOE 10.11.1995). 

 Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció 
de la salut i seguretat dels treballadors enfront del risc elèctric (BOE 21.6.01). 

 Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre de 1.997, sobre Disposicions Mínimes de 
Seguretat i Salut en les Obres. 

 Reial Decret 485/1997 de 14 d’abril de 1997, sobre Disposicions Mínimes en 
Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. 

 Reial Decret 1215/1997 de 18 de juliol de 1997, sobre Disposicions Mínimes de 
Seguretat i Salut per la utilització pels treballadors dels equips de treball. 

 Reial Decret 773/1997 de 30 de maig de 1997, sobre Disposicions Mínimes de 
Seguretat i Salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció 
individual. 

 Normes UNE. 

 Normatives pròpies de cada empresa concessionària o receptora. 

El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de 
qualsevol índole promulgades per l’Administració de l’Estat, Autonòmica, Ajuntaments i 
d’altres organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que s’han de fer, tant si 
són esmentats en la relació anterior com si no ho són, quedant a decisió del director d’obra 
resoldre qualsevol discrepància que hi pugui haver. 
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També hauran de complir les normatives i disposicions següents: 

5.2. Gas 

Reglamentació en referència a conduccions de gas: 

 Especificacions Generals Tècniques de Enagas. 

5.3. Oleoducte 

Reglamentació en referència a oleoductes: 

 Especificacions Generals Tècniques de CLH 
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PLÀNOLS DE SERVEIS EXISTENTS 
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AUTORITZACIONS I ESPECIFICACIONS DE 
SERVEIS AFECTATS 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
El present annex defineix les autoritzacions i concessions administratives reglamentàries 
necessàries per tal de portar a terme les obres contemplades en el present projecte.  
 
La legislació sectorial determina els casos en què cal demanar autorització i/o concessió. En 
relació a les obres referides al present projecte, caldrà sol·licitar les corresponents 
autoritzacions i/o concessions abans de l’inici de les obres, al ser un tipus d’actuació: 
 

• propera a una infraestructura ferroviària 
• sobre lleres fluvials 
• en les que es vegin afectades canonades de subministrament de serveis en alta 

(gas, carburants, etc.) 
• sobre xarxes de sanejament. 

 
 

2. AUTORITZACIÓ PER A ACTUACIONS PROPERES A INFRAES TRUCTURES 
FERROVIÀRIES 

2.1. Organisme responsable  

El tram de la línea compresa dins de l’àmbit de la zona d’actuació es competència de 
l’empresa ferroviària FGC Mobilitat, S.A. Tal i com dicta l’article 15. de la Llei Ferroviària:  

“ 1. L’atorgament de l’autorització prèvia necessària per a executar obres o instal·lacions 
fixes o provisionals, per a canviar la destinació d’aquestes o el tipus d’activitat que s’hi pot 
acomplir i per a plantar o talar arbres en les zones de domini públic i de protecció de la 
infraestructura ferroviària correspon al titular de les infraestructures ferroviàries o, si escau, a 
l’ens que en tingui atribuïda l’administració.” 

2.2. Normativa aplicable  

• LLEI 4/2006 FERROVIÀRIA, Article 15. Normes d’aplicació en les zones de domini 
públic i de protecció 

• Normativa específica de FGC en relació a autoritzacions de treballs sobre ramals 
ferroviaris. 

2.3. Formalització de l’autorització d’obres 

Cal esmentar que en un principi les obres compreses en el present projecte no afecten el 
ramal ferroviari existent però que, en tractar-se d’una infraestructura subterrània que circula 
per sota de la línia, cal preveure l’afectació indirecta de la línia ferroviària per establir les 
mesures de seguretat adequades i no afectar la línia en cap moment.  

Per a l’execució de les obres no caldrà demanar autorització expressa a l’organisme 
responsable però si caldrà donar constància de les obres ja que es troben molt pròximes a la 
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línia ferroviària existent. L’objectiu consistirà en coordinar els treballs de manera que la línia 
no es vegi afectada en cap moment 

Per això, s’ha considerat important conèixer la llei que regula les obres ferroviàries i, en 
concret, els límits administratius, i traslladar-la al projecte per a donar informació de les 
peculiaritats i especificacions en cas d’haver d’ocupar les zones de domini públic i de 
protecció durant l’execució de les obres. 

Segons l’Article 15. de la Llei 4/2006 ferroviària, cal aplicar les següents normes en relació a 
la realització de treballs propers a línies ferroviàries: 

“2. Amb caràcter general, solament es poden autoritzar obres o instal·lacions a les zones de 
domini públic i de protecció si són compatibles amb la seguretat del trànsit ferroviari i són 
necessàries per a prestar el servei ferroviari, o bé si ho requereix la prestació d’un servei 
d’interès general, d’acord amb el procediment i les condicions que s’estableixin per 
reglament. Les instal·lacions requerides per a la prestació d’un servei d’interès general 
comprenen la instal·lació de sistemes d’aprofitament energètic passius. 
 
3. Es pot autoritzar, excepcionalment i per causes degudament justificades, l’encreuament, 
tant aeri com subterrani, d’obres i instal·lacions d’interès privat amb la zona de domini públic. 
 
4. L’autorització a què fa referència aquest article es pot denegar per raons de seguretat. 
Aquesta autorització és preceptiva per a l’atorgament de la llicència municipal corresponent. 
No obstant això, el departament competent en matèria d’infraestructures i serveis de 
transport pot prohibir o condicionar l’exercici de les obres o les activitats que es vulguin fer, 
encara que hi hagi conformitat de l’administrador de la infraestructura, si poden pertorbar 
l’adequada prestació del servei o són contràries a l’interès públic. 
 
5. L’atorgament de l’autorització a què fa referència aquest article no eximeix de 
l’atorgament de les autoritzacions o les llicències preceptives d’altres administracions o 
d’altres departaments de la Generalitat. 
 
6. Es poden ocupar superfícies en la zona de protecció per necessitat del servei ferroviari. 
Aquesta ocupació i l’import dels danys i perjudicis que efectivament s’hagin produït han 
d’ésser objecte d’indemnització. 
 
8. La producció de danys en una infraestructura ferroviària origina la incoació i la tramitació 
de l’expedient administratiu corresponent contra el presumpte responsable, en els termes 
que s’estableixin per reglament, per a determinar la indemnització pels danys i perjudicis 
causats, 
que és exigible per via de constrenyiment. Si la reparació d’un dany és urgent per al servei 
ferroviari, el departament competent en matèria d’infraestructures i serveis de transport l’ha 
de fer immediatament, a càrrec del causant” 
 

 

3. AUTORITZACIÓ PER A OBRES I OCUPACIONS A TERRENYS  DE DOMINI PÚBLIC 
HIDRÀULIC 

3.1. Organisme responsable  
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Segons el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i l’Agència 
Catalana d’Aigües (ACA), per a fer qualsevol tipus d'obra, instal·lacions i ocupacions dins o 
sobre els terrenys considerats de domini públic hidràulic, és un ús comú especial, pel qual 
és necessari, sol·licitar a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) una autorització administrativa 
prèvia a la realització de l'activitat. 

3.2. Normativa aplicable 

 
• REIAL DECRET LEGISLATU 1/2001, de 20 de juliol, que aprova el text refós de la 

Llei d'Aigües.   (BOE núm. 176 publicat el 24/07/2001)  
• DECRET LEGISLATIU 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la 

Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya. (DOGC núm. 
5161 publicat el 27/06/2008)  

3.3. Formalització de l’autorització d’obres 

 
Es pot sol·licitar en qualsevol moment, abans d'iniciar l'obra subjecta a autorització. Per a la 
seva formalització cal presentar prèviament la següent documentació: 
 

• Projecte, per triplicat, de les obres a realitzar subscrit pel tècnic competent, adjuntant 
plànols de planta. 

• Si per l'índole de l'obra, es modifiqués la capacitat d'evacuació de la llera, s'hauran 
d'incloure els perfils transversals de la llera i un càlcul justificatiu de la capacitat a 
diferents nivells, i un estudi sobre la modificació del règim hidràulic. 

• Sol·licitud expressa d’autorització d’obres i ocupacions a terrenys de domini públic 
hidràulic. 
 
 

4. AUTORITZACIÓ PER A AFECTACIONS SOBRE LÍNIES DE S ERVEIS EN ALTA 

4.1. Organisme responsable  

Segons la informació obtinguda de les xarxes existents sobre el territori a través de les 
companyies de serveis (veure annex 9. Serveis existents i afectació dels mateixos), es 
coneix que sobre l’àmbit de la llera del riu Llobregat circulen diversos serveis en alta. S’ha 
determinat que les obres considerades en el present projecte afecten de forma directa el 
traçat de dues canonades; un gasoducte de ENAGAS i un oleoducte de CLH. 

4.2. Normativa aplicable 

S’aplicaran les normes i consideracions establertes per les companyies ENAGAS i CLH 

4.3. Formalització de l’autorització d’obres 

Durant la redacció del present projecte i per a la localització dels serveis existents sobre 
l’àmbit s’ha demanat a les companyies ENAGAS i CLH tota la informació disponible de la 
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xarxa que es troba dins l’àmbit d’actuació; informació recopilada a l’annex 9 del present 
projecte. 

Cal esmentar que, per a agilitzar els tràmits d’autorització per a l’execució dels treballs sobre 
les línies afectades, s’han demanat les autoritzacions a les corresponents companyies. 
ENAGAS i CLH han enviat les corresponents autoritzacions acompanyades d’una sèrie 
d’especificacions que caldrà complir en el moment d’intervenció de les línies afectades. 

Les autoritzacions de les companyies figuren al final del present annex i tota la informació 
rellevant a l’afectació i a les consideracions estipulades per ENAGAS I CLH figuren a l’annex 
9. Serveis existents i afectació dels mateixos. 

 

5. AUTORITZACIÓ PER A OBRES QUE AFECTEN A LA XARXA DE SANEJAMENT 

5.1. Organisme responsable 

El projecte contempla els treballs de reconstrucció d’un col·lector de desguàs d’aigües 
pluvials integrat dins de la xarxa de sanejament. Per a qualsevol intervenció sobre la xarxa 
de sanejament és necessari sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) una autorització 
abans de l’inici de l’activitat. 

5.2. Normativa aplicable 

S’aplicaran les normes i consideracions establertes per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) 
en matèria d’obres sobre la xarxa de sanejament existent. Cal esmentar que per a la 
redacció del present projecte s’han utilitzat les recomanacions de l’ACA i que aquestes 
seran d’aplicació per a l’execució de les obres compreses en el projecte. 

5.3. Formalització de l’autorització d’obres 

De forma prèvia a qualsevol intervenció sobre la xarxa de sanejament existent, caldrà 
demanar autorització a l’organisme responsable. 
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MODEL DE SOL·LICITUD AUTORITZACIÓ PER A 

OBRES I OCUPACIONS EN TERRENYS DE 

DOMINI PÚBLIC HIDRÀULIC 

 

 

 

 

 

 

 



Provença, 204-208 
08036 Barcelona    
Tel. 93 567 28 00   
Fax 93 567 27 80      
NIF Q 0801031 F      

Número d'identificació: 

DIRECTOR DE L'AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA
D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades facilitades s'inclouran en els fitxers de l'Agència per tal de 
tramitar l'expedient administratiu, assegurant-ne la confidencialitat. Els titulars de les dades podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, per escrit a 
l'Agència Catalana de l'Aigua, carrer Provença 204, Barcelona (08036).

________________________________________________

H0363 · SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ D'OBRES I OCUPACIONS EN DOMINI PÚBLIC
HIDRÀULIC

311048

1 Exemplar per a l'Agència Catalana de l'Aigua

Dades del sol·licitant

 

Cognoms i nom o raó social:

Titular de la sol·licitud:

:

NIF/CIF:

Codi postal: Municipi: 

Adreça:   

 

Escala: Pis: Porta:

Tipus d'adreça: 

Telèfon principal: Telèfon secundari: Fax:

Dades del titular

Cognoms i nom o raó social:

Titular :  NIF/CIF:

Codi postal: Municipi: 

Adreça:   

 

Escala: Pis: Porta:

Tipus d'adreça: 

Telèfon principal: Telèfon secundari: Fax:

Dades del representant i/o persona de contacte

Escala: Pis: Porta:

Codi postal:

Tipus adreça:

Representant:

Municipi: 

Adreça:

  

Cognoms i nom o raó social:

Telèfon principal: Telèfon secundari: Fax:

NIF/CIF:



Provença, 204-208 
08036 Barcelona    
Tel. 93 567 28 00   
Fax 93 567 27 80      
NIF Q 0801031 F      

Número d'identificació: 

Dades de la sol·licitud

 X: Y:

Riu / Riera:

Longitud del tram de llera afectada (m):

Longitud de l'obra (m):                         Amplada de l'obra (m):                         Superíicie d'ocupació (m ):

Tipus d'obra i/o ocupació:

Encreuament aeri amb línies elèctriques

Tales, plantacions i pastures

Distància del suport al marge dret  (m):

Espècie (arbre):

Espècie (animal):

Àrea de la tala (m ):

Descripció de l'obra i/o ocupació a realitzar:
.

Terme municipal afectat:                       

Escala:

Conca:

Mètode de captura de les coordenades UTM:

Distància del suport al marge esquerre (m): 

Tensió del cablatge conductor (en kilovats): 

Defenses i endegaments

Tipus:

Altura de caixers (m):

Cabal de disseny (m /h):

Encreuament subterrani amb línies elèctriques

Protecció de la canalització:

Ponts, passarel·les i guals

Vans (unitats):

Sobreelevació de la làmina d'aigua (m): 

Dragats i neteja de lleres Modificació de relleu (rectificació i/o cobriment de lleres)

Tipus:Profunditat mitjana (m):

Vol recuperar amb les obres els terrenys que abans li pertanyien (S/N):

Altura mitjana (m): 

Coordenades UTM del lloc on es realitzarà l'obra o l'ocupació

2

3

2

Senyalització de l'encreuament:

Profunditat del cablatge conductor 
respecte el fons de la llera (m):

3

DIRECTOR DE L'AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA
D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades facilitades s'inclouran en els fitxers de l'Agència per tal de 
tramitar l'expedient administratiu, assegurant-ne la confidencialitat. Els titulars de les dades podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, per escrit a 
l'Agència Catalana de l'Aigua, carrer Provença 204, Barcelona (08036).

________________________________________________

Data Signatura

2

N

H0363 ∙ SOL∙LICITUD D'AUTORITZACIÓ D'OBRES I OCUPACIONS EN DOMINI PÚBLIC
HIDRÀULIC

311048

Exemplar per a l'Agència Catalana de l'Aigua



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apèndix 2:  

 

AUTORITZACIONS D’OBRES SERVEIS 

AFECTATS (ENAGAS I CLH) 
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1. PLA D’ACTUACIÓ GENERAL 

El present annex pretén establir, a manera de proposta, el contingut al que ha de tenir el Pla de 
Control de Qualitat de l'obra projectada. Independentment del pla d’assaig proposat en el 
present annex, serà opcional la modificació qualitativa i quantitativa, per part de la Direcció 
facultativa de les obres, del pla presentat al projecte, adaptant-lo segons el seu criteri i a 
l’exigència de la situació. 
  
Les actuacions del control de qualitat es materialitzen, durant l'execució de les obres, en tres 
actuacions diferenciades:  
 

• Control de materials i equips  
• Control d'execució  
• Proves finals de serveis  

 
El present pla de control de qualitat establirà els assajos a realitzar a fi de garantir una correcta  
execució de les obres així com la terminació de les mateixes. Els assajos originaran emissió de 
les corresponents actes de resultats per un laboratori autoritzat.  Aquests resultats s'emetran 
tant a l'empresa constructora com a la Direcció facultativa.  
 
Es realitzaran assaigs per a controlar les unitats d'obra corresponents a:  
 

• Control de replanteig de les obres  
• Moviment de terres  
• Bases i subbases restitució de camins 
• Elements prefabricats 
• Formigons i acers  
• Plantacions  
• Assajos imprevistos  

2. ASSAIGS I CONTROLS A REALITZAR  

2.1. Control de replanteig de les obres  

El control de replanteig de les obres es realitzarà abans de la signatura de l’Acta de 
Comprovació de Replanteig. Durant el mencionat  control, es comprovaran com a mínim els 
següents punts de caràcter general:  
 

� Disponibilitat dels terrenys de la zona 
� Comprovació en planta de les dimensions  
� Comprovació de la possible existència de serveis afectats que poden comprometre 

l’execució de les obres i que no s’hagin tingut en compte a la realització del projecte  
� Comprovació dels punts de desguàs del sistema de drenatge  
� Compatibilitat amb sistemes generals  
� Senyalització d’elements existents a conservar  
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2.2. Moviment de terres 

a. Excavacions

Tant per la excavació en desmunt com per a la excavació en rasa, es portarà a terme un control 
geomètric, amb cura de que quedi sanejat el fons de l'excavació. Així mateix, el fons de la 
excavació quedarà refinat i compactat.  

b. Reblerts

Aquest tipus de material es farà servir per a la formació de la mota de protecció davant 
avingudes del riu, per a la construcció dels terraplens necessaris per arribar a  les cotes 
necessàries de base dels camins o les explanades i per al reblert de la rasa que contindrà el 
col·lector de desguàs d’aigües pluvials projectat.   

2.3. Bases i subbases de restitució de camins 

Les partides que formen part d’aquest apartat són la base granular de Tot-ú artificial i l’estesa de 
formigó per a la formació i restitució de camins. 

2.4. Formigons 

Les partides de formigó objecte de control seran: 

• HA-35 dels marcs prefabricats
• HA-35 del reforç de l’estructura existent i dels paviments
• HM-20 en capes de neteja, bases i reblerts de rases.

2.5. Acers 

S’utilitzarà acer corrugat B 500 S. 

3. VALORACIÓ DELS ASSAIGS

L’import total d’execució material del control de qualitat està valorat com a partida alçada en un 
capítol independent del pressupost del projecte ja que supera l’1% sobre el Pressupost 
d’Execució Material de l’obra, excloent-lo del percentatge de costos indirectes (5%) indicats al 
Pressupost. 

D’aquesta manera els assaigs seran realitzats per un laboratori acreditat de control de qualitat 
i abonats per el contractista, fins a l’import de 3.862,19€ (1,19% de Pressupost vigent).  

S’adjunta al final del present annex, a mode informatiu, el pla d’assaig previst per a les obres 
contemplades en el present projecte.  
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4. CONDICIONS PER A LA REALITZACIÓ DELS ASSAIGS  

4.1. Subministrament, identificació i recepció  

El subministrament, la identificació, el control de recepció dels materials, els assaigs i, en el seu 
cas, les proves de servei es realitzaran d’acord amb la normativa explicitada en les disposicions 
de caràcter obligatori.  
 
Quan un material no disposi de normativa obligatòria, aquests aspectes, es realitzaran 
preferentment d'acord amb les normes UNE, o en defecte d'això per la NTE o segons les 
instruccions que, en el seu moment, indiqui la Direcció Facultativa.  
 
Tots els materials arribaran a l’obra identificats i en perfectes condicions per la seva utilització. 
Per això, seran transportats en vehicles adequats i, si es necessari, amb embalatges que 
garanteixin la seva inalterabilitat. Les operacions de carrega i descarrega seran tals que no 
produeixin deterioració en els materials o en els seus embalatges.  

4.2. Presa de mostres  

La presa de mostres serà preceptiva en tots els materials, la recepció dels quals mitjançant  
assaigs s'estableixi en la programació del control, i en aquells que, durant el procés d’obra, 
consideri la Direcció Facultativa.  

La presa de mostres es realitzarà a l’atzar per la Direcció Facultativa, la qual podrà delegar en 
personal del laboratori acreditat, podent estar present el constructor o persona delegada per 
aquest.  

El procediment de mostreig es realitzarà d'acord amb la normativa de cada producte i en 
quantitat suficient per a la realització del assaigs i contra-assaigs. Per això, per cada partida de 
material, o lot, es prendran tres mostres iguals: una es portarà al laboratori per a la realització 
dels assaigs previstos a la programació de control; les dos sobrants es conservaran a l’obra per 
a la realització dels contra-assaigs si fos necessari. Aquestes mostres es conservaran a l’obra 
fins la recepció definitiva de les unitats constructives realitzades amb cadascú dels materials.  

En cas de no haver de realitzar assaigs de control serà suficient amb la presa d’aquestes dues 
últimes mostres.  

Totes les mostres es conservaran amb garanties de inalterabilitat: sota coberta, protegides de la 
humitat del terra, protegits de la intempèrie i el màxim aïllades de qualsevol maltractament. 
Aquestes mesures s’adoptaran especialment a les mostres de formigó, que necessariament 
deuran de conservar-se a l’obra al menys 24 hores.  

El constructor haurà d’aportar els medis adequats que garanteixin la conservació en els termes 
indicats i s'encarregarà de la seva custòdia.  

4.3. Materials amb certificat de qualitat  

Quan es rebi en obra un material amb algun certificat de qualitat, com per exemple:  

• Ostentar una marca de qualitat (AENOR, AITIM, CIETSID, etc.)  
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• Estar homologat per el MICT  
• Anar acompanyat per un certificat d’assaigs, com es obligatori en els acers i ciments  

 
El constructor entregarà a la Direcció Facultativa els documents acreditatius per obra en 
conseqüència.  
 

En el cas de ciments, cada partida haurà d’arribar acompanyada del certificat de garantia del 
fabricant.  

4.4. Identificació de les mostres  

Totes les mostres estaran identificades fent-ne constar els següents punts:  

• Denominació del producte  

• Nom del fabricant o marca comercial  

• Data d’arribada a l’obra  

• Denominació de la partida o lot al que correspon la mostra  

• Nom de l’obra  

• Número d’unitats o quantitat, en massa o volum que constitueix la mostra  

• Es farà constar si ostenta segell, té homologació o li acompanya algun certificat 
d'assaigs.  

4.5. Realització d’assaigs  

Tots els assajos necessaris per posar en dubte la qualitat dels materials, així com les probes de 
servei, s’hauran de realitzar per un laboratori acreditat en les àrees corresponents. Certs assaigs 
o probes de servei, i a criteri de la Direcció Facultativa, podran ser realitzats per aquesta 
mateixa.  

El nombre d’assaigs per cada material o probes de servei seran previstes a la programació de 
control i com a mínim els prescrits com a obligatoris pel Llibre de Control LC/91. No obstant, el 
constructor podrà, pel seu compte, augmentar el nombre d’assaigs previstos.  

4.6. Contra-assaigs  

Quan durant el procés de control s’obtinguin resultats anòmals que impliquin rebuig de la partida 
o lot corresponent, el constructor tindrà obligació de realitzar contra-assaigs, assumint els costos 
que se’n derivin, per mitjà de les mostres conservades a obra.  

En aquests casos es procedirà de la següent manera: 
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S’enviaran les dues mostres a dos laboratoris diferents del contractat pel promotor, prèviament 
acceptats per la Direcció Facultativa i s’avaluaran els resultats considerant que:  

- Si un dels dos resultats és insatisfactori el material es rebutjarà  

- Si els dos són satisfactoris s’acceptarà la partida  

4.7. Decisions derivades del procés de control  

En cas de control no estadístic o no al cent per cent, els resultats del qual siguin no conformes, i 
davant del rebuig del material, la Direcció Facultativa podrà passar a realitzar un control 
estadístic o al cent per cent, amb les mostres conservades a obra.  

L’acceptació d’un material o el rebuig per part de la Direcció Facultativa així com les decisions 
adoptades com demolició, reforç o reparació, hauran de ser acatades pel promotor o 
constructor.  

Davant els resultats de control no satisfactoris, i abans de prendre la decisió d’acceptació o 
rebuig, la Direcció Facultativa podrà realitzar els assaigs d’informació o proves de servei que 
consideri oportuns.  

5. ASPECTES A CONTROLAR I NORMATIVA TÈCNICA APLICAB LE 

A continuació es descriuen els aspectes a controlar i la normativa tècnica aplicable de les unitats 
d’obra més significatives del projecte. 

Activitat/unitat 
d’obra sotmesa  al 

pla d’assaig 
Aspectes a controlar Normativa aplicable 

MOVIMENT DE TERRES GENERAL  

m3. Demolicions 

Replanteig 

Serveis afectats 

Superfície acabada 

Plànols 

m3. Neteja i 
esbrossada del 
terreny 

Comprovació inicial del 
replanteig 

Eliminació de plantes, 
deixalles, etc. 

Aplec correcte 

Superfície total a esbrossar 

Plànols 

PG3 

Recomanacions per la redacció dels projectes 
de plantacions del MOPT 

 

m3. Excavacions 
en rases, pous i 
fonamentacions 

 

 

Treballs previs (anàlisi del 
terreny i replanteig de les 
cotes d’excavació) 

Control Geotècnic 

Control Geomètric 

Control de dipòsits de residus  

Plànols 
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Activitat/unitat 
d’obra sotmesa  al 

pla d’assaig 
Aspectes a controlar Normativa aplicable 

 

 

 

m3 Reblerts i 
terraplens en 
general 

 

 

Control geomètric 

Identificació de les terres de la 
pròpia obra 

Control de compactació: 
Humitat i densitat 

Control de la consolidació 

Control del contingut de 
matèria orgànica, sulfats, etc. 

UNE 103204, NLT 114, UNE 103103, UNE 
103104, UNE 103502, ARTÍCULO 331 PG-3, 
NLT -351/74, NLT 158/72, UNE 1367, NLT 
357/98, NLT 117/72, UNE 103-204, NLT 
120/72, UNE 103-202, UNE 103-101, NLT 
104/72, UNE 103-103 Y 103-104, UNE 103-
501, UME 103-502, UNE 103-503, UNE 103-
300, NLT 102/72, NORMA DIN-18134 

DRENATGE 

m Tubs PVC, 
drenatge 
estructures 

Control de l’amplada de la rasa 

Control de la qualitat dels 
materials 

UNE 53020/1973, UNE 53118/1978 

UNE 53112/1081, UNE 53112/1981 

U Connexions entre 
elements de la 
xarxa de drenatge 

Control de l’execució 
(dimensions, cotes, 
característiques dels 
materials , control 
d’execució, etc.) 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

ESTRUCTURES 

m Marcs 
prefabricats de 
formigó armat 

Control de l’execució a 
fàbrica, de la col·locació a 
l’obra, de la qualitat i 
especificacions dels materials, 
control de recepció i 
emmagatzematge, control en 
el transport, informació del 
fabricant, unions entre les 
peces, etc.  

INSTRUCCIÓ EHE-08 

PLEC GENERAL DE CONDICIONS PER A LA 
RECEPCIÓ DE PECES PREFABRICADES 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
PARTICULARS 

 

m3 Formigonat 
d’estructures 

 

Control de l’execució (estesa, 
vibrat, formigonat, encofrat, 
curat del formigó) 

ART. 28 EHE-08. ART. 82 EHE-08 

ART. 610 DEL PG3. ART. 285 DEL PG3 

OM FOM/475 DE 13/02/2002 

m2 Encofrat de 
l’estructura 

Control sobre el procés 
d’encofrat  
Control sobre el procés de 
desencofrat  
Control geomètric 

Plànols  

EHE-08 
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Activitat/unitat 
d’obra sotmesa  al 

pla d’assaig 
Aspectes a controlar Normativa aplicable 

m2 Apuntalaments i 
cindris de 
l’estructura existent  

Control en l’execució  

Comprovació del muntatge 

Control de moviments 

Els materials a utilitzar en apuntalaments i 
estrebades compliran allò indicat a l’article 
250 i 260 del PPT 

EHE-08 

En tot el que contradigui allò exposat en el 
plec serà d’aplicació les instruccions EHE-08 
i, en el seu defecte, en els apartats 681.2.1  
681.2.2 del PG-3 

 

 

m3 Posada en obra 
de formigó 

 

 

Control previ 

Control geomètric 

Temps de transport 

Altura de la caiguda del 
material 

Vibrat 

Curat 

Consistència con d’Abrahms 

Resistència 

 

EHE - 08 

RC-97 

Plànols 

Kg Armadures 
passives 

 

Aportar certificat 
subministrador 

Control de recepció 

Assaig acer 

Verificació de l’especejament  

Control de col·locació 

EHE-08, ART 600 DEL PG3,  

ART 240Y 241 PG3, OM FOM/475 DE 
13/02/02 

UNE 36.068-9 ; UNE 36.068-8; UNE 7-474/1 

BASES DE CAMINS 

 

 

m3 Sòl seleccionat 

 

Replanteig, Identificació del 
sòl, densitat i humitat “in situ”,  

control de la consolidació, 
humectació, 
anivellació,compactació, 
refinament i comprovació 
geomètrica 

NTL-103/104/107/111,  

UNE 103204, UNE 103103,  

UNE 103104,  

UNE 103601, UNE 103500, NLT 114, NLT 254 

 

 

m3 Tot-ú artificial 

Control Geomètric, control del 
material, control de la 
superfície d’assentament, 
control de l’extensió, de la 
compactació, humitat i 
densitat  i nombre de 
passades  

PG3 / PG4 

Article 320: Excavació de l’explanació i 
materials de préstam 

Article 501: Tot-ú artificial 

PG3  - UNE-EN 9333-3 



Projecte de reconstrucció del col·lector d’aigües pluvials i millora de la zona 
del meandre de sortida al riu Llobregat entre Cornellà i el Prat de Llobregat  
                                                                                                                                       

 

 
ANNEX NÚM. 11. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

 
Pàg. 8 de 13 

 

Activitat/unitat 
d’obra sotmesa  al 

pla d’assaig 
Aspectes a controlar Normativa aplicable 

IMPERMEABILITZACIÓ 

m2 Làmina geotè xtil 
en superestructura 

Solapaments,  

superfície d’assentament,  

gruix del material, 

resistència del material,  

permeabilitat del material 

Plànols 

UNE ENV ISO 10722-1,  

UNE EN ISO 10319,  

UNE EN ISO 12236,  

UNE EN 918,  

UNE EN ISO 12956,  

UNE EN ISO 11058,  

UNE EN 963 

DRENATGE 

 

 

ml Drenatge 
transversal 

Control previ elements de 
drenatge. 

Control recepció de tubs i 
prefabricats. 

Organització de l’aplec dels 
materials.  

Execució dels drenatges i 
petites obres de fàbrica; si 
és el cas 

 

 

Plànols 

INTEGRACIÓ AMBIENTAL 

m3 Aportació i 
estesa de terra 
vegetal  

Control en l’execució de 
l’estesa Plànols 

 

m2 Hidrosembrat 

 

Control dels elements bàsics 
de l’hidrosembra i del seu 
procés 

“Recomendaciones para la redacción de los 
proyectos de plantaciones” publicades  per el 
MOPT 

 

u Plantacions 
d’arbres i arbustos 

Inspecció visual de l’estat de 
les espècies, control de la 
col·locació, control de la 
plantació 

“Recomendaciones para la redacción de los 
proyectos de plantaciones” publicades  per el 
MOPT 
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Activitat/unitat 
d’obra sotmesa  al 

pla d’assaig 
Aspectes a controlar Normativa aplicable 

u Execució de les 
plantacions 

Control de l’execució, 
localització i control de l’estat 
de les espècies 

Reglas Internacionales para Ensayos de 
Semillas 1/07/1976,  

Ley 11/1971, Reglamento General Sobre 
Producción de Semillas y Plantas de Vivero,  

Decreto 3767/1972,  

RD1674/1977,  

Directiva 66/404,  

Reglamento CEE 3768/85 

Reglamento General Técnico de Control y 
Certificación de Semillas y Plantas de Vivero 

Orden 23/05/0986 y Modificaciones 
26/11/1986, 16/07/1990 Y 11/12/2002,  

u Reg de 
plantacions  

Qualitat de l’aigua i del mètode 
d’execució 

Metodologia Oficial del Análisis del Agua 

 

6. CRITERIS DE MOSTREIG TÈCNIC I D’ACCEPTACIÓ I REB UIG DE LES MOSTRES 

Per a garantir la correcta execució de les diferents unitats d’obra, es realitzaran una sèrie de 
probes sobre els lots rebuts a obra; tal i com s’ha comentat en anteriors apartats.  

En particular, s’ha previst la realització de les inspeccions que s’indiquen a continuació: 

Activitat a             
controlar 

Criteris d’acceptació                      
i rebuig 

Mostreig tècnic 

m3 Demolicions 
Replanteig correcte, 
comprovació d’haver retirat o 
protegit els serveis afectats  

lot 

 

m2 Excavació de 
terra vegetal 

 

Comprovar que es realitza 
simultàniament a 
l’esbrossada 

Utilització de maquinaria 
lleugera per a l’excavació 

Visual cada 100 m 

Plànols 

 

m3 Excavacions de 
rases, pous i 
fonaments 

Fons d’excavació: l’aspecte 
de la superfície excavada ha 
de ser uniforme 

1 cada 50 m  

- Identificació de mitjans i proteccions 
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Activitat a             
controlar 

Criteris d’acceptació                      
i rebuig 

Mostreig tècnic 

 El fons de l’excavació no pot 
tenir material solt, error > ± 2 
cm (inspecció visual). 

Profunditat ≥6m es realitzarà 
una pre-excavació d’ample 
6m (segons plànols) 

Forma i dimensions de 
projecte. Tolerància  ≤10cm. 

adequades 

- No han d’existir despreniments ni 
esvorancs en superfície 

- En talussos inestables, es procedirà a 
eliminar els materials despresos i es 
proporcionarà una major horitzontalitat al 
talús 

- En cas necessari disposar d’estrebades i 
apuntalaments 

- Davant l’aparició d’aigua a la rasa o pou, 
s’haurà de bombejar o drenar de forma 
adequada per a garantir una superfície de 
treball seca i estable. 

m3 Terraplens 

Materials de fonament  de 
terraplens: En zones 
inestables: Mida màxima: 80-
400mm. Tamís núm. 4: 20-
50%. tamís núm. 40: < 30%. 
Fins < 0,080 UNE < 8% 

Materials en el nucli i 
coronació de terraplens:   

Límit líquid < 50. Si es > 35 i 
< 50, l’índex de plasticitat 
serà superior del 63% del 
límit líquid menys 20 
(IP>0,73 (LL-20)) 

Assentament en l’assaig de 
col·lapse (NTL 254) < 1% 

Densitat màxima a l’assaig 
Proctor modificat > 1,750 
kg/dm3. Índex CBR > 5. 
Inflament <1% 

Compactació: 95 % en 
fonamentació, 98 % en nucli, 
100 % coronació 

Control geomètric: tolerància 
3 cm 

Control geomètric: Lot segons plànols  

Anivellament - Ajust a plànols: Lot 

Humitat i densitat: cada 500 m² 

Piconatge: cada 2500 m³ 

Inflament: E.A cada 2.500 m³ 

Anàlisi granulomètric i límits d’Atterberg: cada 
5.000 m³ 

CBR i contingut de matèria orgànica: cada 
10.000 m³ 

 

m3 Reblerts 
localitzats 

Fons de l’excavació:  Caldrà 
resoldre problemes 
d’esquerdes o buits de 
manera que resulti una 
superfície uniforme. 

1 cada 25m 
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Activitat a             
controlar 

Criteris d’acceptació                      
i rebuig 

Mostreig tècnic 

 

 

m3 Reblerts 
localitzats 

Gruix de les tongades: Gruix 
uniforme, no superior a 20cm 

Rases de tubs:  
Compactació a ambdós 
costats del tub, en tongades 
de gruix de 15-25 cm fins a la 
cota de 60cm de la clau del 
col·lector. 

Grau de compactació del 
95% sobre la densitat 
màxima obtinguda a l’assaig 
Proctor Modificat. 

m3 Sòl seleccionat 

Toleràncies +/- 1,5 cm. 

Temperatura <5ºC 

No compleix PPTP 

Humitat insuficient  

Segregació material gros  

Nombre de passades inferior 
al previst <97% del P.M. 

L’anivellació queda per sobre 
de la cota teòrica, mai per 
sota 

Supera els límits de la 
fórmula de treball (-1,0% 
+0,5% respecte l’òptima) 

El material no disposa d’un 
aspecte homogeni 

Resistència a compressió  
simple <2,5 N/mm² a 7 dies 

<98% del P.M. Tolerància 
>+- 1cm 

Control dels materials a origen: Granulometria 
i límits d’Atterberg: 1x 5.000 m3 

Assaig Proctor normal: 1 x 2.500 m3 

CBR i contingut de MO: 1 x 10.000 m3 

Control del material al lloc d’emplaçament 

Control base d’assentament: 

Control de Compactació 

Control geomètric i anivellació 

m3 Tot-ú artificial  

Compactar fins a una densitat 
no inferior al 100% del PM 

Toleràncies geomètriques: no 
diferir en més de 15 mm 

Segons plànols 

Comprovacions per lot (250 m o 3.000 m2) 
(Control dels materials a origen)  

Proctor modificat, granulometria  i E.A. (Un 
cop al dia cada 750 m³) 

Límits d’Atterberg (Un cop cada 2 dies per 
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Activitat a             
controlar 

Criteris d’acceptació                      
i rebuig 

Mostreig tècnic 

cada 1500 m³) 

CBR - Desgast de Los Ángeles (Un cop per 
cada 4500 m³) 

 

ml Tubs PVC 

 

Ample de rasa: mínim 50 cm 
superior que el diàmetre 
nominal DN del tub 

Recepció: cada lot  

Cada 100m 

m2 Làmina geotèxtil 
Solapament > 25cm  

A definir per la D.F. 
Lot < 30 en rotlle o < 10.000m2 

m3 Posada a obra 
del formigó 

- Con d’Abrams de 6 a 9cm  

-Resistència estimada 
superior a la característica 

- Temps des de fabricació < 
90 minuts 

-Climatologia, mitjans 
encofrats, ferralla.  

- Correcta consolidació 

-Manteniment humitat 
necessària 

Tots els elements los elements 

6 provetes por lot en lots de 100m3 o per 
elements d’obra. 

m2 Encofrat i 
desencofrat del 
formigó 

 Aplomat: 2cm 

- Neteja de restes de formigó 

- No s’ha aplicat desencofrant 

- Diferències de dimensions > 
± 1 cm de l’especificat 

- Verificació del bon estat de 
els sosteniments 

-Que no existeixin 
deformacions 

- Absència de símptomes de 
envelliment 

Tots els elements  

Inicio obra: Control del cálculo de cargas 

Identificación y estado en recepción 

lote 

m2 Apuntalaments i 
cindris 

Moviment local del cindri ≤ 
5mm 

Moviment del conjunt 

Per unitat 
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Activitat a             
controlar 

Criteris d’acceptació                      
i rebuig 

Mostreig tècnic 

(L=llum) ≤ L/1000 

El descimbrat es realitzarà de 
forma pausada i uniforme 
segons indicacions de la DO 

Kg Armadures 
passives 

- Verificació característiques 
de l’acer 

- Secció equivalent = 127.389 
x ml 

- Altura i separació de 
corrugues 

- Doblegat simple sense 
trencament 

- Doblegat - desdoblegat 
sense fissures 

Identificació i estat de recepció 

Certificat del fabricant 

Geometria  de tots els elements segons 
plànols   

Per lot d’armadures 

m2 Estesa de terra 
vegetal 

Altura màxima 1,5m 

Sembrat amb mescla llavors   
i adob mineral. 

Dosis reg 4 l/m2 

5 kg/m³ o 5 kg/m² d’adob 

Control geomètric de l’excavació 

Control geomètric de l’aplec 

Control de talussos 

Control de gruix 

u Plantacions 

Material Etiquetat amb 
indicació de gènere, espècie 
autor i varietat 

Diferència d’especificacions 

Provinents d’un viver 
reconegut  

Mostra d’arrels per remissió 
al Centre Oficial d’Anàlisi per 
confirmar l’absència de 
nemàtodes  

Verificar les espècies a 
plantar segons 
especificacions del projecte  

Comprovar els llocs on es 
realitzaran les plantacions 
segons plànols 

1 Por lot (segons entrada a obra) 

Segons l’especificat als plànols i a criteri de la 
D.O. 
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NORMA Nº LOTS Ut NÚM. ASSAIGS

1.1.- Identificació del terreny natural subjacent

Granulometria en sols per tamisat UNE  103101 1 5.000 m3 2

Límits d'Atterberg NLT-105-106 1 5.000 m3 2

Humitat natural NLT-102 1 5.000 m3 2

Contingut en sals solubles UNE-103202 1 5.000 m3 2

Contingut en matèria orgànica UNE 103204 1 5.000 m3 2

Assaig d'inflament Lambe UNE-103600 1 5.000 m3 2

Assaig d'inflament en edòmetre UNE-103405 1 5.000 m3 2

Índex C.B.R. UNE 103502 1 5.000 m3 2

Pròctor normal UNE 103500 1 5.000 m3 2

1.2.- Compactació 10

Densitat in situ i humitat ASTM-D-3017 5 5.000  m2 10

2.1.- Identificació dels materials

Pròctor normal UNE 103500 1 5.000  m3 2

Pròctor modificat UNE 103501 1 5.000  m3 2

Granulometria en sols per tamisat UNE  103101 1 5.000  m3 2

Límits d'Atterberg NLT-105-106 1 5.000  m3 2

Índex C.B.R. UNE 103502 1 5.000  m3 2

Contingut en matèria orgànica UNE 103204 1 5.000  m3 2

Contingut en sals solubles UNE-103202 1 5.000  m3 2

Assaig d'inflament Lambe UNE-103600 1 5.000  m3 2

Assaig d'inflament en edòmetre UNE-103405 1 5.000  m3 2

2.2.- Compactació

Densitat i humitat in situ (franja central) ASTM-D-3017

Densitat i humitat in situ (franja de cantó) ASTM-D-3017

Placa de càrrega NLT-357 1 10.000  m2 1

NORMA Nº LOTS Ut Nº ASSAJOS

Verificació planta prefabricats 1 Procedència 1
Característiques geomètriques UNE-127.010 EX 1 Tipus / Diàmetre Ø 1
Aixafament UNE-127.010 EX 1 Tipus / Diàmetre Ø 1

Verificació planta prefabricats 1 Procedència 1
Certificats de components

Característiques geomètriques UNE-127025 1 Tipus Tipus 1
Pes específic net UNE-7068
Resistència a la compresió UNE-83302 1 Tipus Tipus 1
Resistència a la intempèrie UNE-7070
Coeficient de desgast UNE-7069

3.1.- Identificació del tub drenant
Resistència mecènica (aixafament) UNE-53486 1 Tipus / Partida 1
Permeabilitat UNE-53486 1 Tipus / Partida 1
Característiques geométriques UNE-53486 1 Tipus / Partida 1

2.- PREFABRICATS DE FORMIGÓ

2.- TERRAPLENS

1.- TUBS DE FORMIGÓ (En massa o armat)

3.- DRENATGE D'ESTRUCTURES

 m2

CAPÍTOL II: COL·LECTOR DE DESGUÀS I SISTEMA DE DREN ATGE

ASSAIG

105

CAPÍTOL I: MOVIMENT DE TERRES

ASSAIG

5.000

1.- CARACTERITZACIÓ DEL TERRENY NATURAL SUBJACENT

ANNEX NÚM. 11. PLA DE CONTROL DE QUALITAT
Pla d'assaig   

1 de 4
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NORMA Nº LOTS Ut NÚM. ASSAIGSASSAIG

3.2.- Identificació del material filtrant
Granulometria en material granular NLT-150 1 226  m3 1
Desgast Los Ángeles NLT-149 1 Procedència 1

3.3.- Identificació del geotèxtil
Certificat del material
Resistència rotura i alargament en rotura UNE-EN ISO 9863-2 1 Tipus / Partida 1
Estripi UNE-40529 1 Tipus / Partida 1
Permeabilitat UNE-40530 1 Tipus / Partida 1
Pes per unitat de superfície UNE-EN 965 1 Tipus / Partida 1
Resistència al punxonament UNE-EN ISO 12236 1 Tipus / Partida 1
Mesura del espesor UNE-EN 964-1 1 Tipus / Partida 1

4.1.- Identificació dels materials
Pròctor normal NLT-107 1 5.000  m3 1
Pròctor modificat NLT-108 1 5.000  m3 1
Granulometria en sols per tamisat NLT-104 1 5.000  m3 1
Límits d'Atterberg NLT-105-106 1 5.000  m3 1
Índex C.B.R. NLT-111 1 5.000  m3 1
Contingut en matèria orgànica NLT-117 1 5.000  m3 1
Contingut en sals solubles UNE-103202 1 5.000  m3 1
Assaig d'inflament Lambe UNE-103600 1 5.000  m3 1
Assaig d'inflament en edòmetre UNE-103405 1 5.000  m3 1

4.2.- Compactació
Densitat i humitat in situ ASTM-D-3017 5 Tongada 5

Granulometria en material granular NLT-150 1 200  m3 2

NORMA Nº LOTS Ut Nº ASSAJOS

3.1.- Identificació de la planta de formigó
3.1.1.- Identificació de l'àrid fi
Contingut terrons d'argila UNE-7133 1 Tipus / Procedència 1
Granulometria UNE-EN 933-2 1 Tipus / Procedència 1
Material que sura en líquid P.E.=2,0 UNE-7244 1 Tipus / Procedència 1
Contingut de compostos de sofre UNE-EN 1744-1 1 Tipus / Procedència 1
Contingut en clorurs UNE-EN 1744-1 1 Tipus / Procedència 1
Reactivitat amb els àlcalis del ciment UNE-146507 / 1 Tipus / Procedència 1
Contingut en matèria orgànica UNE-EN 1744-1 1 Tipus / Procedència 1
Estabilitat al sulfat sòdic o magnèsic UNE-EN 1367-2 1 Tipus / Procedència 1
Equivalent de sorra a la vista (E.A.V.) UNE-83131 1 Tipus / Procedència 1
Índex de blau de metilè UNE-EN 933-9 1 Tipus / Procedència 1
Friabilitat de la sorra UNE-EN 1097-1 1 Tipus / Procedència 1
Absorció d'aigua UNE-83133 1 Tipus / Procedència 1
3.1.2.- Identificació de l'àrid gruixut
Contingut terrons d'argila UNE-7133 1 Tipus / Procedència 1
Granulometria UNE-EN 933-2 1 Tipus / Procedència 1
Partícules toves UNE-7134 1 Tipus / Procedència 1
% passa tamís 0,080 UNE UNE-7135 1 Tipus / Procedència 1
Material que sura en líquid P.E.=2,0 UNE-7244 1 Tipus / Procedència 1
Contingut de compostos de sofre UNE-EN 1744-1 1 Tipus / Procedència 1
Reactivitat amb els àlcalis del ciment UNE-146507 / 1 Tipus / Procedència 1
Índex de làmines UNE-EN 933-3 1 Tipus / Procedència 1
Absorció d'aigua UNE-83133 1 Tipus / Procedència 1
Coeficient de forma UNE-7238 1 Tipus / Procedència 1
Estabilitat al sulfat sòdico o magnèsic UNE-EN 1367-2 1 Tipus / Procedència 1

Desgast Los Angeles
NLT-149/
UNE-EN 1097-2

1 Tipus / Procedència 1

3.1.3.- Aigua
pH UNE-7234 1 Tipus / Procedència 1
Contingut substàncies dissoltes UNE-7130 1 Tipus / Procedència 1
Contingut sulfats UNE-7131 1 Tipus / Procedència 1

CAPÍTOL III: REFORÇ ESTRUCTURAL

ASSAIG

3.- FORMIGÓ

5.- REBLERT AMB MATERIAL GRANULAR 

4.- REBLERT LOCALITZAT EN OBRES DE DRENATGE

ANNEX NÚM. 11. PLA DE CONTROL DE QUALITAT
Pla d'assaig   
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NORMA Nº LOTS Ut NÚM. ASSAIGSASSAIG
Contingut ió clor UNE-7178 1 Tipus / Procedència 1
Contingut hidrats carboni UNE-7132 1 Tipus / Procedència 1
 Substàncies orgàniques solubles en éter UNE-7235 1 Tipus / Procedència 1
3.1.4.- Ciment
Certificat d'assajos de control de fabricació UNE-80301 / 80307
Pérdua per calcinació al foc UNE-EN 196-2 1 3 mesos 1
Determinació del residu insoluble UNE-EN 196-2 1 3 mesos 1
Determinació del triòxid de sofre UNE-EN 196-2 1 3 mesos 1
Determinació de clorurs UNE-80217 1 3 mesos 1
Determinació de la resistència mecànica UNE-EN 198-1 1 3 mesos 1
Determinació del temps de fraguat UNE-EN 196-3 1 3 mesos 1
Determinació de l'estabilitat en volum UNE-EN 196-3 1 3 mesos 1
3.2.- Assaigs previs de dosificació del formigó
Resistència compresió UNE-83300,1,3,4 20
Consistència en Con d'Abrams UNE-83313 20
3.3.- Assaigs característics de dosificació del for migó
Resistència compresió UNE-83300,1,3,4 6 Res / Consis 6
Consistència en Con d'Abrams UNE-83313 6 Res / Consis 6
Control de profunditat de penetració d'aigua UNE-83309 1
Densitat del formigó fresc UNE-83317 1
Contingut d'aire (mètode pressió) UNE-83315 1
Contingut d'àrid gros UNE-7295 1
Mòdul granulomètric de l'àrid UNE-7295 1

Verificació planta formigó 1 Procedència 1
Resistència a compressió UNE-83300, 1, 3, 4 2 100  m3 1
Consistència en Con d'Abrams UNE-83313 2 100  m3 1

Certificado de adherencia UNE-36740
Tracción UNE-36068 2 Diámetro Ø 4
Características geométricas UNE-36068 2 40 Tm 2
Doblado simple, doblado-desdoblado UNE-36068 2 40 Tm 2

NORMA Nº LOTS Ut Nº ASSAJOS

1.1.- Identificació del material
Verificació planta d'àrids 1 Procedència 1
Pròctor Modificat NLT-108 1 10.000 m3 1
Granulometria NLT-104 1 10.000 m3 1
Equivalent sorra NLT-113 1 2.500 m3 1
Límits d'Atterberg NLT-105-106 1 10.000 m3 1
Índex CBR NLT-111 1 10.000 m3 1
Desgast Los Angeles NLT-149 1 10.000 m3 1
% cares de fractura NLT-358 1 10.000 m3 1

1.2.- Compactació
Densitat in situ i humitat ASTM-D-3017 5 5.000  m2 5
Càrrega amb placa NLT-357 1 10.000  m2 1

3.1.- Identificació de la planta de formigó
3.1.1.- Identificació de l'àrid fi
Contingut terrons d'argila UNE-7133 1 Tipus / Procedència 1
Granulometria UNE-EN 933-2 1 Tipus / Procedència 1
Material que sura en líquid P.E.=2,0 UNE-7244 1 Tipus / Procedència 1
Contingut de compostos de sofre UNE-EN 1744-1 1 Tipus / Procedència 1
Contingut en clorurs UNE-EN 1744-1 1 Tipus / Procedència 1
Reactivitat amb els àlcalis del ciment UNE-146507 / 1 Tipus / Procedència 1
Contingut en matèria orgànica UNE-EN 1744-1 1 Tipus / Procedència 1
Estabilitat al sulfat sòdic o magnèsic UNE-EN 1367-2 1 Tipus / Procedència 1
Equivalent de sorra a la vista (E.A.V.) UNE-83131 1 Tipus / Procedència 1
Índex de blau de metilè UNE-EN 933-9 1 Tipus / Procedència 1
Friabilitat de la sorra UNE-EN 1097-1 1 Tipus / Procedència 1
Absorció d'aigua UNE-83133 1 Tipus / Procedència 1
3.1.2.- Identificació de l'àrid gruixut
Contingut terrons d'argila UNE-7133 1 Tipus / Procedència 1

3.- FORMIGÓ

4.- CARACTERÍSTIQUES DEL FORMIGÓ

5.- ACER CORRUGAT PER ARMAR

CAPÍTOL IV: BASES I SUBBASES

1.- TOT-Ú ARTIFICIAL

ASSAIG

ANNEX NÚM. 11. PLA DE CONTROL DE QUALITAT
Pla d'assaig   
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NORMA Nº LOTS Ut NÚM. ASSAIGSASSAIG
Granulometria UNE-EN 933-2 1 Tipus / Procedència 1
Partícules toves UNE-7134 1 Tipus / Procedència 1
% passa tamís 0,080 UNE UNE-7135 1 Tipus / Procedència 1
Material que sura en líquid P.E.=2,0 UNE-7244 1 Tipus / Procedència 1
Contingut de compostos de sofre UNE-EN 1744-1 1 Tipus / Procedència 1
Reactivitat amb els àlcalis del ciment UNE-146507 / 1 Tipus / Procedència 1
Índex de làmines UNE-EN 933-3 1 Tipus / Procedència 1
Absorció d'aigua UNE-83133 1 Tipus / Procedència 1
Coeficient de forma UNE-7238 1 Tipus / Procedència 1
Estabilitat al sulfat sòdico o magnèsic UNE-EN 1367-2 1 Tipus / Procedència 1

Desgast Los Angeles
NLT-149/
UNE-EN 1097-2

1 Tipus / Procedència 1

3.1.3.- Aigua
pH UNE-7234 1 Tipus / Procedència 1
Contingut substàncies dissoltes UNE-7130 1 Tipus / Procedència 1
Contingut sulfats UNE-7131 1 Tipus / Procedència 1
Contingut ió clor UNE-7178 1 Tipus / Procedència 1
Contingut hidrats carboni UNE-7132 1 Tipus / Procedència 1
 Substàncies orgàniques solubles en éter UNE-7235 1 Tipus / Procedència 1
3.1.4.- Ciment
Certificat d'assajos de control de fabricació UNE-80301 / 80307
Pérdua per calcinació al foc UNE-EN 196-2 1 3 mesos 1
Determinació del residu insoluble UNE-EN 196-2 1 3 mesos 1
Determinació del triòxid de sofre UNE-EN 196-2 1 3 mesos 1
Determinació de clorurs UNE-80217 1 3 mesos 1
Determinació de la resistència mecànica UNE-EN 198-1 1 3 mesos 1
Determinació del temps de fraguat UNE-EN 196-3 1 3 mesos 1
Determinació de l'estabilitat en volum UNE-EN 196-3 1 3 mesos 1
3.2.- Assajos previs de dosificació del formigó
Resistència compresió UNE-83300,1,3,4 20
Consistència en Con d'Abrams UNE-83313 20
3.3.- Assajos característics de dosificació del for migó
Resistència compresió UNE-83300,1,3,4 6 Res / Consis 6
Consistència en Con d'Abrams UNE-83313 6 Res / Consis 6
Control de profunditat de penetració d'aigua UNE-83309 1
Densitat del formigó fresc UNE-83317 1
Contingut d'aire (mètode pressió) UNE-83315 1
Contingut d'àrid gros UNE-7295 1
Mòdul granulomètric de l'àrid UNE-7295 1

Verificació planta formigó 1 Procedència 1
Resistència a compressió UNE-83300, 1, 3, 4 2 100  m3 1
Consistència en Con d'Abrams UNE-83313 2 100  m3 1

Certificado de adherencia UNE-36740
Tracción UNE-36068 2 Diámetro Ø 2
Características geométricas UNE-36068 2 40 Tm 2
Doblado simple, doblado-desdoblado UNE-36068 2 40 Tm 2

4.- CARACTERÍSTIQUES DEL FORMIGÓ

5.- ACER CORRUGAT PER ARMAR

ANNEX NÚM. 11. PLA DE CONTROL DE QUALITAT
Pla d'assaig   
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1. JUSTIFICACIÓ DOCUMENTAL 

Per donar compliment als requisits establerts al Capítol II el RD 162/97 en el que estableix la 
obligatorietat del Promotor durant la fase de Projecte a que s’elabori un Estudi de Seguretat i 
Salut en donar-se algun dels següents supòsits: 

• Que el PEC del projecte sigui igual o superior a 450.759,08€ 

• Que el termini estimat per a la seva execució sigui superior a 30 dies laborables, 
utilitzant en algun moment mes de 20 treballadors simultàniament 

• Que el volum de mà d’obra estimat, entenent-se per tal, la suma de dies de treball del 
total de treballadors a l’obra, sigui superior a 500 

• En obres de túnels, galeries i preses 

En no donar-se ningun d’aquests supòsits es defineix que el Promotor només està obligat a 
elaborar un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

 

2. OBJECTIUS DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT  

D’acord amb les prescripcions establertes per la Ley 31/1995, de “Prevención de Riesgos 
Laborales”, i en el RD 1627/97, sobre “Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las 
Obras de Contrucción”, l’objectiu d’aquesta memòria de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut és 
marcar les directrius bàsiques per a que l’empresa contractista, mitjançant el Pla de 
Seguretat desenvolupat a partir d’aquest Estudi,  pugui donar compliment a les seves 
obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals. 

• En el desenvolupament d’aquesta memòria s’han identificat els riscos de les diferents 
unitats d’obra, màquines, equips, avaluant l’eficàcia de les proteccions previstes a 
partir de les característiques bàsiques del projecte. 

• S’ha procurat que el desenvolupament d’aquest Estudi Bàsic de Seguretat, estigui 
adaptat a les pràctiques constructives més habituals, així com als mitjans tècnics i 
tecnologies del moment. 

• Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut és un capítol més del projecte i, per això 
caldrà estar a l’obra, junt amb la resta de documents del Projecte d’execució. 

• Aquest document no substitueix el Pla de Seguretat i Salut 
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3. DEURES, OBLIGACIONS I COMPROMISOS

Segons els Articles 14 i 17, en el Capítol III de la “Ley de Prevención de Riesgos Laborales”, 
s’estableixen els següents punts: 

(1) Els treballadors tenen el dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en 
el treball. Aquest dret suposa l’existència d’un correlatiu deure de l’empresari de 
protecció dels treballadors davant els riscos laborables. Aquest deure de protecció 
constitueix, igualment, un deure de les Administracions Públiques respecte del 
personal al seu servei. Els drets d’informació, consulta i participació, formació en 
matèria preventiva, paralització de l’activitat en cas  de risc greu o imminent i vigilància 
del seu estat de salut, en termes previstos a la present llei, formen part del dret dels 
treballadors a na protecció eficaç en matèria de seguretat i salut al treball. 

(2) En compliment al deure de protecció, l’empresari haurà de garantir la seguretat i la 
salut dels treballadors al seu servei en tots els aspectes relacionats amb el treball. A 
aquests efectes, en el marc de les seves responsabilitats, l’empresari realitzarà la 
prevenció dels riscs laborals mitjançant la integració de l’activitat preventiva en 
l’empresa i l’adopció de totes les mesures que siguin necessàries per la protecció de 
la seguretat i la salut dels treballadors, amb les especialitats que es recullen en els 
articles següents en matèria de pla de prevenció de riscs laborals, avaluació de riscs, 
informació, consulta i participació i formació dels treballadors, actuació en casos 
d’emergència i de risc greu o imminent, vigilància de la salut i, mitjançant la constitució 
d’una organització i dels mitjans necessaris en els termes establerts al capítol IV 
d’aquesta llei. 

(3) L’empresari haurà de complir amb les obligacions establertes a la normativa sobre 
prevenció de riscos laborals. 

(4) Les obligacions dels treballadors establertes en aquesta Llei, l’atribució de funcions en 
matèria de protecció i prevenció a treballadors o Serveis de l’empresa i el recurs al 
concert amb les entitats especialitzades pel desenvolupament de les activitats de 
prevenció complementaran les accions de l’empresari, sense que això l’eximeixi del 
compliment del seu deure en aquesta matèria, sense perjudici de les accions que pot 
exercitar, en el seu cas, contra qualsevol altra persona. 

(5) El cost de les mesures relatives a la seguretat i la salut en el treball no haurà de 
recaure de cap manera sobre els treballadors. 

Equips de treball i mesures de protecció 

(1) L’empresari adoptarà les mesures necessàries amb la finalitat de que els equips de 
treball siguin adequats pel treball que calgui realitzar i convenientment adaptats a tal 
efecte, de forma que garanteixi la seguretat i la salut dels treballadors al utilitzar-los. 
Quan la utilització d’un equip de treball pugui presentar un risc específic pera la 
seguretat i la salut dels treballadors, l’empresari adoptarà els mitjans necessaris amb 
l’objecte de: 
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- La utilització de l’equip de treball queda reservada als encarregats de la seva 
utilització. 

- Els treballs de reparació, transformació, manteniment o conservació siguin realitzats 
pels treballadors específicament capacitats per això. 

(2) L’empresari haurà de proporcionar als seus treballadors equips de protecció individual 
adequats per al desenvolupament de les seves funcions i vetllar per l’ús dels mateixos 
quan, per la naturalesa dels treballs realitzats, siguin necessaris. Els equips de 
protecció individual hauran d’utilitzar-se quan els riscos no es puguin evitar o no es 
puguin limitar suficientment per mitjans tècnics de protecció col·lectiva o mitjançant 
mesures, mètodes o procediments d’organització dels treballs. 

4. PRINCIPIS BÀSICS DE L’ACTIVITAT PREVENTIVA DE L’OBRA

D’acord amb els articles 15 i 16 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, s’estableix que: 

(1) L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció previst 
en el capítol anterior, seguint els següents principis generals: 

- Evitar els riscs 

- Avaluar els riscs que no es puguin evitar 

- Combatre els riscs en el seu origen 

- Adaptar el treball a la persona, en particular a allò que respecte a la concepció dels 
llocs de treball, així com a l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció 
a l’objecte d’atenuar el treball monòton i repetitiu i a reduir els efectes del mateix a la 
salut 

- Tenir en compte l’evolució de la tècnica 

- Substituir el perill per allò que estableixi poc o ningun perill 

- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri en ell la tècnica, la 
organització del treball, les condicions del treball, les relacions socials i la influència 
dels factors ambientals en el treball. 

- Adoptar mesures que anteposin la protecció col·lectiva a la individual 

- Donar les degudes instruccions als treballadors 

(2) L’empresari prendrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en 
matèria de seguretat i salut en el moment d’encomanar-los-hi les tasques. 

(3) L’empresari adoptarà les mesures necessàries per tal de garantir que només els 
treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les 
zones de risc greu o específic 

(4) L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions o 
imprudències no temeràries que puguin cometre els treballadors. Per a la seva 
adopció es tindran en compte els riscs addicionals que puguin implicar determinades 
mesures preventives; les quals només podran adoptar-se quan la magnitud dels riscs 
sigui substancialment inferior a la dels que es pretén controlar i no existeixin 
alternatives més segures. 
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(5) Podran concertar operacions d’assegurança que tinguin com a fi garantir com a àmbit 
de cobertura la previsió de riscs derivats del treball, l’empresa respecte dels seus 
treballadors, els treballadors autònoms respecte a ells mateixos i les societats 
cooperatives respecte els seus socis activitat de la qual consisteixi en la prestació del 
seu treball personal. 

Avaluació de riscs  

(1) La prevenció de riscs laborals haurà d’integrar-se en el sistema de gestió de 
l’empresa, tant en el conjunt de les seves activitats com en tots els nivells jeràrquics 
d’aquesta, a través de la implantació i aplicació d’un pla de prevenció de riscs laborals 
al que es refereix el paràgraf següent. 

Aquest pla de prevenció de riscs laborals haurà d’incloure l’estructura organitzativa, 
les responsabilitats, les funcions, les pràctiques, els procediments, els processos i els 
recursos necessaris per a realitzar l’acció de prevenció de riscs en l’empresa, en els 
termes que reglamentàriament s’estableixin. 

(2) Els instruments essencials per a la gestió i aplicació del pla de prevenció de riscs, que 
podran ser portats a terme per fases de forma programada, són l’avaluació de riscs 
laborals i la planificació de l’activitat preventiva que es refereixen els paràgrafs 
següents: 

- L’empresari haurà de realitzar una avaluació inicial dels riscs per la seguretat i salut 
dels treballadors, tenint en compte , amb caràcter general, la naturalesa de l’activitat, 
les característiques dels llocs de treball existents i dels treballadors que hagin de 
realitzar-ho. Caldrà realitzar també una avaluació per a l’elecció dels equips de treball, 
de les substàncies o preparats químics i del condicionament dels llocs de treball.  

L’avaluació inicial tindrà en compte aquelles altres actuacions que hagin de 
desenvolupar-se de conformitat amb allò disposat a la normativa sobre protecció de 
riscs específics i activitats d’especial perillositat. L’avaluació serà actualitzada quan 
canviïn les condicions de treball i, en tot cas, es sotmetrà a consideració i es revisarà, 
si fos necessari, en relació als danys per la salut que s’hagin pogut produir. 

Quan el resultat de l’avaluació ho fes necessari, l’empresari realitzarà controls 
periòdics de les condicions de treball i de l’activitat dels treballadors en la prestació 
dels seus serveis, per a detectar situacions potencialment perilloses. 

- Si els resultats de l’avaluació prevista en el paràgraf anterior posés de manifest 
situacions de risc, l’empresari realitzarà aquelles activitats preventives necessàries per 
eliminar o reduir i controlar aquests riscs. Aquestes activitats seran objecte de 
planificació per l’empresari, incloent per a cada activitat preventiva el termini per 
portar-la a terme, la designació e responsables i els recursos humans i materials 
necessaris per la seva execució. 

L’empresari haurà d’assegurar-se de l’efectiva execució e les activitats preventives 
incloses en la planificació, realitzant per això un seguiment continu de la mateixa. 



Projecte de reconstrucció del col·lector d’aigües pluvials i millora de la zona 
del meandre de sortida al riu Llobregat entre Cornellà i el Prat de Llobregat  

ANNEX NÚM. 12. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
DOCUMENT NÚM. 1. MEMÒRIA 

Pàg. 7 de 67 

Les activitats de prevenció hauran de ser modificades quan s’apreciï per l’empresari, 
com a conseqüència dels controls periòdics previstos en paràgrafs anteriors, la seva 
inadequació als fins de protecció requerits. 

(3) Quan s’hagi produït un dany per la salut dels treballadors o quan, en relació a la 
vigilància de la salut prevista en l’article 22, apareguin indicis de que les mesures de 
prevenció resulten insuficients, l’empresari portarà a terme una investigació, a l’objecte 
de detectar les causes d’aquests fets. 

5. DESCRIPCIÓ DE L’OBRA

5.1. Descripció de l’obra amb els riscs previstos associats 

Les obres definides en el corresponent projecte constructiu consisteixen en la reparació d’un 
tram de col·lector de desguàs d’aigües pluvials de la xarxa separativa de plujanes que 
actualment es troba danyat. Segons les inspeccions realitzades, s’han detectat a l’àmbit 
esvorancs que són visibles superficialment a la llera del riu Llobregat, afectant directament, 
amb els riscs que això comporta, sobre els itineraris i camins rurals existents a la zona de 
l’espai fluvial.  

Aquests esvorancs han sigut motivats pel trencament i deformació total del tub col·lector, que 
ha provocat l’entrada de terres a l’interior del tub produint la inestabilitat del terreny superficial 
i col·lapsant el tub de manera que no pugui complir amb les seves funcions de desguàs. 

La situació en que es troba l’àmbit està catalogada com a alt risc i per això caldrà realitzar 
una intervenció urgent. 

5.2. Situació de l’obra 

L’àmbit d’actuació es localitza a la zona de l’espai fluvial, a l’antic meandre de sortida del riu 
Llobregat, sobre la llera del marge esquerre del riu. A nivell de limitacions municipals, aquesta 
zona es troba repartida entre els municipis de Cornellà de Llobregat i el Prat de Llobregat.  

Es localitza molt pròxim a la zona de nova urbanització de la Plana del Galet, on es troben el 
centre comercial Splau! i el Camp de Fútbol del RCD Espanyol; a l’altre banda de la B-23. 

5.3. Termini d’execució, mà d’obra i pressupost  

Termini d’execució.  

El termini d’execució de l’obra serà de 3 mesos  efectius. 

Mà d’obra necessària.  

Es preveu un nombre de treballadors (propis i subcontractats) punta en un 
mateix dia de  10 treballadors      
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Pressupost del Pla de Seguretat i Salut.  

El pressupost d’execució material del present Pla de Seguretat i Salut ascendeix 
a 9.799,68 € (preu d’execució material), segons pressupost de l’Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut). 

5.4. Condicions de l’entorn de l’obra que influeixe n en la prevenció de riscs laborals 

Un nombre elevat d’accidents a l’obra són originats per les interferències realitzades amb les 
canalitzacions, conduccions i instal·lacions que creuen per l’obra o estan en les seves 
immediacions. En aquest apartat s’especifiquen totes aquelles condicions de l’entorn de l’obra 
que cal tenir en compte i que han de permetre valorar i delimitar els riscs que poden originar. 

Abans de l’inici del treballs es demanarà a les empreses responsables dels diferents serveis 
afectats que poguessin haver, els plànols de localització de les seves línies o canalitzacions. 
(Electricitat (aèria o soterrada), aigua (potable, col·lectors de fecals, pluvials, …), telefonia, 
gas, …). 

Sempre que existeixi sospita de que pot existir realment alguna interferència s’avisarà, abans 
de iniciar qualsevol actuació, a un tècnic de la companyia responsable. Aquest anirà en 
persona al lloc exacte on es sospita que podria haver la interferència, i seguint amb les 
instruccions del mateix i del encarregat de l’obra i/o del tall, es començarà a actuar, amb la 
oportuna realització de cates, amb l’ajuda, si calgués, de detectors geofísics si és el cas. En 
cas de que no pogués venir el Tècnic de la Companya, es procedirà a excavar seguint els 
Protocols d’excavació en presència de serveis soterrats de la Companyia en qüestió. 

Si és necessària maquinaria especial per a realitzar mesures, aquesta es demanarà a 
empreses externes i/o a la companyia responsable de la interferència, així com a qualsevol 
altre tipus d’assessorament tècnic. 

Per a la present obra, s’ha detectat de la informació sol·licitada a les diferents companyies de 
serveis existents, l’afectació directa d’un gasoducte i un oleoducte. Durant la redacció del 
projecte se’ls ha demanat les autoritzacions pertinents per a intervenir sobre l’àmbit. Caldrà 
actuar tal i com especifiquen les companyies CLH i ENAGAS per a no afectar les seves 
conduccions en alta i prendre les mesures de seguretat necessàries en el seu cas. 

Per a la realització de treballs a l’interior del tub del col·lector s’haurà de tenir informació 
constant del servei e METEOCAT, amb l’objecte de prevenir riscs d’avingudes d’aigua. 

5.5. Planificació de l’obra 

En el present apartat s’adjunta la planificació prevista per a l’execució dels treballs 
contemplats en el present projecte. 
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fig. 1. Planificació de l'obra 
(aquest diagrama es troba explicat i definit als annexes 15 i 16 del projecte)



Projecte de reconstrucció del col·lector d’aigües pluvials i millora de la zona 
del meandre de sortida al riu Llobregat entre Cornellà i el Prat de Llobregat  

ANNEX NÚM. 12. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
DOCUMENT NÚM. 1. MEMÒRIA 

Pàg. 10 de 67 

6. PREVENCIÓ DE RISCS

6.1. Anàlisi dels mètodes d’execució i dels materials i equips a utilitzar 

OPERACIONS PRÈVIES A L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 

Conforme el projecte d’execució de l’obra i la planificació de la mateixa, s’iniciaran les 
operacions prèvies a la realització de les obres, procedint a: 

- La organització general de l’obra: Tancament, senyalització, accessos a obra, itineraris, tal i 
com s’identifica en els plànols del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
- Realització de les escomeses provisionals d’obra 
- Col·locació de les instal·lacions d’higiene i benestar 
- Delimitació d’espais de treball seguint les especificacions plasmades als plànols adjunts 
- Acotació de les zones de treball i reserva d’espais  
- Senyalització d’accessos a l’obra 
- Amb anterioritat a l’inici dels treballs, s’establiran les instruccions de seguretat per a la 
circulació de les persones per l’obra, tal i com es mostra a la taula següent: 

INTRUCCIONS DE TREBALL 

Tot el personal que accedeixi a aquesta obra, per a circular per a la mateixa, haurà de conèixer i 
complir aquestes normes, independentment de les tasques que hagin de realitzar. 

Aquestes normes hauran de estar exposades a l’obra, perfectament visibles a l’entrada, així com en 
els vestuaris i en el taulell d’anuncis. 

Els recursos preventius de cada contractista o en el seu defecte, els representants legals de cada 
empresa que realitzi algun treball a l’obra, hauran d’entregar una còpia a tots els seus treballadors 
presents a l’obra (incloent autònoms, subcontractes i subministradors). D’aquesta entrega s’haurà de 
deixar constància estricta. 

NORMES D’ACCÉS I CIRCULACIÓ PER L’OBRA 

• No entri a l’obra sense abans comunicar la seva presència, per a realitzar un efectiu control
d’accés a l’obra, pel seu bé i el de la resta de treballadors.

• Utilitzi per circular per l’obra calçat de seguretat amb plantilla metàl·lica i casc de protecció en
correcte estat. En cas de realitzar algun treball amb eines o materials que poden caure, el
calçat haurà de disposar també de puntera metàl·lica amb l’objecte de controlar el risc no
evitable de caiguda d’objectes en manipulació.

• Recordi que els EPIS tenen data de caducitat, passada la qual no garanteixen la seva
efectivitat

• No camini per sobre de les deixalles i runes (podria patir torcedures, ensopegaments,
caigudes,  clavar-se algun fragment, etc.)

• No trepitgi sobre taulons o fustes a terra que no estiguin disposades a tal fi, podria tenir algun
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clau i clavar-se’l. 
• Respecti les senyals. En cas d’haver una senyalització de perill que talli el pas eviti creuar-la.

Aquesta senyalització està indicant una zona d’accés restringit o prohibit
• Faci sempre cas dels cartells indicadors existents per l’obra
• No tregui o inutilitzi sota ningun concepte, una protecció col·lectiva sense abans haver-ho

consultat amb el recurs preventiu. Només sota la supervisió dels citats recursos preventius es
pot retirar una protecció i/o treballar sense ella.

• Si troba alguna protecció en mal estat o mal col·locada, cal advertir-lo immediatament als
recursos preventius

• Circuli per l’obra sense pressa. Anar corrent per l’obra li pot suposar un accident o la
provocació d’un accident

• En cas de trobar-se obstacles, eviti’ls modificant el seu camí. Rodejar-lo es preferible a patir o
provocar un accident

• Si ha de fer ús d’algun quadre elèctric, faci-ho utilitzant els estris especials per a la seva
connexió

• Si té dubtes, no improvisi, adverteixi i pregunti als recursos preventius, aquesta és una  de les
seves funcions

6.2. Relació de les unitats d’obra previstes 

Es detalla la relació de les unitats d’obra previstes per la realització de l’obra, conforme al 
projecte d’execució i a la planificació de l’execució de l’obra objecte d’aquesta memòria de 
Seguretat i Salut. 

UNITATS D’OBRA 

- Operacions prèvies 
Tancament d’obra 
Senyalització provisional d’obra 
Acomodament d’infraestructures existents 
Replanteig 
Instal·lació elèctrica provisional 
Dipòsits de carburant 
Estudis previs (estudis i reconeixements geològics i geotècnics) 
Neteja i desbrossada 
Inspecció de tub col·lector i de l’estabilitat del terreny 

- Demolicions 
Enderroc d’estructura metàl·lica 

- Moviment de terres 
Arrancada, càrrega i transport 
Construcció d’explanacions (reblerts localitzats i terraplens) 

- Obres subterrànies 
Estintolament de serveis afectats 
Interferències amb la circulació (línies ferroviàries i carreteres) 
Execució de rases, obertura de les rases 
Transport i descàrrega de marcs prefabricats 
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Repàs i piconatge de fons de rasa 
Estesa de sorra al fons de la rasa 
Formació de base de formigó 
Col·locació de peces marc prefabricades 

- Impermeabilització d’estructures soterrades 
Col·locació de làmina de feltre sobre paraments 
Col·locació de tub de drenatge 
Estesa de material drenant 

- Restitució de camins i itineraris 
Execució de base de tot-ú 
Formació de paviment de formigó amb malla electrosoldada 
Formació de paviment de sauló/tot-ú 

- Treballs d’integració ambiental 
Hidrosembrat 
Plantacions d’espècies autòctones 
Neteja i adequació de llera 

6.3. Oficis que intervenen a l’obra 

S’exposa la relació d’oficis previstos per a la realització de les diferents unitats d’obra 
contemplades en aquesta memòria de seguretat i salut 

Cap d’obra 
Encarregat 
Topògraf 
Ajudant de topògraf 
Conductors i Maquinistes 
Oficial de 1a soldador i ajudant 
Oficial de 1a encofrador i ajudant 
Manobre 
Manobre especialista 
Oficial 
Peó 
Tècnic PRL 

6.4. Mitjans auxiliars previstos per l’execució de l’obra 

Es detalla a continuació, la relació de mitjans auxiliars utilitzats a l’obra, que compleixen les 
condicions tècniques i d’utilització que es determinen a l’Annex IV del R.D. 1627/97 així com 
la seva reglamentació específica i que s’utilitzaran o està prevista la seva utilització. 

- Mitjans auxiliars 

Apuntalaments 
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Panells per a rases  
Encofrats metàl·lics 
Eslingues d’acer (cables, cadenes, etc.) 
Cubilot de formigonat 
Materials per a estintolaments 
Bigues metàl·liques per a estintolaments 

6.5. Maquinària prevista per a l’execució de l’obra 

S’especifica en aquest apartat la relació de maquinària utilitzada a l’obra, que compleix les 
condicions tècniques i de la utilització que es determinen a l’Annex IV del R.D. 1627/97 així 
com en la seva reglamentació i que s’utilitzaran o està prevista la seva utilització. 

- Maquinària d’obra 

Maquinaria per a moviment de terres i compactació: 
retroexcavadora 
motovolquet 
pala carregadora sobre pneumàtics o erugues 
motoanivelladora 
corró vibratori autopropulsat 
picó vibrant 
tractor sobre pneumàtics 
hidrosembradora muntada sobre camió 

Maquinària d’elevació:  
camió grua de descàrrega 
grua autopropulsada 

Maquinària de transport:  
camió de transport (diferent capacitat de càrrega) 
camió banyera 
camió cisterna 

Maquinària manipulació del formigó: 
camió formigonera 
estenedora de paviments 

Petita maquinària:  
serra circular 
safata vibratòria  
regle vibrant 
vibrador formigó 
compressor amb dos martells neumàtics 
soldadura elèctrica 
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màquina de tall oxiacetilènic 
eines manuals 

6.6. Relació de proteccions col·lectives i senyalització 

Es senyalitzaran sempre les zones de treball amb tanques degudament disposades per a la 
circulació de vianants quan hi hagi trànsit de vianants prop de la zona de treball de manera 
que no hi hagi risc de caiguda de persones alienes dins de rases, pous, etc. 

Es col·locarà tanca mòbil groga i barreres New Jersey o similar, de manera que facin de 
tanques delimitadores de treballs quan hi hagi rases o pous prop de la zona de pas de 
vianants. 

Tota la senyalització serà la que correspongui segons el tipus d’obra, indicant sempre la 
obligació de l’ús del casc i calçat de seguretat, així com la prohibició d’accés de terceres 
persones dins l’obra. A més a més es posaran cartells indicant el pas més segur de vianants 
per fora de l’obra. En cas d’entrada i sortida de camions o maquinaria pesada quedarà 
degudament senyalitzat, sobre tot aquelles interferències que afectin trànsit de vehicles o 
vianants directament. 

Queda totalment prohibit descarregar camions o altres en zones no disposades dins l’obra 
per a tal fi. En cas excepcional sempre s’haurà d’acotar la zona on s’hagi dipositat la càrrega, 
amb la oportuna senyalització i vallat. Els cartells de seguretat seran els necessaris en cada 
tall. Si és necessari es col·locaran balisses lluminoses en zones on hi hagi poca visibilitat. A 
més es col·locaran cintes senyalitzadores on sigui necessari, a criteri del Coordinador de 
seguretat o del Cap d’Obra. 

La resta de l’obra estarà senyalitzada segons el present Pla de Seguretat i Salut i la 
legislació vigent segons la Norma 8- 3 I.C. 

De l’anàlisi, identificació i avaluació dels riscs detectats en les diferents unitats d’obra i de les 
característiques constructives de la mateixa, es preveu la utilització de les proteccions 
col·lectives relacionades a continuació. 

- Proteccions col·lectives 

Tancament d’obra amb barreres tipus New Jersey de formigó i tanques mòbils grogues 
Senyalització provisional d’obra, prohibit el pas, circulació obligatòria, etc. 
Presa de terra 
Eslingues de seguretat 
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6.7. Relació d’equips de protecció individual 

De l’anàlisi, identificació i avaluació dels riscs detectats en les diferents unitats d’obra i de les 
característiques constructives de la mateixa, es preveu la utilització de les proteccions 
col·lectives relacionades a continuació. 

- EPIS 

Proteccions auditives: taps 
Proteccions del cap: cascs de protecció 
Protecció contra caigudes:  
- Sistemes anticaigudes lliscants amb línia d’ancoratge flexible format per dispositius del 
sistema, elements d’amarrament, absorbents d’energia, connectors, arnesos 
- Sistemes anticaigudes retràctil format per dispositius del sistema, elements d’amarrament, 
connectors, arnesos 
Protecció de la cara i els ulls: proteccions oculars d’ús general (ulleres, mascaretes) 
Protecció de mans i braços: guants de protecció contra riscos mecànics d’ús general, contra 
microorganismes 
Protecció de peus i cames: calçat de seguretat 
Protecció respiratòria: EPR amb mànega d’aire fresc previstos de màscara, mascareta 
(mascaretes i filtres), vestuari de protecció (roba de protecció contra el fred i la temperatura 
ambient i protecció d’alta visibilitat) 

6.8. Relació de serveis sanitaris i comuns 

Es preveu un nombre de treballadors punta de 10 treballadors. Per a cobrir les necessitats del 
serveis de higiene, considerem que podem situar-les en uns mòduls a peu d’obra: 

- Vestuaris: 

En principi seran mòduls prefabricats, de una superfície de 2 m2 / persona, i disposaran de 
penjadors individuals (al menys un per treballador), amb bancs sota els mateixos, i adequats 
amb ventilació, llum artificial i calefacció. Mai es menjarà o beurà dins els vestuaris. 

- Lavabos: 

En principi estaran en mòduls ventilats, amb calefacció a l’hivern, mirall, sabó, eixugamans, i 
una aixeta per cada 10 treballadors. Hi haurà també dutxes amb aigua calenta. 

- Serveis higiènics: 

En principi estaran també situats en mòduls, amb WC de tassa o turca (amb sifó), com a 
mínim un per cada 10 treballadors, i amb tot allò necessari (penjador individual, suport de 
paper higiènic, portes individuals per habitacle amb passador per l’interior, …) 
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- Menjadors: 

Seran amb ventilació i fora de la vista aliena a l’obra, en principi en mòdul amb calefacció a 
l’hivern, amb una taula sòlida i bancs correguts i ferms, amb escalfa plats i nevera si cal. 

Per a tots aquests serveis i amb el fi del seu bon ús hi haurà al llarg de tota la duració de 
l’obra un servei de neteja i manteniment fix. A més d’aquestes instal·lacions, els treballadors 
disposaran a les oficines d’obra, d’un servei complert i d’una farmaciola d’emergència. 

Durant el muntatge d’aquestes instal·lacions, habitualment en casetes tipus barracons, es 
tindrà especial cura amb la manipulació de la caseta mentre està suspesa del ganxo de la 
grua. La ubicació del camió grua serà la adequada per a garantir l’estabilitat del mateix un 
cop aixequi la caseta per a ubicar-la. D’aquesta forma s’evitaran riscos de bolcades del 
camió. Igualment s’evitarà la permanència de persones sota la càrrega suspesa. 

En els plànols del present estudi, s’especifica la localització de les instal·lacions provisionals 
d’obra, tenint present que: 

• Cal adequar-los a les exigències regulades per la normativa vigent

• Ubicar-los on ofereixin majors garanties de seguretat tant en l’accés com en la
permanència, respecte a la circulació de vehicles, transport i elevació de càrregues, 
aplecs, etc. evitant la interferència amb operacions, serveis i altres instal·lacions de 
l’obra 

• Oferir-los amb igualtat de condicions a tot el personal de l’obra, independentment a
l’empresa contractista o subcontractista a la que pertanyin. 

Per a la seva conservació i neteja es seguiran les prescripcions i mesures de conservació i 
neteja establertes específicament para cada un d’ells. 

- Serveis sanitaris i comuns 

1 Servei higiènic químic 
1 Vestuari 
1 Menjador 
1 Farmaciola 

6.9. Instal·lacions provisionals d’obra 

Amb anterioritat a l’inici de les obres i, seguint la planificació del projecte, caldrà realitzar les 
següents instal·lacions provisionals: 

- Instal·lació elèctrica provisional 
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Prèvia petició a l’empresa subministradora i, conforme al que s’especifica als plànols, la 
companyia subministradora realitzarà l’escomesa i connexió a la xarxa general per mitjà d’un 
armari de protecció aïllant, dotat amb clau de seguretat. 

La instal·lació provisional haurà de contenir amb el Quadre General de Comandament i 
Protecció, dotat de seccionador general de tall automàtic i d’interruptors omnipolars, del qual 
sortiran dos circuits d’alimentació cap els quadres secundaris que, a la vegada, estaran 
dotats d’interruptor general de tall automàtic i interruptors omnipolars. 

Les sortides dels quadres secundaris estaran protegides amb interruptors diferencials i 
magnetotèrmics. 

- Instal·lació d’aigua potable 

L’escomesa d’aigua potable a l’obra es realitzarà per la companyia subministradora, seguint 
les especificacions tècniques i requisits establerts per la companyia d’aigües. 

- Instal·lació de protecció contra incendis 

En el Plec de Condicions del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, s’estableix el Pla 
d’emergència i les mesures d’actuació en cas d’emergència, risc greu i accident; així com les 
actuacions en cas d’incendi.  

El nivell de risc intrínsec d’incendi de l’obra, s’ha valorat en un nivell mig de risc al tractar-se 
d’una zona natural. Es preveu que, aplicant una sèrie de protocols per a mantenir la zona 
d’obres neta i disposant dels equips d’extinció necessaris per a la tipologia d’incendis que es 
pot produir, serà suficient per a prevenir el risc d’incendi a l’àmbit d’actuació. 

Segons el material susceptible de ser extingit, es disposaran d’uns sistemes d’extinció o 
altres. Així doncs, per a una classe de foc A (materials sòlids que formen brasa) es poden 
utilitzar extintors tipus pols ABC, aigua, espuma i CO2. Per a classe de foc B (combustibles 
líquids i sòlids que fonen sense brasa, s’utilitzen extintors tipus pols ABC, pols BC, espuma i 
CO2. Hi haurà extintors a l’obra distribuïts de manera que en cas de conat de incendi es 
pugui actuar amb rapidesa. Com a mínim, n’hi haurà un de CO2 a la zona de instal·lacions i 
oficines d’obra, i un altre de CO2 junt al quadre elèctric principal de l’obra. Els de pols ABC 
estaran repartits per l’obra a criteri del Tècnic de Prevenció, del Cap d’obra i de l’Encarregat.  

- Emmagatzematge i senyalització de productes 

En els tallers i magatzems així com en qualsevol altre lloc on es manipuli, emmagatzemi i 
acopin substàncies o productes explosius, inflamables, nocius, perillosos o insalubres, seran 
degudament senyalitzats, tal i com especifica la fitxa tècnica del material corresponent i 
l’envàs haurà de complir amb la normativa d’etiquetat de productes.  

Caldrà senyalitzar les instal·lacions, la localització dels mitjans d’extinció, davant de possibles 
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emergències, prohibir fumar i d’utilitzar telèfons mòbils, quan sigui necessaris. 

7. MÈTODE PER A L’AVALUACIÓ DE RISCS

El mètode utilitzat per l’avaluació de riscs permet realitzar, mitjançant l’apreciació directa de la 
situació, una avaluació dels riscs pels que no existeix una reglamentació específica en funció 
de la gravetat de les conseqüències, la probabilitat de succés, l’avaluació i el control de riscs. 
A continuació es desenvolupa cada un dels anteriors aspectes: 

(1) Gravetat de les conseqüències 

La gravetat de les conseqüències que poden causar un perill en forma de dany  pel 
treballador es defineixen en lleugerament perjudicials, perjudicials, o extremadament 
perjudicials com per exemple: 

LLEUGERAMENT 
PERJUDICIAL 

- Petits talls i petites lesions 
- Irritació dels ulls per pols 
- Mal de cap 
- Desconfort 
- Molèsties i irritació 

PERJUDICIAL 

- Talls 
- Cremades 
- Commocions 
- Doblegaments importants  
- Fractures menors 
- Sordera 
-  Asma 
- Dermatitis 
- Trastorns múscul-esquelètics 
- Malalties que generen una incapacitat menor 

EXTREMADAMENT 
PERJUDICIAL 

- Amputacions 
- Fractures majors 
- Intoxicacions 
- Lesions múltiples 
- Lesions facials 
- Càncer i altres malalties que escurcin lleugerament la vida 

(2) Probabilitat de succés: 

Determinada la gravetat de les conseqüències, la probabilitat que aquesta situació tingui lloc 
pot ser baixa, mitjana o alta, seguint els següents criteris: 

BAIXA Es molt estrany que es produeixi el dany 

MITJANA El dany esdevindrà en algunes situacions 

ALTA 
Sempre que es produeixi aquesta situació, el més probable es que es 
produeixi un dany 
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(3) Avaluació: 

La combinació entre ambdós factors permet avaluar el risc aplicant la taula següent: 

LLEUGERAMENT 
PERJUDICIAL 

PERJUDICIAL EXTREMADAMENT 
PERJUDICIAL 

PROBABILITAT BAIXA Risc trivial Risc tolerable Risc moderat 

PROBABILITAT MITJANA Risc tolerable Risc moderat Risc important 

PROBABILITAT ALTA Risc moderat Risc important Risc intolerable 

(4) Control de riscs: 

Els riscs seran controlats per millorar les condicions del treball seguint els següents criteris: 

Cal prendre noves accions 
preventives? 

Quan s’han de realitzar les 
accions preventives? 

Risc trivial No requereix acció específica 

Risc tolerable 

No es necessari millorar l’acció 
preventiva. S’han de considerar 
situacions més rentables o millores 
que no suposin una càrrega 
econòmica important 

Risc moderat 

Cal fer esforços per reduir el risc, 
determinant les inversions 
necessàries. 
Quan el risc moderat estigui associat 
a conseqüències extremadament 
perjudicials, caldrà precisar millor la 
probabilitat de succés del dany per 
establir l’acció preventiva 

Cal fixar un període de temps 
per implantar les mesures que 
redueixin el risc 

Risc important 

Poden caldre recursos considerables 
per controlar el risc 

Si s’està realitzant el treball cal 
prendre mesures per reduir el 
risc en un temps inferior al dels 
riscs moderats 
No es pot donar inici al treball 
fins que s’hagi reduït el risc 

Intolerable 

S’ha de prohibir el treball si no es 
possible reduir el risc, inclús amb 
recursos limitats 

Cal actuar immediatament, No 
s’ha de començar ni continuar el 
treball fins que no s’hagi reduït 
el risc 

Aquest mètode serà aplicable sobre cada unitat d’obra analitzada en aquesta memòria de 
seguretat i que correspon amb el procés constructiu de l’obra, per permetre la identificació i 
avaluació de riscs però amb la valoració de l’eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada. 

Els riscs detectats inicialment en cada unitat d’obra, son analitzats i avaluats eliminant o 
disminuint les seves conseqüències, per mitjà de l’adopció de solucions tècniques, 
organitzatives, canvis en el procés constructiu, adopció de mesures preventives, utilització de 
proteccions col·lectives, EPIS i senyalització fins aconseguir un risc trivial, tolerable o moderat 
i sent ponderats per mitjà de l’aplicació dels criteris estadístics de sinistralitat laboral publicats 
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per la Direcció General d’Estadística del Ministeri de Treball i Assumptes Socials. Respecte 
els riscs evitables, cal tenir present que: 

• No s’han identificat riscs totalment evitables

• Ninguna mesura preventiva adoptada davant un risc l’elimina per complet donat que
sempre pot haver una situació per mal ús del sistema, actituds imprudents dels
operaris o altres en que aquest risc no sigui eliminat.

• Es considera que els únics riscs totalment evitables són aquells que no existeixen ja
que han sigut inicialment eliminats des de la pròpia concepció del procés constructiu
de l’obra, per l’ús de processos constructius, maquinària, mitjans auxiliars o inclús
mesures del propi disseny del projecte que no generen riscs i sens dubte, aquests
riscs no mereixen un desenvolupament detingut en aquesta memòria de seguretat.

8. AVALUACIÓ DE RISC DE LES UNITATS D’OBRA

8.1. Desbrossada 

Aquesta activitat consisteix en l’eliminació dels obstacles que puguin molestar als treballs a 
efectuar a les zones, abans de dur a terme els replantejos i neteja de les traces. Per exemple, 
eliminar arbres, matolls, herbes, pedres, roques, tancats, etc. de manera que puguin quedar 
els espais i les zones totalment expedites per a dur a terme les posteriors actuacions. 

RISCS D’ACCIDENT 

- Accidents per esllavissaments de terres i/o roques. 
- Atropellaments i enganxades per maquinaria mòbil i/o vehicles. 
- Caigudes a diferent nivell. 
- Projeccions violentes de partícules a ulls i/o cos. 
- Danys musculars o en articulacions per postures obligades o sobreesforços. 
- Danys degut a exposició a vibracions. 
- Danys degut a exposició a soroll. 
- Aixafaments per caiguda de grans masses. 
- Caigudes al mateix nivell. 
- Accidents per maquinaria automotora. 
- Danys per branques. 
- Danys als ulls per pols i cops. 
- Picades i/o mossegades d’animals. 

NORMES O MESURES PREVENTIVES 

- Abans de l’inici dels treballs s’inspeccionarà la zona amb el fi de detectar possibles 
esquerdes, moviments del terreny, presència de serveis (gas, electricitat, etc.) en 



Projecte de reconstrucció del col·lector d’aigües pluvials i millora de la zona 
del meandre de sortida al riu Llobregat entre Cornellà i el Prat de Llobregat  

ANNEX NÚM. 12. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
DOCUMENT NÚM. 1. MEMÒRIA 

Pàg. 21 de 67 

funcionament. 
- S’eliminaran totes les bosses, viseres, arrels d’arbres o pals de suport de serveis 

prop dels talussos existents que per la seva situació presentin risc de despreniment. 
- El front i paraments verticals d’un talús existent han de ser inspeccionats sempre a 

l’inici o al finalitzar els treballs, per l’encarregat o Persona Autoritzada que senyalarà 
els punts que han de tocar-se abans del inici i finalització de les feines. 

- Es delimitaran tots les vores d’una excavació (encara que existeixin en el solar 
abans d’iniciar els treballs) que sigui superior a 2 metres de profunditat a 2 metres 
com a mínim de la possible caiguda, sempre que sigui possible. 

- S’aturarà qualsevol treball a peu de talús que no reuneixi les degudes condicions 
d’estabilitat definides per la Direcció Facultativa. 

- Han de prohibir-se els treballs en la proximitat de pals elèctrics, etc., l’estabilitat dels 
quals no quedi garantida abans de l’inici de les feines. 

- Han d’eliminar-se d’immediat els arbres, matolls etc. les arrels dels quals hagin 
quedat al descobert, disminuint l’estabilitat del tall efectuat del terreny i del propi 
arbre. 

- No es carregarà el terreny de les vores de talussos ja existents (circulació de 
vehicles, maquinària, acopi de material procedent de la desbrossada , …) a menys 
d’un metre de la vora de talussos. Com a norma general es podrà carregar el 
terreny a una distància a la vora del talús aproximadament igual a la profunditat de 
l’excavació. Quedarà degudament senyalitzada la distància. 

- En cas de veure’s obligats a superar aquesta distància de seguretat, sempre es 
realitzarà amb les degudes garanties d’estabilitat del terreny. 

- Es recomana evitar bassals. 
- Es distingirà l’accés a la zona de treball de màquines per persones i vehicles de tot 

tipus. 
- Està prohibit treballar o romandre observant dins la zona de seguretat de cada 

màquina (a excepció del personal autoritzat). 
- Si per les característiques de la zona a desbrossar és necessari, es senyalitzaran 

camins i vies de circulació de maquinària i camions. 
- Es tindrà especial cura al circular vehicles i maquinària per camins existents abans 

de l’inici dels treballs. Si és necessari, s’adequaran i senyalitzaran els camins pel 
pas de maquinària i vehicles d’obra. 

- Es preveuran mecanismes de rec en cas de treballs en zones amb molta pols. 
- El maquinista realitzarà descansos baixant de la màquina i utilitzant els EPIS 

necessaris per a evitar fatigues degudes a vibracions. 
- Si és necessari retirar matolls o material manualment es realitzarà coordinadament 

amb la maquinaria mòbil que pugui existir, és a dir, delimitant les 2 zones de treball 
per a no interferir. 

EQUIPS DE PROTECCIÓ PERSONAL 
- Roba de treball. 
- Armilla d’alta visibilitat. 
- Casc de polietilè. 
- Calçat de seguretat. 
- Calçat de seguretat impermeable. 
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- Roba impermeable per a ambients plujosos. 
- Cinturó anti-vibratori. 
- Guants de cuir. 
- Ulleres per a la protecció contra branques i pols. 
- Proteccions per a les vies respiratòries front ambients amb pols. 
- Guants anti-tall. 
- Farmacioles equipades amb els materials específics per a protegir i mitigar els 

efectes dels riscos anunciats. 

8.2. Replanteig i treballs de topografia 

Aquesta activitat es realitza des de l’inici de l’obra fins al final, i compren totes les tasques que 
un equip de topografia especialitzat, format per topògrafs i peons, realitza per a deixar dades 
físiques i mesures referenciades en el terreny, definint per mitjà dels replantejos, totes les 
dades geomètriques per a poder realitzar les activitats i elements constructius que composen 
l’obra.  

RISCS D’ACCIDENT 

- Caigudes a diferent nivell. 
- Caigudes al mateix nivell. 
- Atropellaments per tercers vehicles. 
- Atropellaments per maquinaria pesada d’obra. 
- Danys provocats per excés de soroll. 
- Contactes elèctrics directes, amb la mira en zones d’instal·lacions urbanes. 
- Caiguda d’objectes d’alçada. 
- Cops en braços, cames al clavar estaques i materialitzar punts de referència. 
- Projecció de partícules d’acer en clavaments. 
- Cops contra objectes. 
- Projeccions de partícules a ulls. 
- Ambients amb pols excessiu. 
- Danys derivats de picades d’insectes. 
- Danys derivats dels treballs realitzats en condicions meteorològiques adverses (baixa 

temperatura, pluja, forts vents, etc.) 

NORMES O MESURES PREVENTIVES 

- Han d’evitar-se pujades o situacions en zones amb fortes pendents si no s’està 
degudament lligat amb un arnés i una corda a un punt fix a la part superior de la zona. 
En cas de ser un arbre que estigui viu, el diàmetre mínim del trons serà de 10 cm., i en 
cas que estigui mort, tindrà un diàmetre mínim de 20 cm. 

- Tot el personal ha d’utilitzar calçat de seguretat anti-lliscant per a evitar caigudes per 
les pendents o al mateix nivell. 

- Per a la realització de les comprovacions o materialitzar dades en zones d’encofrar o 
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en alçades d’estructures i obres de fàbrica s’hi haurà d’accedir mitjançant escales 
reglamentaries o accessos adequats, com bastides metàl·liques tubulars. 

- No es podrà realitzar una tasca de replanteig en les estructures fins que estiguin tots 
els forats degudament protegits. 

- Ha d’evitar-se la permanència durant els replantejos en zones on puguin caure 
objectes, amb el que s’avisarà als equips de treball per a que evitin accions amb eines 
fins que s’hagi abandonat la zona. 

- Per a clavar les estaques amb l’ajut dels punters llargs s’haurà de fer servir guants, i 
els punters hauran de tenir protector per a cops a les mans. 

- Ha d’evitar-se l’ús de punters amb deformacions en la zona de  cops per presentar risc 
de projeccions de partícules. S’utilitzaran ulleres de protecció en aquestes operacions. 

- En zones on la maquinaria d’obra estigui en moviment, s’evitarà la permanència dels 
equips de replanteig respectant una distancia de seguretat acordada amb la Direcció 
Facultativa i el Cap d’Obra. 

- En els talls que per necessitat s’hagi de realitzar alguna comprovació amb la 
maquinaria en moviment, es treballarà sempre mirant cap a les màquines i mai 
donant-los l’esquena. 

- Es comprovarà, abans de començar els treballs, l’existència de cables elèctrics i 
demés serveis afectats per a evitar contactes directes o indirectes amb els mateixos. 

- Els replantejos en zones amb tràfic rodat es realitzaran amb armilles d’alta visibilitat, i 
en cas necessari es realitzaran amb desviaments de trànsit mitjançant cons o operaris 
senyalistes amb banderes. 

- Les mires utilitzades seran dielèctriques. 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Roba de treball. 
- Armilla d’alta visibilitat. 
- Casc de seguretat de polietilè, amb adhesius reflectants. 
- Botes de seguretat anti-lliscants. 
- Botes de seguretat impermeables. 
- Roba de treball impermeable. 
- Careta de protecció anti-pols. 
- Pantalla facial anti-impactes. 
- Arnés de seguretat. 
- Guants de protecció. 

8.3. Treballs previs. Implantació de les instal·lacions d’obra. 

Aquest apartat comprèn la col·locació dels tancaments d’aïllament en la zona d’actuació a 
base de tanques galvanitzades amb suports de peus de formigó prefabricat, i la col·locació de 
les casetes prefabricades d’oficines i demés instal·lacions d’obra.    

RISCS D’ACCIDENT 

- Caigudes al mateix nivell. 
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- Atropellaments i col·lisions degut a maquinaria pesada d’obra o tercers vehicles. 
- Bolcades de maquinaria. 
- Enganxades d’extremitats. 
- Caiguda de la càrrega de la grua. 
- Caiguda d’eines o material d’alçada. 
- Cops i talls per l’ús d’eines. 
- Projeccions de partícules als ulls. 
- Riscos d’explosió, incendi, electrocució i/o cremades amb interferències amb serveis 

afectats. 
- Dolors muscul-esquelètics i articulars. 
- Danys derivats de picades d’insectes. 
- Danys derivats dels treballs realitzats en condicions meteorològiques adverses (baixa 

temperatura, pluja, forts vents, etc.) 

NORMES O MESURES PREVENTIVES 

- En els treballs que requereixin la col·locació de senyals definitius d’entrades i 
sortides, mentre no es col·loquen, hi haurà un operari senyalista que reguli la 
circulació o indiqui les maniobres i impedeixi l’entrada de persones alienes dins 
l’obra. 

- Es farà ús de tots els mitjans de protecció personal i en especial de roba de treball, 
calçat de seguretat, guants, casc i si fos necessari armilles d’alta visibilitat i senyals 
de “stop” manuals. 

- L’encarregat d’executar les instal·lacions disposarà de extintor d’incendis i 
farmaciola de primers auxilis. 

- Es senyalitzaran les zones d’actuació. 
- Mai es circularà per sota de les casetes d’obra quan pengin de la grua i estiguin en 

fase d’ubicació. 
- Es senyalitzarà la zona a col·locar barracons per a evitar la presència d’obstacles o 

persones en el lloc d’ubicació dels mateixos. 
- Es vigilarà especialment l’estat dels equips de treball necessaris per al muntatge de 

les instal·lacions de les casetes  
- Tots els endolls seran de seguretat i mai hi haurà cables pelats o empalmats sense 

regletes. 
- Els grups generadors emprats tindran la presa a terra degudament clavada. 
- Els grups i/o compressors no sobrepassaran els 80dB en el seu normal 

funcionament. 
- En els treballs de preparació i compactació del terreny es respectaran les mesures 

de seguretat contemplades més endavant en la maquinaria a emprar. 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Roba de treball. 
- Armilla d’alta visibilitat. 
- Casc de seguretat de polietilè, amb adhesius reflectants. 
- Botes de seguretat anti-lliscants. 
- Careta de protecció anti-pols. 
- Ulleres de protecció. 
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- Guants de protecció. 
- Equip de soldador. 

8.4. Demolicions 

En aquest apartat es pretén considerar els riscos, mesures preventives a tenir en compte en 
demolicions de paviments horitzontals i altres estructures, com paviments de formigó, el 
col·lector metàl·lic, etc. 

RISCS D’ACCIDENT 

- Talls i cops a les persones per projeccions de fragments, pedres o roques. 
- Aixafaments per despreniment de terres, pedres, o roques properes a la zona de 

treball, per l’ús de la maquinària, per sobrecàrregues, per vibracions, ... 
- Talls i cops per l’ús d’eines. 
- Projeccions de partícules a ulls. 
- Accidents i col·lisions a causa de la maquinaria. 
- Riscos d’explosions, intoxicacions per gasos, inundacions per trencament de 

canonades, per interferències amb serveis afectats. 
- Riscos de electrocució i / o cremades per interferències amb serveis elèctrics. 
- Caigudes al mateix nivell. 
- Dolors musculo-esquelètics i articulars. 
- Vibracions a les persones per l’ús de martells i maquinaria pesada en moviment. 
- Danys a tercers. 
- Danys derivats d’exposicions excessives al soroll. 
- Els derivats de treballs en condicions meteorològiques adverses. 
- Danys derivats de la inhalació excessiva de pols o gasos tòxics. 

NORMES O MESURES PREVENTIVES 

- Abans de començar els treballs s’inspeccionarà visualment el tall per a detectar 
possibles problemes a l’estabilitat del terreny. 

- Es senyalitzaran les zones on s’estigui actuant per a evitar la presencia de terceres 
persones en llocs perillosos. 

- En les demolicions amb maquinaria mòbil, hi haurà sempre un encarregat que 
dirigeixi les operacions, i no podrà haver-hi treballadors a menys de 2 metres de la 
màquina. 

- Les demolicions manuals amb martells pneumàtics es faran per operaris 
especialitzats. Faran descansos aproximadament cada 2 hores, treballant un màxim 
de 4 hores al dia amb el martell. 

- Utilitzaran els EPIS obligatoris sempre. Si fan demolició amb presència de 
maquinaria mòbil, utilitzaran també armilla d’alta visibilitat. 

- S’ha de respectar sempre una distancia de seguretat de 2m amb altres operaris o 
terceres persones. Si no fos possible, s’haurà de col·locar una tela mosquitera o 
similar per evitar que hi hagi projeccions de partícules o petits fragments. 

- Es netejarà contínuament la zona ja enderrocada per evitar caigudes i 
ensopegades. 

- Per eliminar la runa, es faran servir pales o similars, no s’eliminarà la runa 
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directament amb les mans, només grans peces, que si cal es farà entre més d’un 
operari. 

- En cas de pluges fortes, s’aturaran els treballs manuals. Les màquines podran 
continuar treballant a criteri de l’encarregat o del Cap d’Obra. 

- En cas de treballar de nit, es tindrà la il·luminació mínima necessària. 
- El grup compressor estarà allunyat al màxim de tots els llocs de treball d’operaris.  
- Està totalment prohibit sobrecarregar els camions amb més runa o terres del que li 

permet la seva càrrega màxima admissible. 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Roba de treball. 
- Armilla d’alta visibilitat. 
- Casc de seguretat de polietilè, amb adhesius reflectants. 
- Botes de seguretat. 
- Botes de seguretat impermeables. 
- Protectors auditius. 
- Roba de treball impermeable. 
- Careta de protecció facial. 
- Ulleres anti-impactes. 
- Màscares de protecció respiratòria. 
- Cinturó anti-vibratori. 
- Guants de protecció. 

8.5. Moviment de terres i treballs relacionats 

En general per a tota la obra i d’aplicació en concret a la fase de moviment de terres, cal dir 
que tota la maquinaria mòbil utilitzada a l’obra tindrà senyal acústic de marxa enrere, senyal 
lluminós giratori taronja quan les condicions de llum ho requereixin i plaques de matrícula 
quan siguin obligatòries. 

excavacions a cel obert amb maquinaria automotora. 

Aquest tipus d’excavació serà d’aplicació per a la realització de l’excavació de la terra vegetal, 
per a l’excavació de pous, arquetes, rases (si bé més endavant es detallen els riscos concrets 
d’aquest tipus d’excavació), de les sabates, així com en el drenatge tant transversal com 
longitudinal i en la col·locació de la senyalització tant provisional com definitiva. També serà 
necessari aquest tipus d’excavació per a la formació dels desviaments de tràfic provisionals.    

RISCS D’ACCIDENT 

- Esllavissament de les terres, pedres o roques. 
- Despreniment de les terres, pedres, o roques, per l’ús de la maquinària. 
- Despreniment de les terres, pedres, o roques, per sobrecàrrega de les vores de 

l’excavació. 
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- Despreniment de terres i blocs per alteracions de l’estabilitat rocosa d’un talús. 
- Despreniments de terres o pedres, per no emprar el talús adequat. 
- Despreniments de terres o pedres, per variació de la humitat del terreny. 
- Despreniments de terres o pedres, per filtracions d’aigua.  
- Despreniments de terres o pedres, por vibracions properes (pas de vehicles, línies 

de ferrocarril, ús de martells pneumàtics, etc.). 
- Despreniments de terres o pedres, per alteracions del terreny, deguts a variacions 

de temperatures. 
- Despreniments de terres o pedres, per càrregues pròximes al límit de l’excavació 

(torres elèctriques, pals de telègraf, arbres amb arrels descobertes, etc.). 
- Despreniments de terres o pedres, per fallença de l’ entibació. 
- Despreniments de terres o pedres, per excavar sota el nivell freàtic.  
- Atropellament, cops, bolcades i falses maniobres causades per maquinària i 

vehicles de moviment de terres. 
- Caigudes de personal o objectes a diferent nivell. 
- Riscos derivats del treballs fets amb condicions atmosfèriques adverses (baixes 

temperatures, pluges, etc.). 
- Problemes de circulació interna, pel mal estat dels camins d’accés o circulació. 
- Problemes de circulació per a replanteig e instal·lacions auxiliars. 
- Caigudes al mateix nivell. 
- Contactes elèctrics directes. 
- Interferències amb serveis. 
- Els derivats de la presència de ramats. 
- Riscos de danys a tercers, per la irrupció descontrolada de persones a la obra. 
- Altres. 

NORMES O MESURES PREVENTIVES 

- Abans de començar els treballs s’inspeccionarà el tall per a detectar possibles 
problemes a l’estabilitat del terreny. 

- La inclinació dels talussos serà la indicada en el Projecte, en l’Estudi de Seguretat o 
en el Estudi Geotècnic. Sense l’aprovació prèvia del Coordinador de Seguretat no es 
procedirà a l’excavació amb el determinat talús. 

- És prohibit emmagatzemar terres a menys de dos metres del talús, per tal d’evitar 
sobrecàrregues o bolcades del terreny. 

- Es netejarà el front de l’excavació dels materials que puguin presentar risc de 
despreniment. 

- El front i paraments verticals d’una excavació seran inspeccionats al començar i 
acabar les tasques per una persona autoritzada que assenyalarà els punts que 
s’han d’arreglar abans de començar a treballar-hi. 

- Es delimitarà una distancia mínima de seguretat d’aproximació al talús d’una 
excavació que serà sempre superior als dos metres quan l’excavació superi els 2 
metres, sempre que sigui possible. 

- Es suspendran les feines quan el talús no tingui les condicions d’estabilitat 
definides per la Direcció Facultativa. 

- Es sanejarà el terreny d’arbres, matolls, etc., quan les seves arrels quedin 
descobertes. 
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- Les maniobres de càrrega als camions es controlaran per una persona autoritzada. 
- No es carregarà el terreny dels límits de l’excavació (circulació de vehicles, 

maquinaria, ubicació de grues o maquinaria, acopi de materials, ...) a menys de un 
metre del límit de l’excavació. Com a norma general es podrà carregar el terreny a 
una distancia al límit de l’excavació aproximadament igual a la profunditat de 
l’excavació. Per a això quedarà degudament senyalitzada la distancia. 

- En cas d’haver de superar aquesta distancia de seguretat, sempre es realitzarà 
amb les garanties d’estabilitat del terreny. 

- Es recomana evitar fanguejos per evitar accidents de maquinaria. 
- Es distingirà entre el accés a l’excavació de vianants i de maquinària i camions. 
- És prohibit treballar o romandre dins del radi d’acció de la maquinària en 

funcionament (A excepció del personal autoritzat). 
- És prohibit treballar en un talús abans de procedir al seu sanejat o entibació si és 

necessària. 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Roba de treball. 
- Casc de seguretat de polietilè. 
- Botes de seguretat. 
- Botes de seguretat impermeables. 
- Roba de treball impermeable. 
- Roba de treball d’alta visibilitat. 
- Careta de protecció facial. 
- Màscares de protecció respiratòria. 
- Cinturó anti-vibratori. 
- Guants de cuir, de goma o PVC 

reblerts de terres 

Consisteix en el reompliment de les rases obertes per a la col·locació del calaix de desguàs i 
a la formació de terraplè per a la mota de protecció. 

RISCS D’ACCIDENT 

- Accidents de vehicles per excés de càrrega o manteniment deficient. 
- Caigudes de material des de les caixes dels camions. 
- Caigudes de persones des de les caixes o cabines dels vehicles. 
- Interferències entre vehicles per falta de senyalització a les maniobres. 
- Atropellament de persones. 
- Bolcada de vehicles. 
- Accidents per conducció sobre terrenys enfangats. 
- Accidents per conducció en ambients amb pols i poca visibilitat. 
- Els derivats de treballs amb pols i poca visibilitat. 
- Vibracions sobre les persones. 
- Altres. 



Projecte de reconstrucció del col·lector d’aigües pluvials i millora de la zona 
del meandre de sortida al riu Llobregat entre Cornellà i el Prat de Llobregat  

ANNEX NÚM. 12. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
DOCUMENT NÚM. 1. MEMÒRIA 

Pàg. 29 de 67 

NORMES O MESURES PREVENTIVES TIPUS 

- El personal serà especialista en l’ús de camions i disposarà de la documentació 
acreditativa de la formació específica en seguretat i ús de camions. 

- Els vehicles es revisaran periòdicament. Aquestes revisions es faran constar en el 
llibre de manteniment. 

- Els vehicles portaran d’una forma visible la càrrega màxima permesa. És prohibit 
sobrecarregar-los. 

- És prohibit el transport de personal fora de la cabina de conducció, i ocupar aquesta 
amb un número de persones superior al seients disponibles.  

- En cas necessari es regaran periòdicament els talls, les càrregues i les caixes dels 
camions per a evitar l’aixecament de pols.  

- Es senyalitzaran els accessos i camins dels vehicles a l’interior de l’obra. Igualment 
es senyalitzarà la obra en general des dels vials adjacents.  

- S’instal·laran als talussos d’abocament, topalls sòlids de limitació de recorregut, a 
les distancies indicades al present Pla de Seguretat. Alternativament i si és possible 
es col·locarà senyalització amb cilindres reflectants per a delimitar el punt on es 
poden situar els camions. 

- Les maniobres seran guiades per una persona autoritzada. 
- És prohibit romandre a una distancia inferior als dos metres de la maquinària 

pesada de moviment de terres en funcionament. 
- Quan el vehicle estigui fent la descàrrega no es situarà personal a prop de la zona 

de descàrrega, a menys de 2 metres. 
- Els vehicles emprats a l’obra disposaran de avisador acústic de marxa enrere i de 

cabina anti-bolcada. 
- S’establirà a tota l’obra una senyalització de seguretat referent als riscs propis 

d‘aquest tipus de treballs. 
- Els conductors de qualsevol vehicle portaran casc i botes de seguretat al baixar de 

la cabina a l’interior de l’obra així com armilla d’alta visibilitat. 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Casc de seguretat de polietilè. 
- Protectors auditius. 
- Botes de seguretat. 
- Botes altes impermeables de seguretat. 
- Armilla d’alta visibilitat. 
- Cinturó anti-vibratori. 
- Roba de treball. 

càrrega i transport de terres i runa 

Aquests treballs consisteixen el la recollida de les terres o runes a camions de transport de 24 
tones i el seu transport a centre gestor autoritzat. 

RISCOS D’ACCIDENT. 

- Enganxades i cops amb pedres. 
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- Atropellaments per vehicles en moviment. 
- Esclafaments per esfondraments de pedres tot-ú. 
- Bolcades de camions, maquinària pesada i vehicles. 
- Caigudes d’alçada (des de camió). 
- Caigudes de persones al mateix nivell. 
- Generació de pols. 
- Partícules als ulls. 

NORMES O MESURES PREVENTIVES. 

- Mantenir-se fora de l’abat de la zona de càrrega i moviment de la pala 
carregadora. 

- Respectar en tot moment els límits de velocitat. 
- No sobrecarregar el vehicle. 
- Fer servir roba d’alta visibilitat. 
- Senyalitzar les zones de treball i dins de les zones de càrrega i de transport. 
- A les rampes o zones elevades s’ha de col·locar la convenient il·luminació i 

senyalització per a evitar caigudes de vehicles per les vessants o bolcades. 
- S’ha de disposar de plataformes a on els vehicles puguin maniobrar i fer canvis de 

direcció, degudament senyalitzades i il·luminades. 
- Tota la maquinària haurà de disposar de senyal acústic de marxa enrere i senyal 

lluminosa giratòria taronja. 
- S’han de separar les vies de pas per a vianants i vehicles. 
- Si es necessari es col·locaran semàfors per a controlar la circulació. 

EQUIPS DE PROTECCIÓ PERSONAL 

- Casc de polietilè, amb adhesius reflectants. 
- Guants de polietilè. 
- Botes de seguretat amb puntera i plantilla d’acer. 
- Proteccions auditives homologades CE. 
- Armilla o roba de treball d’alta visibilitat. 
- Faixes dors-lumbars. 

 

compactat de terres (amb maquinaria automotora o ma nual) 

RISCS D’ACCIDENT 

- Caiguda de persones al mateix nivell. 
- Caiguda de persones a diferent nivell, des de la màquina. 
- Atropellament per maquinaria pesada. 
- Cops amb maquinaria. 
- Aixafaments d’extremitats. 
- Enganxades per parts mòbils desprotegides. 
- Projeccions de partícules. 
- Interferències entre vehicles per mala senyalització a les maniobres. 
- Dolors muscul-esquelètics i articulars. 
- Vibracions sobre les persones. 
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- Soroll ambiental o de la maquinaria. 

NORMES O MESURES PREVENTIVES TIPUS 

- Es senyalitzarà degudament la zona de treball de la maquina compactadora. 
- Queda totalment prohibit el transportar persones sobre la maquina compactadora. 
- Totes les màquines automotores utilitzades en aquesta fase tindran senyal acústic 

de marxa enrere. 
- El personal conductor de la maquinaria serà especialista en la seva feina i tindrà 

permís de conduir. 
- L’empresa del treballador haurà d’emetre una “Autorització d’ús” de la màquina a 

nom del conductor de la mateixa. 
- El conductor haurà de respectar sempre les mesures de seguretat que se li 

expliquen (i se li fa entrega) en la formació. 
- Queda totalment prohibit el realitzar maniobres perilloses sense seguir les 

instruccions d’un senyalista. 
- És especialment obligatori l’ús de calçat de seguretat en aquest tipus de treballs. 
- Totes les màquines hauran passat els controls i les revisions corresponents. 
- No es treballarà a menys de 3 m. de la zona on està compactant la màquina. 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Casc de seguretat de polietilè. 
- Guants de polietilè. 
- Botes de seguretat amb puntera i plantilla d’acer. 
- Proteccions auditives homologades CE. 
- Armilla d’alta visibilitat. 
- Ulleres anti-impactes. 
- Faixes dorso-lumbars. 

entibacions i estintolaments en rases o altres 

Cal esmentar que per a la realització dels estintolaments, es seguiran les indicacions i les 
normes establertes per a les companyies dels serveis afectats. Per a l’avaluació del risc es 
consideren en els estintolaments els mateixos riscos que per a les entibacions de rases o altres 
excavacions o estructures 

RISCS D’ACCIDENT 

- Caigudes de persones al mateix nivell. 
- Caigudes de persones a diferent nivell (dins l’excavació). 
- Cops i talls per l’ús d’eines manuals. 
- Cops amb objectes contundents. 
- Aixafaments per caiguda de grans objectes. 
- Enganxades d’extremitats (mans, peus, ...) 
- Esforços excessius. 
- Esllavissaments de terres. 
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- Caigudes d’objectes d’alçada (pedres, terres, eines, ...) 
- Contactes elèctrics. 

NORMES O MESURES PREVENTIVES 

- La solució a l’entibació serà presentada per la D.F. i consensuada per l’encarregat i el 
cap de l’obra; així com per a les companyies dels serveis afectats 

- Queda totalment prohibit treballar des de dins l’excavació a entibar o servei a estintolar 
amb risc d’esllavissaments de terres. 

- Es mantindrà sempre neta i ordenada la zona de treball. 
- Els operaris que ajudin a col·locar les plaques d’entibar i els elements d’estintolament 

des de dalt aniran lligats amb arnés de seguretat a un punt ferm si l’excavació a entibar 
o els serveis a estintolar supera els dos metres de profunditat. 

- La grua que manipuli les plaques d’entibar i els elements per l’estintolament es situarà 
allunyada com a mínim uns dos metres de la coronació de l’excavació amb l’objecte 
d’evitar càrregues excessives que provoquin la inestabilitat del talús. 

- Sempre recolzarà els braços estabilitzadors de la grua sobre fustes. 
- S’empraran tots els medis auxiliars necessaris per a evitar que mentre s’està entibant o 

estintolant hi hagi esllavissaments de terres. 
- Aquestes feines seran fetes per personal especialitzat i que haurà rebut la formació 

adequada en prevenció de riscos laborals. 
- Queda prohibit circular per sota dels apuntalaments i en general dins de l’excavació 

entibada sense fer ús de casc i calçat de seguretat (EPIS mínims obligatoris). 
- Els apuntalaments i estintolaments seran comprovats per l’encarregat, el cap de l’obra i 

un Tècnic de Prevenció per a assegurar-se del bon estat de la zona de treballs. Pel cas 
dels estintolaments, aquests es realitzaran sempre amb la presència del tècnic designat 
per la companyia del servei afectat. 

- En cas de possibles alteracions de l’estabilitat del terreny pel pas proper de vehicles, 
per pluges, etc. Es pararan els treballs mentre no s’aturin aquestes influències i es 
prohibirà el pas de vehicles a prop del fossat. 
 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Casc de seguretat de polietilè. 
- Guants de goma o de PVC. 
- Botes de seguretat. 
- Botes de goma de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Arnés de seguretat. 
- Ulleres de seguretat anti-impactes. 

8.6. Encofrats 

Per a la formació del reforç de tub col·lector existent (punt singular 1) 

RISCS D’ACCIDENT 
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- Despreniments per mal apilament de les plaques d’encofrar (panells metàl·lics).  
- Caiguda de plaques a les maniobres de desencofrat. 
- Caigudes a diferent nivell. 
- Caigudes al mateix nivell. 
- Cops o atrapaments per caigudes d’encofrats. 
- Trepitjades al damunt d’objectes punxants. 
- Electrocució per anul·lació de preses de terra de la maquinària elèctrica. 
- Dolors musculo-esquelètics i articulars per esforços excessius o postures 

incorrectes. 
- Cops amb objectes i eines. 
- Dermatosi per contactes amb el ciment. 
- Els derivats de les tasques en condicions meteorològiques extremes. 
- Altres. 

NORMES O MESURES PREVENTIVES 

- És prohibit romandre a la zona d’influència de la càrrega suspesa a les operacions 
d’hissat de material. 

- La pujada i baixada del personal a les plataformes de treball es farà per escales de 
mà, segons especificacions. 

- Es col·locaran baranes reglamentaries (a 100 cm., a nivell intermig, i sòcol) rodejant 
tot el perímetre de les superfícies de treball, per tal d’evitar el risc de caigudes al 
buit. 

- Les zones de treball es mantindran en ordre i netes. 
- La superfície de treball serà estable i mai estarà formada per taulons o fustes no 

unides entre sí. A més aquestes fustes tindran el gruix suficient per a garantir 
l’estabilitat i rigidesa necessària. 

- Sota cap concepte es permetran els treballs a alçada enfilant-se per les plaques 
d’encofrar, ni sobre una plataforma de menys de 60 cm d’amplada. 

- Els claus sobrants de les fustes o taulons es trauran o reblaran. 
- S’escombraran el claus arrancats, fins un lloc conegut, a l‘espera de la seva 

retirada. 
- Al finalitzar un tall, es netejarà eliminant el material que sobri, i es col·locarà en un 

lloc conegut, a l’espera de la seva retirada. 
- El desencofrat es farà amb ungles metàl·liques des del costat que estigui 

desencofrat, per tal d’evitar el risc de caiguda de plaques d’encofrar al damunt dels 
operaris. Si s’hagués de desencofrar des del costat encofrat, sempre s’assegurarà 
la placa per a que no caigui a sobre les encofrador, amb la ungla de la grua per a 
evitar que caigui sobre l’encofrador. 

- Els recipients de productes desencofrants es classificaran per a la seva utilització i 
transport, o eliminació i abocat.  

- No es deixaran peces d’encofrat muntades i en posició vertical de manera que 
presentin risc de caure al damunt de persones o objectes. Quan s’ha muntat una 
cara del mur i es col·loca al seu lloc definitiu quedarà sempre arriostrada o 
apuntalada. 

- Un cop finalitzat el muntatge de l’encofrat del mur, s’apuntalarà o s’assegurarà de 
manera que quedi ferm i estable. 
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EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Casc de seguretat de polietilè. 
- Botes de seguretat. 
- Arnés de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Ulleres de seguretat antiimpactes. 
- Granota de treball. 
- Botes de goma de seguretat. 
- Roba impermeable. 

8.7. Treballs de manipulació amb formigó 

S’inclouen en aquest apartat les normes o mesures preventives d’aplicació durant la vessada 
de formigó tant pel reforç del col·lector com per a la formació dels paviments 

RISCS D’ACCIDENT 

- Caigudes de persones i objectes al mateix nivell. 
- Caigudes de persones i objectes a diferent nivell. 
- Enfonsament, trencament i / o caigudes d’encofrats. 
- Trepitjades al damunt d’objectes punxants.  
- Els derivats de treballs a terres mullats. 
- Contactes amb formigó. 
- Fallida dels estintolaments i apuntalaments 
- Esllavissament de terres. 
- Els derivats de tasques fetes amb condicions meteorològiques adverses. 
- Enganxades. 
- Vibracions per l’ús de agulles vibrants. 
- Soroll ambiental. 
- Altres. 

formigonat per abocada directa mitjançant canaleta 

NORMES O MESURES PREVENTIVES 

- Abans d’abocar el formigó directament des del camió formigonera, s’instal·laran 
topalls allà on hagi de situar-se el camió i hi hagi risc de caiguda del camió per 
excavacions o bé s’ajudarà amb un operari senyalista. 

- És prohibit situar els operaris darrera del camió formigonera a la marxa enrera. 

- Als talls amb risc de caiguda d’alçada, es prendran les mesures de protecció més 
adients en cada cas seguint les instruccions del encarregat. 

- La maniobra d’abocada serà dirigida per una persona autoritzada que vigilarà que 
no es realitzin maniobres insegures. 

- La manipulació de la canaleta es farà sempre amb guants per a evitar contactes de 
la pell directament amb el formigó. 
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- La zona a formigonar estarà degudament senyalitzada i tancada per a evitar riscos a 
terceres persones. 

- En manipular la canaleta es procurarà no apropar les mans a les parts mòbils de la 
mateixa, evitant el risc d’enganxades de mans. 

formigonat amb cubilot 

NORMES O MESURES PREVENTIVES 

- El cubilot no es carregarà per sobre de la càrrega màxima admissible de la grua. 

- La obertura del cubilot es farà accionant la palanca, amb les mans protegides per 
guants impermeables. La maniobra d’aproximació es guiarà mitjançant senyals 
establertes o telèfon autònom. 

- S’evitarà colpejar els encofrats i estintolaments amb el cubilot. 

- En cas que faci vent fort o sigui difícil d’accedir al personal, els cubilots es guiaran 
amb sogues per tal d’impedir cops o desequilibris a les persones. 

- L’operari que porti la grua tindrà especial cura en no passar amb el cubilot (ple o 
buit) per sobre de personal. 

- Per formigonar elements elevats amb cubilot s’utilitzaran torretes tipus bastida o 
similar. També pot ser que s’utilitzin plataformes elevadores. Tots els equips 
auxiliars de treball compliran amb tot allò especificat al seu apartat corresponent del 
present Pla de Seguretat. 

mesures preventives d’aplicació al formigonat del re forç 

NORMES O MESURES PREVENTIVES 

- Abans d’autoritzar la abocada de formigó, el Capatàs, Encarregat o Persona 
Autoritzada revisarà el bon estat dels encofrats i estintolaments. 

- A aquesta fase es tindrà una cura especial amb la neteja. S’escombraran claus, 
fustes, rodons de ferro, filferros, etc. 

- S’instal·laran passos de circulació de persones sobre les rases de més de 1,5 m. a 
formigonar, que seran fets d’un mínim de tres taulons. En cas que la rasa o el risc 
de caiguda sigui de més de dos metres, els passadissos disposaran de barana 
reglamentaria. 

- Per al vibrat del formigó s’establiran plataformes de treball, amb un mínim de tres 
taulons, instal·lades perpendicularment al eix de la rasa o sabata. En cas que la 
rasa o el risc de caiguda sigui de més de dos metres, els passadissos disposaran 
de barana reglamentaria. 

mesures preventives d’aplicació al formigonat pavime nts de ferm rígid. 

RISCS D’ ACCIDENT 

- Caigudes al mateix nivell. 
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- Infeccions i al·lèrgies de contacte. 
- Cops per objectes. 
- Partícules als ulls. 
- Atropellades per maquinària pesada. 
- Exposició a vibracions. 
- Contactes elèctrics. 
- Els derivats de treballs en condicions meteorològiques adverses. 
- Dolors musculo-esquelètics i articulars. 
- Altres. 

NORMES O MESURES PREVENTIVES 

- S’instal·laran forts topalls de fi de recorregut dels camions formigonera per evitar 
bolcades o bé s’ajudaran amb un operari senyalista. 

- Es prohibeix situar als operaris enrera dels camions formigonera durant el retrocés. 
- S’habilitaran “punts de permanència” segurs ;intermedis, en aquelles situacions de 

buidament a mitja ala. 
- L’operació d’abocament serà dirigida per un Capatàs o Persona autoritzada que 

vigilarà que no es realitzin maniobres insegures. 
- En cas de formigonar amb canaleta, la manipulació de la mateixa es farà sempre 

amb guants per evitar contactes de la pell directament amb el formigó. 
- La zona a formigonar estarà degudament senyalitzada i tancada per evitar riscos a 

terceres persones. 
- No es procedirà al formigonat de paviments a la intempèrie en condicions 

meteorològiques desfavorables. 
- En cas de formigonar amb bomba es tindrà amb conte la presència de línies 

elèctriques aèries, i sota cap concepte es treballarà al voltant de les mateixes sense 
la protecció adient. 

- Al manipular la canaleta es procurarà no apropar les mans a les parts mòbils de la 
mateixa, evitant el risc d’atrapament de mans. 

- Els treballs es realitzaran sempre entre dos o més operaris per evitar riscs per 
desconeixements. 

- Es obligatori l’ús dels Equips de Protecció Individual específics per a aquest tipus de 
treballs, sobretot el calçat de seguretat impermeable, guants i ulleres de protecció. 

- Es respectaran en tot moment les normes de seguretat assenyalades anteriorment 
en formigonats amb bomba, amb cubell o cangiló, o directament amb canaleta. 

EQUIPS DE PROTECCIÓ PERSONAL 

- Casc de polietilè 
- Ulleres de seguretat anti-projeccions. 
- Caretes anti-pols. 
- Roba de treball. 
- Guants de protecció impermeables. 
- Canelleres elàstiques anti-vibracions. 
- Cinturó-faixa, elàstic anti-vibracions. 
- Calçat de seguretat. 
- Calçat de seguretat impermeable. 
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- Roba impermeable. 

8.8. Treballs amb ferro. Manipulació i posada en obra de ferralla 

RISCS D’ACCIDENT 

- Talls i ferides en mans i peus per l’ús de rodons d’acer. 
- Topades a les operacions de càrrega i descàrrega dels paquets de 

ferralla.  
- Topades a les operacions de muntatge de les armadures. 
- Punxades i cops al caminar al damunt de les armadures. 
- Els derivats dels possibles trencaments de rodons d’acer al estirar o 

doblegar. 
- Sobreesforços. 
- Punxades al cos per caigudes damunt rodons verticals. 
- Caigudes a diferent nivell. 
- Caigudes al mateix nivell. 
- Cops per caiguda o gir descontrolat de la càrrega suspesa. 
- Altres. 

NORMES O MESURES PREVENTIVES 

- No s’aixecaran els paquets de ferralla agafant-los pels ferros dolços. S’haurà de 
escanyar amb eslingues o cadenes tot el feix de barres. 

- S’habilitarà a l’obra un lloc per a col·locar i classificar el ferro pròxim al lloc de 
muntatge de les armadures. 

- Els paquets de ferro s’emmagatzemaran en posició horitzontal al damunt de fustes, 
capa a capa. És prohibit que l’alçada sigui superior a 1 metres. 

- Per el transport en grua dels paquets, aquests es lligaran de dos punts separats. 
- La ferralla muntada s’emmagatzemarà a llocs determinats, separats del lloc de 

muntatge. 
- Les deixalles de ferro i acer es recolliran, fins el seu transport fora de l’obra. 
- S’escombraran diàriament els claus, filferros i deixalles de ferralla, de l’entorn del 

banc de treball. 
- La ferralla muntada es transportarà al punt d’ubicació suspesa del ganxo de la grua 

per dos punts que la subjectaran, per tal d’evitar les deformacions i desplaçaments 
no desitjats. 

- És prohibit pujar i caminar per damunt de les armadures. 
- S’instal·laran camins segurs per a permetre el pas al damunt de les lloses a mig 

muntar. 
- Les maniobres de col·locació de la ferralla muntada es realitzaran amb guies o 

cordes per no haver d’apropar-se ningú a la càrrega suspesa de la grua. 
- Les esperes de ferro que sobresurtin verticalment i/o representin un perill de talls 

i/o punxades sobre els treballadors es protegiran amb taps a la part superior o amb 
taulons cobrint la seva totalitat, de manera que si algun treballador cau a sobre 
d’un rodó de ferro no se’l clavi. 
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EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Casc de seguretat de polietilè. 
- Guants de cuir. 
- Botes de seguretat. 
- Botes de goma de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó porta-eines. 
- Arnés de seguretat. 
- Roba impermeable. 

8.9. Unitats especials i muntatges 

senyalització de l’obra 

RISCOS D’ACCIDENT 

- Caigudes de personal al mateix nivell. 
- Caigudes de personal a diferent nivell. 
- Atropellaments. 
- Danys a tercers. 
- Talls per l’ús d’eines manuals o peces tallants. 
- Danys i cops en extremitats. 
- Esforços excessius per postures obligades. 
- Danys en ulls per partícules estranyes. 
- Els derivats dels treballs realitzats en ambients humits, amb basses i tancats. 
- Electrocució. 
- Dermatitis per al·lèrgies de contacte. 
- Infeccions per treballs propers a clavegueram en servei. 
- Altres. 

NORMES O MESURES PREVENTIVES 

- Es prohibeix transportar càrregues pesades sense la utilització dels equips de 
protecció o mitjans auxiliars adequats.  

- Tota la senyalització a l’obra complirà amb allò establert en la norma 8.3 I.C. 
- Per a evitar caigudes al mateix nivell serà obligatori el designar zones d’aplec per a 

tot tipus de material, ja siguin senyals, eines, maquinaria auxiliar, etc. 
- Si existeix perill de caigudes a diferent nivell es protegiran els forats verticals o 

horitzontals amb proteccions col·lectives (baranes, xarxes o allò més apropiat 
segons el cas). 

- Per a evitar talls o al·lèrgies de contacte amb materials s’utilitzaran guants de 
protecció (de seguretat o de làtex). 

- Els senyals que per la seva mida, pes o qualsevol altra característica no puguin 
manipular-se manualment, seran hissats del ganxo d’una grua mitjançant l’ajut de 
balancins. 
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- El senyal en suspensió del balancí es guiarà amb cordes subjectes als laterals de 
les peces, mitjançant un equip format per tres homes. 

- Un cop presentada en el lloc de instal·lació la senyal, es procedirà, sense 
descarregar-la del ganxo de la grua i sense descuidar la guia mitjançant els caps, al 
muntatge definitiu. No es deixaran anar ni els caps guia ni el balancí fins acabar la 
instal·lació definitiva de la senyal. 

- Es prohibeix treballar o romandre en llocs de trànsit de peces suspeses, en 
prevenció del risc de caiguda de la càrrega. 

- Per a evitar enganxades dels peus s’utilitzarà sempre calçat de seguretat, amb 
punta reforçada d’acer i plantilla anti-claus. 

MESURES DE PROTECCIÓ PERSONAL 

- Casc de polietilè. 
- Guants de seguretat o làtex. 
- Botes de seguretat. 
- Botes impermeables de goma o de PVC de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Armilles i/o roba d’alta visibilitat. 
- Faixes dors-lumbars. 
- Equip d’il·luminació autònoma. 
- Ulleres de seguretat anti-projeccions. 

poda i tala d’arbres, matolls i arbustos 

RISCS D’ACCIDENT 

- Caigudes de persones al mateix nivell. 
- Caigudes de persones a diferent nivell. 
- Danys a tercers. 
- Cossos estranys als ulls. 
- Esforços excessius i males postures. 
- Els derivats d’ambients meteorològics adversos. 
- Electrocucions. 
- Dermatitis per al·lèrgies de contacte. 
- Picades i/o mossegades d’insectes o animals. 
- Atropellaments per vehicles. 
- Cops, punxades o talls amb objectes tallants o punxeguts (eines, 

branques, ...) 
- Cops per caiguda d’objectes d’alçada (branques, eines, ...) 

NORMES O MESURES PREVENTIVES 

- Sempre s’ha de treballar amb roba d’alta visibilitat. A l’hivern s’utilitzaran parques o 
anoracs d’alta visibilitat o amb armilla d’alta visibilitat. També disposaran de roba i 
botes d’aigua. 

- Per a realitzar la tala s’utilitzaran guants de seguretat anti-talls per a evitar talls i 
punxades. 
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- S’utilitzaran arnesos anti-caigudes encara que es pugui col·locar-se protecció 
col·lectiva (plataforma aèria de treball). 

- La senyalització en els vials serà la indicada en la Reglamentació corresponent, 
col·locant-se en tota la zona afectada balissament i prohibint el pas de qualsevol 
persona. 

- En cas de molt de vent, que aixequi partícules i hi hagi risc de cossos estranys en 
els ulls, s’utilitzaran ulleres protectores. 

- Tots els equips elèctrics han d’estar en perfecte estat de conservació en especial 
proteccions de parts mòbils i part elèctrica. En cas d’ambients humits es tindrà 
especial atenció a cables i endolls, procurant que no quedin a basses. 

- Sempre que s’hagi de treballar de nit es realitzarà amb la suficient il·luminació per a 
ser vistos per tots els vehicles que circulen i per a tenir suficient il·luminació de la 
zona de treball. 

- En cas de manipular objectes pesats s’utilitzaran equips auxiliars o es demanarà 
ajut a una altra persona, per a evitar el risc de lumbalgia per sobreesforços. 

- No es col·locaran persones sota la vertical de qualsevol operari que estigui 
treballant. 

- La pujada i baixada del arbre en cas de fer-se amb escala de ma es realitzarà lligat 
amb l’arnés de seguretat al tronc del arbre (aquesta ha de ser sòlid). 

- Si hi ha perill de que alguna rama gran podada al caure al terra reboti i pugui 
provocar danys a terceres persones, s’esperarà a que es retirin aquestes persones i 
una vegada no hi hagi ningú en les immediacions es procedirà a deixar caure les 
branques. 

- Es senyalitzarà sempre la zona de treball on no poden accedir terceres persones 
amb cons, cinta, valles de vianants i qualsevol mitjà similar. 

- En cas de pluja esta prohibit treballar pujat al arbre directament lligat amb arnés de 
seguretat però sense plataforma aèria de treball. 

EQUIPS DE PROTECCIO PERSONAL 

- Arnés de seguretat. 
- Casc de polietilè 
- Guants de seguretat.  
- Calçat  de seguretat equipat amb sola anti-lliscant i impemeable. 
- Roba de treball. 
- Armilla d’alta visibilitat. 

descàrrega i muntatge de prefabricats 

RISCS D’ACCIDENT 

- Cops a les persones pel transport en suspensió de grans peces. 
- Enganxades a les maniobres de col·locació. 
- Caiguda de persones. 
- Bolcada de peces prefabricades. 
- Talls i cops en mans i peus.  
- Els derivats de feines fetes amb vents molt forts. 
- Altres 
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NORMES O MESURES PREVENTIVES 

- Per a procedir a la descàrrega de grans prefabricats es seguiran les instruccions del 
fabricant del prefabricat.  

- Les peces prefabricades s’hissaran amb l’ajut de balancins si és necessari. 
- És prohibit hissar peces de gran mida amb condicions meteorològiques adverses. 
- El prefabricat suspès de la grua, es guiarà amb sogues subjectes a les peces.  
- Un cop presentat el prefabricat al lloc de la instal·lació es farà el muntatge definitiu, 

sense deixar-lo anar del ganxo de la grua i guiat per les sogues. 
- No es deixaran anar les sogues guia i el balancí fins la instal·lació definitiva de la 

peça. 
- És prohibit treballar o romandre a llocs de trànsit de peces suspeses. 
- La zona restarà neta de materials i eines que puguin obstaculitzar les maniobres 

d’instal·lació. 
- Si és necessari, s’instal·larà una o varies línies de vida fixades a punts forts i fixos 

de l’estructura. Els operaris utilitzaran arnés de seguretat lligats a aquestes línies de 
vida. 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Casc de seguretat de propilè 
- Guants de cuir. 
- Guants de goma o PVC. 
- Botes de seguretat. 
- Botes de goma amb puntera i plantilla d’acer. 
- Arnés de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Roba impermeable. 
- Pantalla de mà per a soldador. 
- Ulleres para soldador. 
- Davantals de cuir. 
- Polaines de cuir. 
- Guants de cuir. 

treballs d’impermeabilitzacions 

RISCS D’ACCIDENT 

- Caigudes a diferent nivell. 
- Caigudes al mateix nivell. 
- Cops amb objectes contundents. 
- Caiguda d’objectes d’alçada (des d’altres plantes o balcons, de la grua). 
- Talls amb eines o objectes. 
- Els propis de soldadura. 
- Caiguda d’objectes sobre terceres persones. 
- Lumbàlgies o dolors dors-lumbars, muscul-esquelètics, etc. 
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NORMES O MESURES PREVENTIVES 

- Per pujar el material per impermeabilitzar es farà ús de la grua en les degudes 
condicions de seguretat exigides en feines amb la grua. 

- Les feines de impermeabilitzar es realitzaran amb proteccions col·lectives. En cas 
que no es pugui fer així serà amb l’autorització del Cap d’Obra i del Tècnic de 
Prevenció de l’obra. 

- Si s’ha de retirar o modificar alguna protecció col·lectiva, abans de fer-ho es parlarà 
amb el Tècnic de Prevenció o l’encarregat de l’obra per a que s’hi col·loqui una altra 
protecció equivalent que no impedeixi la realització de les feines. Està totalment 
prohibit fer-ho sense autorització d’una d’aquestes dues figures. 

- Es farà ús de les proteccions individuals per a feines de soldadura, per la vista, vies 
respiratòries, mans, etc. 

- No es deixarà mai la flama encesa abandonada. 
- Les mànegues estaran en perfecte estat, si s’aprecia qualsevol deteriorament seran 

substituïdes immediatament. 
- No es tocarà directament amb les mans el punts calents acabats de soldar. 
- Les làmines de material impermeabilitzant es distribuiran per la zona a 

impermeabilitzar de manera que els esforços que s’hagin de fer siguin els mínims. 
- Sempre que sigui possible es procurarà tenir ventilació als talls de soldadura per tal 

que s’emporti els vapors i fums derivats de la soldadura. 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Casc de seguretat de polietilè. 
- Guants de protecció de cuir. 
- Botes de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Arnés de seguretat. 
- Proteccions de les vies respiratòries. 
- Protecció per la vista. 
- Els propis de treballs de soldadura. 

seguretat amb presència de línies elèctriques en se rvei 

NORMES O MESURES PREVENTIVES 

- Les presents normes són d’aplicació per la realització de treballs en 
presència de línies elèctriques en servei, podent-se prendre una o vàries 
de les que a continuació es detallen.  

- Hi ha tres opcions de treball diferents: (a) si és possible anul.lar la línia, si 
no fos possible, (b) desviar la mateixa o (c) finalment treballar amb la línia 
en funcionament, seguint les mesures preventives indicades més endavant. 

- En cas de poder anul.lar la línia, es procedirà a sol·licitar a la companyia 
propietària de la línia elèctrica el tall de fluid i posta a terra dels cables, 
abans de realitzar els treballs. 

- No es realitzarà cap tasca en la proximitat a la línia elèctrica, on s’hagi 
sol·licitat el tall, fins haver comprovat que s´ha realitzat el tall de corrent 



Projecte de reconstrucció del col·lector d’aigües pluvials i millora de la zona 
del meandre de sortida al riu Llobregat entre Cornellà i el Prat de Llobregat  

ANNEX NÚM. 12. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
DOCUMENT NÚM. 1. MEMÒRIA 

Pàg. 43 de 67 

elèctrica i que les preses a terra dels cables estiguin acabades i l’operari de 
la companyia propietària de la línia així ho comuniqui. 

- Si s’ha de desviar la línia, s’actuarà segons indicacions de l’empresa 
propietària de la mateixa. 

- Si s’ha de treballar amb la línia en funcionament, s’abalisaran els límits de 
les zones de seguretat i per les grues, pantalladores, pilotadores, etc. es 
limitaran els recorreguts. 

- Abans de començar els treballs, s’instal·laran pòrtics limitadors de gàlib en 
funció de les distàncies de seguretat necessàries, mai a menys de 7 
metres de la línia en projecció horitzontal. 

- Es complirà amb tot allò establert en el Reglament Tècnic de Línies 
elèctriques Aèries d’Alta Tensió. 

EQUIPS DE PROTECCIÓ PERSONAL 

- Casc de polietilè aïllant per a risc elèctric 
- Roba de treball 
- Arnès de seguretat 
- Guants de cuir 
- Vestuari per a temps plujosos. 

9. AVALUACIÓ DE RISC DE L’ÚS DE MITJANS AUXILIARS

9.1. Mitjans auxiliars especials 

puntals i altres elements de subjecció 

RISCS D’ACCIDENT 

- Caigudes des d’alçada durant la instal·lació. 
- Caiguda dels puntals causada per una instal·lació incorrecta. 
- Caiguda dels puntals durant la maniobra de transport elevat. 
- Cops durant la manipulació. 
- Enganxades de dits durant l’extensió o retracció. 
- Caiguda dels elements als peus. 
- Trencament del puntal. 
- Lliscament causat per manca de falca. 
- Caiguda d’encofrats causada per una disposició incorrecta dels puntals. 
- Els propis de les feines d’encofrar. 
- Altres. 

NORMES O MESURES PREVENTIVES 

- Els puntals s’aplegaran a llocs adients, per capes horitzontals d’un sol puntal 
d’alçada, essent cada capa perpendicular a la immediatament inferior. L’estabilitat 
vindrà donada per la fixació de peus de limitació lateral. 

- És prohibit, desprès de desencofrar, d’amuntegar irregularment els puntals. 
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- Un treballador no podrà carregar, per a prevenir esforços excessius, més de dos 
puntals, els quals tindran sempre els passadors i les mordasses col·locats en la 
posició que asseguri la immobilitat dels elements. 

- Les fileres de puntals es disposaran al damunt de taulons de fusta, anivellats i 
aplomats en la direcció en la qual han de treballar. Si cal que els puntals treballin 
inclinats, aquests taulons es falcaran. 

- Els puntals tindran la longitud necessària per a la missió que cal realitzar, estaran en 
perfectes condicions de manteniment, amb els cargols greixats, sense deformacions 
i dotats, en els extrems, de plaques per a recolzaments i clavaó. 
 

Normes o mesures preventives per a l’ús de puntals metàl·lics. 
- Els puntals tindran la longitud necessària per a la missió que cal realitzar. 
- Els puntals estaran en perfectes condicions de manteniment. 
- Tindran els cargols perfectament greixats. 
- No tindran cap deformació. 
- Tindran en els extrems plaques per a recolzaments i falques. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Casc de seguretat de polietilè. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Arnés de seguretat. 
- Botes de seguretat. 

 

10. MAQUINÀRIA PREVISTA A L’OBRA. 

10.1 Maquinària en general. 

RISCS D’ACCIDENT 

- Bolcades i accidents. 
- Enfonsaments. 
- Xocs. 
- Cops, talls i enganxades. 
- Formació d’atmosferes agressives o molestes. 
- Exposició a soroll. 
- Exposició a vibracions. 
- Exposició a pols. 
- Explosions i incendis. 
- Atropellaments. 
- Caigudes al mateix nivell. 
- Caigudes a diferent nivell. 
- Contactes amb energia elèctrica. 
- Els inherents al propi lloc d’ubicació. 
- Els inherents al propi treball a executar. 
- Talls. 
- Cops i projeccions. 
- Els derivats de les condicions de manteniment. 
- Altres. 
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NORMES O MESURES PREVENTIVES 

- És prohibida la manipulació de qualsevol element d’una màquina accionada amb 
energia elèctrica, sense haver-la desconnetat de la xarxa.  

- Les parts mòbils d’accionament mecànic elèctric tindran carcassa protectora anti-
enganxada. 

- Els cargols accionats mecànica o elèctricament tindran carcasses protectores anti-
enganxades. 

- Les màquines de funcionament irregular o avariades es retiraran immediatament per 
la seva reparació. 

- Les màquines avariades que no es puguin retirar es senyalitzaran amb cartells 
d’avís amb el rètol de “MÀQUINA AVARIADA, NO CONNECTAR". 

- És prohibida la manipulació i operacions d’ajust o manteniment de màquines al 
personal no especialitzat a la màquina objecte de la reparació. 

- Només es permetrà d’utilitzar la maquinària al personal autoritzat per escrit. 
- Els maquinistes tindran sempre sota el seu control visual les càrregues suspeses, 

per tal d’evitar els accidents per manca de visibilitat a la trajectòria de la carrega. 
- Si el maquinista no pogués controlar tota la trajectòria de la carrega, es suplirà 

aquesta mancança mitjançant senyalistes. 
- És prohibit romandre sota la trajectòria de les carregues suspeses. 
- Els aparells d’hissar a emprar a aquesta obra tindran limitador de recorregut del 

carro i els ganxos. 
- És prohibit a aquesta obra l’hissat o transport de persones al interior de gàbies, 

cubilots, etc. 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Casc de seguretat de polietilè. 
- Roba de treball. 
- Botes de seguretat. 
- Guants de cuir, de goma, o de PVC. 
- Guants aïllants de l’electricitat. 
- Botes aïllants de l’electricitat. 
- Davantals de cuir. 
- Polaines de cuir. 
- Maniguets de cuir. 
- Ulleres de seguretat anti-impactes. 
- Faixa elàstica. 
- Faixa anti-vibratoria. 
- Maniguets anti-vibratoris. 
- Protectors auditius. 
- Altres. 

10.2 Grup electrogen. 

RISCS D’ACCIDENT 

- Enganxades amb parts mòbils. 
- Aixafaments per bolcada de la màquina. 
- Els derivats de les operacions de manteniment. 
- Intoxicació per emanació de gasos tòxics. 
- Vibracions. 
- Sorolls. 
- Explosions. 
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- Risc elèctric. 

NORMES O MESURES PREVENTIVES 

- La màquina s’instal·larà en un lloc ferm, pla i estable i que no existeixi risc de 
caiguda o desplaçaments indesitjats de la màquina (p.e. bolcada). Haurà d’estar 
allunyada al màxim de llocs fixes de treball per a evitar interferències de qualsevol 
mena. 

- Està totalment prohibit instal·lar la màquina en llocs tancats i poc ventilats. 
- Si és necessari, s’instal·larà la màquina en una bancada per a evitar possibles 

problemes de vibracions. 
- És obligatòria una presa de terra i neutre degudament connectats. 
- Es realitzaran periòdicament els manteniments necessaris per a evitar problemes de 

contaminació (emanació de gasos), sorolls i explosions. 
- Ha d’existir un accionador de parada d’emergència fàcilment localitzable. 
- Queda totalment prohibit el connectar directament aparells elèctrics al grup. Sempre 

existirà un quadre elèctric general. 
- Es comprovarà visualment l’estat general de la màquina per a detectar problemes 

d’estructura. 
- Quan la màquina estigui en funcionament, totes les tapes que protegeixen les parts 

mòbils i interiors del grup estaran tancades amb clau, per a que siguin 
inaccessibles. 

- El muntatge de la instal·lació es farà per personal especialitzat i amb l’ajut del 
mitjans tècnics auxiliars necessaris. 

- En funció de la potència del generador, serà necessari el butlletí de l’instal·lador, o 
un projecte elèctric: 

- Per aparells de fins a 10 kW, es tracta d’una instal·lació de tipus A, i és 
suficient amb el butlletí de l’instal·lador. 

- Per aparells a partir de 10 kW, es tracta d’una instal·lació tipus C, i cal 
un Projecte elèctric signat per un enginyer, i el butlletí de l’instal·lador. 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL PER A LA INSTAL·LACIÓ: 

- Casc de seguretat de polietilè. 
- Ulleres de protecció. 
- Màscara anti-pols. 
- Roba de treball. 
- Botes de seguretat. 
- Protectors auditius. 
- Guants de seguretat. 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL PER AL MANTENIMENT: 

- Casc de seguretat de polietilè. 
- Ulleres de protecció. 
- Màscara de protecció respiratòria. 
- Guants de cuir per a la conducció. 
- Guants de treball. 
- Roba de treball. 
- Botes de seguretat. 
- Protectors auditius. 
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10.3 Maquinària de moviment de terres 

RISCS D’ACCIDENT 

- Bolcada. 
- Atropellament. 
- Enganxades. 
- Projeccions. 
- Esllavissament de terres a cotes inferiors. 
- Vibracions. 
- Soroll. 
- Pols ambiental. 
- Esllavissament de terres al damunt de la màquina. 
- Esllavissament d’arbres al damunt de la màquina. 
- Danys musculars en extremitats. 
- Caigudes al pujar o baixar de la màquina. 
- Trepitjades en mala posició. 
- Altres. 

NORMES O MESURES PREVENTIVES 

- La maquinària de moviment de terres tindrà fars de marxa cap endavant i de marxa 
enrera, servofrens, fre de mà, senyal lumínic giratori, avisadors acústics i lluminosos 
de marxa enrera, retrovisors, cabina o barres de seguretat anti-bolcades. 

- La maquinària de moviment de terres es revisarà diàriament i es controlarà l’estat 
del motor, sistema hidràulic, frens, direcció, llums, avisadors de marxa enrera, 
transmissions i cadenes. 

- És prohibit treballar o romandre al radi d’acció de la maquinària. 
- Si es produeix contacte amb línies elèctriques el maquinista romandrà a la cabina 

de la màquina i demanarà socors. Si fos necessari abandonar la màquina abans de 
desconnectar la línia, s’inspeccionaran els pneumàtics per a detectar la possibilitat 
de no fer pont elèctric amb el terreny. Si es possible el salt sense risc el maquinista 
ho farà amb tos dos peus junts, lo mes lluny possible i sense tocar a la vegada la 
màquina i el terreny. 

- A les màquines amb contacte accidental amb línies elèctriques, es senyalitzarà el 
sèu voltant cinc metres, i es passarà avis a la companya per a efectuar els talls se 
subministrament per a canviar sense riscs la posició de la màquina. 

- Al acabar la feina, o al abandonar la màquina, es desarà amb contacte amb el terra, 
la cullera, pala, etc., el fre de mà posat, s’aturarà el motor i es traurà la clau, per tal 
d’evitar els riscs de fallida del sistema hidràulic. 

- Les passarel·les i esglaons d’accés per a la conducció o manteniment romandran 
nets de fangs i olis. 

- És prohibit el transport de persones a les màquines de moviment de terres. 
- És prohibit de realitzar tasques de manteniment a la maquinària amb el motor en 

marxa. 
- S’instal·laran topalls de seguretat a la coronació dels talussos, als que s’aproximin 

les màquines, per tal d'evitar el risc de caiguda de la màquina. 
- És prohibit de fer tasques de replanteig o amidaments als llocs on treballin les 

màquines. 
- Es controlarà diàriament la pressió dels pneumàtics 
- Agafar el volant amb les dues mans i per l’anell exterior del volant, no pels radis. 
- Totes les màquines disposaran de marcatge CE, o de certificat d’adaptació a la 

normativa vigent. 



Projecte de reconstrucció del col·lector d’aigües pluvials i millora de la zona 
del meandre de sortida al riu Llobregat entre Cornellà i el Prat de Llobregat  
                                                                                                                                       

 

 
ANNEX NÚM. 12. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
DOCUMENT NÚM. 1. MEMÒRIA 

 
Pàg. 48 de 67 

 

- A totes les màquines que disposin de cinturó de seguretat serà obligatori el seu ús. 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Casc de seguretat de polietilè. 
- Ulleres de seguretat anti-pols. 
- Careta facial. 
- Guants de cuir per a la conducció. 
- Guants de cuir per al  manteniment. 
- Roba de treball. 
- Roba impermeable. 
- Botes de seguretat. 
- Protectors auditius. 
- Botes de goma o de PVC. 
- Cinturó anti-vibratori. 

pala carregadora sobre cadenes o sobre pneumàtics 

RISCS D’ACCIDENT 

- Atropellament. 
- Esllavissament de la màquina. 
- Màquina sense control. 
- Bolcada de la màquina. 
- Caiguda de la màquina per pendents. 
- Topades amb altres vehicles. 
- Contacte amb línies elèctriques. 
- Interferències amb estructures urbanes. 
- Caiguda de talussos o fronts d’excavació. 
- Incendi. 
- Cremades. 
- Enganxades. 
- Projecció d’objectes. 
- Caigudes de persones de la màquina. 
- Cops. 
- Soroll. 
- Vibracions. 
- Els derivats de treballs a ambients amb pols. 
- Els derivats de treballs en condicions meteorològiques extremes. 

NORMES O MESURES PREVENTIVES 

-    Els camins de circulació de l’obra es senyalitzaran i es cuidaran per evitar el seu mal 
estat. 

- Les pales carregadores de l’obra tindran protecció anti-bolcada per la cabina. 
- Les cabines seran les dissenyades expressament pel fabricant per a cada model de 

pala. 
- Les cabines no tindran cap deformació abans d’ésser autoritzades a començar a 

treballar. 
- Les pales que transitin per la via pública compliran amb totes les disposicions legals. 
- Per garantir l’estabilitat, la pala portarà la cullera carregada el més baix possible. 
- Es farà servir una velocitat lenta per a circular per terrenys irregulars. 
- És prohibit transportar o hissar persones, dins la cullera.  
- És prohibit accedir o baixar de la màquina en marxa. 
- Les pales disposaran d’avisadors lluminosos i acústics de marxa, també de marxa 
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enrera. 
- És prohibit posar en marxa la màquina abans de comprovar que no hi hagi ningú 

l’àrea d’acció de la pala. 
- És prohibit dormir o romandre en l’ombra de la màquina. 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Casc de seguretat de polietilè. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Guants de goma o de PVC. 
- Cinturó anti-vibratori. 
- Ulleres anti-projeccions. 
- Botes anti-lliscants impermeables. 
- Careta amb filtre mecànic amb recanvi anti-pols. 
- Davantals de cuir. 
- Polaines de cuir. 
- Sabates per a la conducció. 

retroexcavadora sobre cadenes o pneumàtics. 

RISCS D’ACCIDENT 

- Atropellament. 
- Esllavissament de la màquina. 
- Màquina sense control. 
- Bolcada de la màquina. 
- Caigudes per talussos. 
- Topades amb altres vehicles. 
- Contactes amb línies elèctriques. 
- Interferències amb estructures urbanes. 
- Incendi i / o cremades. 
- Enganxada. 
- Projecció d’objectes. 
- Caigudes de persones des de la màquina. 
- Cops. 
- Sorolls propis i ambientals. 
- Vibracions. 
- Els derivats de treballs a ambients amb pols. 
- Els derivats de treballs realitzats amb condicions meteorològiques adverses. 
- Els derivats de les operacions necessàries per a treure les culleres caigudes al 

interior de les rases. 

NORMES O MESURES PREVENTIVES TIPUS 

-     Als maquinistes de la màquina se’ls donarà la formació específica de la màquina i a 
més se’ls farà entrega de les normes de seguretat específiques de la màquina. 
Quedarà constància escrita a l’obra a disposició de la DF o Coordinador de 
Seguretat en Fase d’Execució. 

- Els camins de circulació de l’obra es senyalitzaran i es cuidaran per evitar el seu mal 
estat. 

- Les cabines seran les dissenyades expressament pel fabricant per a cada model de 
retroexcavadora. 

- El canvi de posició de la màquina en terrenys amb inclinació es farà situant el braç 
cap a la part més alta del pendent amb el fi d’augmentar l’estabilitat de la màquina. 
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- És prohibit posar en marxa la màquina abans de comprovar que no hi hagi ningú a 
l’àrea d’acció de la retroexcavadora. 

- És prohibit dormir o romandre en l’ombra de la màquina. 
- No intenti fer ajustaments amb la màquina en moviment o el motor en marxa. Tot el 

manteniment i reparacions de la màquina ha de fer-se per personal especialitzat i 
experimentat. L’empresa propietària de la màquina serà l’encarregada de disposar 
aquest personal. 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Casc de seguretat de polietilè. 
- Cinturó anti-vibratori. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Guants de goma o de PVC. 
- Ulleres anti-projeccions. 
- Botes anti-lliscants impermeables. 
- Sabates per a la conducció de vehicles. 
- Careta facial. 
- Davantals de cuir o de PVC.  
- Polaines de cuir. 
- Botes de seguretat amb puntera i plantilla d’acer. 

motonivelladores 

RISCS D’ACCIDENT 

- Atropellament de persones. 
- Bolcada de la màquina. 
- Topades. 
- Enganxada. 
- Projecció d’objectes. 
- Vibracions. 
- Soroll ambiental. 
- Pols ambiental. 
- Caigudes al pujar o baixar de la cabina. 
- Contactes elèctrics. 
- Cremades. 
- Sobreesforç. 
- Altres. 

NORMES O MESURES PREVENTIVES TIPUS 

- Als maquinistes de la màquina se’ls donarà la formació específica de la màquina i a 
més se’ls farà entrega de les normes de seguretat específiques de la màquina. 
Quedarà constància escrita a l’obra a disposició de la Direcció Facultativa o 
Coordinador de Seguretat en Fase d’Execució. 

- El personal que utilitzi aquestes màquines tindrà autorització d’ús de la mateixa. 
- Per evitar el risc de bolcada amb aixafament del conductor, la màquina estarà 

provista de cabina anti-bolcada. 
- Mantingui la màquina lluny de terrenys insegurs, propensos a enfonsaments. 
- Si no te suficient visibilitat, no doni marxa enrera sense l’ajut d’un senyalista. Rera la 

màquina pot haver-hi operaris i objectes desconeguts. 
- No faci maniobres en espais petits. Demani ajut a un senyalista. 
- Pugi i baixi de la màquina pels llocs adients. 
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- No s'ha de saltar mai directament a terra des de la màquina, excepte si hi ha un risc 
imminent per a la integritat física. 

- Si s'entra en contacte amb una línia elèctrica, cal demanar auxili amb la botzina i 
esperar a rebre instruccions. No s'ha d'abandonar la cabina encara que el contacte 
elèctric hagi cessat, perquè podrien produir-se lesions. Sobretot cal evitar que algú 
toqui la màquina, perquè podria estar carregada d'electricitat. 

- No permeti que ningú s’enfili a la màquina. 
- Cal netejar el fang o la grava de les sabates abans de pujar a la cabina. Si 

rellisquessin els pedals durant una maniobra o marxa, podria provocar accidents. 
- No permeti que hi hagi operaris dins del radi d’acció de la màquina. 
- Cal respectar sempre les taules, rètols i senyals adherides a la màquina i fer que la 

resta del personal també les respecti. 
- Abans de posar en servei la màquina, cal comprovar tots els dispositius de frenada. 
- No es permet que la resta del personal accedeixi a la cabina o faci anar els 

comandaments. Podrien provocar accidents. 
- Respecti les vies de pas i camins de circulació senyalitzats a la obra per al pas de 

maquinaria i personal. 
- Els peons que treballen juntament amb la màquina hauran de portar roba reflectant i 

sempre s’haurà de mantenir el contacte visual entre el maquinista i el peó. 
- No intenti fer ajustaments amb la màquina en moviment o el motor en marxa. Tot el 

manteniment i reparacions de la màquina ha de fer-se per personal especialitzat i 
experimentat. L’empresa propietària de la màquina serà l’encarregada de disposar 
aquest personal. 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Casc de seguretat de polietilè. 
- Faixa lumbar. 
- Botes de seguretat. 
- Roba de treball amb armilla d’alta visibilitat. 

 

10.4 Maquinària de transport 

camió de transport 

RISCS D’ACCIDENT 

- Atropellament de persones. 
- Topades amb altres vehicles. 
- Bolcada del camió. 
- Bolcada per desplaçament de la carrega. 
- Caigudes al pujar i baixar de la caixa. 
- Enganxades. 
- Altres. 

NORMES O MESURES PREVENTIVES TIPUS 

- Tots el camions estaran en perfecte estat de manteniment i conservació. Tot el 
manteniment i reparacions de la màquina ha de fer-se per personal especialitzat i 
experimentat. L’empresa propietària de la màquina serà l’encarregada de disposar 
aquest personal. 

- Les càrregues s’instal·laran repartides de la manera més uniformement possible. 
- El ganxo de la grua auxiliar estarà dotat de pestell de seguretat. 
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- Als maquinistes del camió se’ls donarà la formació específica del camió i a més se’ls 

farà entrega de les normes de seguretat específiques del camió. Quedarà 
constància escrita a l’obra a disposició de la Direcció Facultativa o Coordinador de 
Seguretat en Fase d’Execució. 

- Els treballadors encarregats de la càrrega i descàrrega dels camions, hauran de 
respectar la següent normativa de seguretat: 

- Abans de començar a treballar demani guants de seguretat de cuir.  
- No trepi a la caixa del camions, utilitzi escales. 
- Abans de realitzar un esforç, col·loqui els peus en una bona posició per tal 

d’evitar esforços excessius. 
- Segueixi sempre les instruccions del seu cap de colla. 
- Per a guiar les càrregues suspeses, utilitzi sogues lligades als extrems. No 

faci servir les mans directament. 
- No baixi al terra saltant, a menys que sigui per evitar un risc greu. 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Casc de seguretat de polietilè. 
- Arnés de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Manoples de cuir. 
- Guants de cuir. 
- Sabates per a la conducció de camions. 

camió formigonera 

RISCS D’ACCIDENT 

- Atropellament de persones. 
- Bolcada de la màquina. 
- Topades amb altres màquines. 
- Caigudes dintre de la rasa.  
- Caiguda de persones del camió. 
- Cops per l’ús de les canalons.  
- Caigudes d’objectes al damunt del conductor a les operació d’abocament o neteja. 
- Cops amb el cubilot de formigó. 
- Enganxades al muntatge i desmuntatge de les canalons. 
- Les derivades del contacte amb formigó. 
- Sobreesforç. 
- Altres. 

NORMES O MESURES PREVENTIVES TIPUS 

- Als maquinistes del camió se’ls donarà la formació específica del camió i a més se’ls 
farà entrega de les normes de seguretat específiques del camió. Quedarà 
constància escrita a l’obra a disposició de la Direcció Facultativa o Coordinador de 
Seguretat en Fase d’Execució. 

- La neteja de la bóta i els canalons es farà els llocs definits a l’obra, per tal d’evitar el 
risc d’efectuar treballs a zones properes 

- La posada en situació i els moviments del camió a la abocada hi seran dirigits per 
un operari senyalista per tal d’evitar les maniobres incorrectes. 

- S’han de respectar sempre les senyals de tràfic i camins interns de l’obra. 
- Tot el manteniment i reparacions de la màquina ha de fer-se per personal 
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especialitzat i experimentat. L’empresa propietària de la màquina serà l’encarregada 
de disposar aquest personal. 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Casc de seguretat de polietilè. 
- Botes de seguretat. 
- Roba de treball, amb armilla d’alta visibilitat. 
- Guants impermeables. 

camió grua 

RISCS D’ACCIDENT 

- Bolcada del camió. 
- Enganxades. 
- Caigudes al pujar o baixar de la zona de comandaments. 
- Atropellament de persones. 
- Caiguda de la carrega. 
- Cops de la càrrega a paraments. 
- Altres. 

NORMES O MESURES PREVENTIVES TIPUS 

- Tot el manteniment i reparacions de la màquina ha de fer-se per personal 
especialitzat i experimentat. L’empresa propietària de la màquina serà l’encarregada 
de disposar aquest personal. 

- Abans del inici de les maniobres es comprovarà sempre que es treballa amb els 
gats estabilitzadors funcionant adequadament. 

- Les maniobres de càrrega i descàrrega seran guiades per un especialista. 
- El ganxo de la grua tindrà pestell de seguretat. 
- És prohibit sobrepassar la càrrega màxima admesa pel fabricant de la grua, en 

funció de la longitud en servei del braç. 
- L’operador tindrà sempre la càrrega a la vista, si no fos possible, la maniobra serà 

dirigida per un senyalista.  
- És prohibit d’arrossegar les càrregues. 
- És prohibit treballar o romandre dins del radi d’acció del camió grua. 
- Es prohibeix la permanència de persones sota les càrregues en suspensió. 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Casc de seguretat de polietilè. 
- Guants de cuir. 
- Botes de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Sabates per a la conducció de vehicles. 

grua mòbil autopropulsada 

RISCS D’ACCIDENT 

- Bolcada de la màquina. 
- Enganxades. 
- Caigudes al pujar o baixar de la zona de comandaments. 
- Atropellament de persones. 
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- Caiguda de la càrrega. 
- Cops de la càrrega a paraments. 
- Altres. 

MESURES PREVENTIVES. 

- La grua tindrà el llibre de manteniment al dia. Tot el manteniment i reparacions de 
la màquina ha de fer-se per personal especialitzat i experimentat. L’empresa 
propietària de la màquina serà l’encarregada de disposar aquest personal. 

- Als maquinistes de la grua se’ls donarà la formació específica de la grua i a més 
se’ls farà entrega de les normes de seguretat específiques de la grua. Quedarà 
constància escrita a l’obra a disposició de la Direcció Facultativa o Coordinador de 
Seguretat en Fase d’Execució. 

- El ganxo de la grua disposarà de pestell de seguretat. 
- Respecti la senyalització interior i els camins de circulació de vehicles i vianants. 
- Situïs per realitzar la seva feina al lloc que se l’indicarà. 
- Es disposarà a l’obra un sistema per fer repartiment de càrregues en cas que 

s’hagués d’ubicar la grua en terreny fangós. 
- És prohibit sobrepassar la càrrega màxima admesa pel fabricant de la grua, en 

funció de la longitud en servei del braç. 
- El conductor de la grua tindrà sempre la càrrega a la vista, si no fos possible, la 

maniobra serà dirigida per un senyalista.  
- És prohibit d’arrossegar les càrregues. 
- És prohibit treballar o romandre al radi d’acció de la grua. 
- En treballs en vies urbanes es tancarà l’entorn de la grua a la distancia més 

allunyada possible. S’instal·laran els senyals adients per informar els vianants i 
vehicles afectats per la grua. 

- No es pot fer marxa enrere sense l'ajut d'un operari senyalista. Darrera de la 
màquina poden haver-hi operaris i objectes desconeguts en iniciar la maniobra. No 
faci maniobres en espais petits sense l’ajut d’un operari senyalista. 

- No s'ha de saltar mai directament a terra des de la màquina, excepte si hi ha un 
risc imminent per a la integritat física. 

- Si s'entra en contacte amb una línia elèctrica, cal demanar auxili amb la botzina i 
esperar a rebre instruccions. No s'ha d'abandonar la cabina encara que el contacte 
elèctric hagi cessat, perquè podrien produir-se lesions. Sobretot cal evitar que algú 
toqui la grua autopropulsada, perquè podria estar carregada d'electricitat. 

- Abans de creuar un pont provisional d'obra, cal assegurar-se que té la resistència 
necessària per a suportar el pes de la màquina. 

- Cal assegurar la immobilitat del braç de la grua abans d'iniciar un desplaçament. 
Cal posar-lo en la posició de viatge per tal d'evitar accidents causats per 
moviments descontrolats. 

- És prohibit d'enfilar-se al damunt de la càrrega i de penjar-se del ganxo. 
- Cal netejar el fang o la grava de les sabates abans de pujar a la cabina. Si 

rellisquessin els pedals durant una maniobra o marxa, podria provocar accidents. 
- Cal mantenir la càrrega a la vista. Si ha de mirar cap a un altre costat, cal aturar 

les maniobres. 
- No han de provar d'ultrapassar la càrrega màxima autoritzada per ésser hissada. 

Els esforços excessius poden malmetre la grua i provocar accidents. 
- Cal aixecar una sola càrrega cada vegada. La càrrega de diferents objectes pot 

resultar problemàtica i difícil de governar. 
- Cal assegurar-se que la màquina està estabilitzada abans d'aixecar càrregues. Cal 

posar en servei els gats estabilitzadors totalment estesos, es la posició més 
segura. 
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- No abandoni la màquina amb una càrrega suspesa perquè no es segur. 
- No es permet la permanència d'operaris sota càrregues suspeses. 
- Cal respectar sempre les taules, rètols i senyals adherides a la màquina i fer que 

la resta del personal també les respecti. 
- No es permet que la resta del personal accedeixi a la cabina o faci anar els 

comandaments. Podrien provocar accidents. 
- No es permet utilitzar aparells, balancins, eslingues o estreps defectuosos o 

malmesos. No són segurs. 
- Cal assegurar-se que tots els ganxos dels aparells, balancins, eslingues o estreps 

tenen el pestell de seguretat. 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Casc de seguretat de polietilè. 
- Guants de cuir. 
- Guants impermeables. 
- Roba de treball. 
- Botes de seguretat. 

motovolquet autopropulsat i petita maquinaria tipus bobcat 

RISCS D’ACCIDENT 

- Bolcada del vehicle a la descarrega. 
- Bolcada del vehicle en trànsit. 
- Atropellament de persones. 
- Topades per falta de visibilitat. 
- Caigudes de persones transportades. 
- Vessaments per la vibració constant a la conducció. 
- Pols ambiental. 
- Cops de maneta a la posada en marxa. 
- Vibracions. 
- Soroll. 
- Els derivats del monòxid de carboni. 
- Caigudes del vehicle. 
- Altres. 

NORMES O MESURES PREVENTIVES TIPUS 

- Als maquinistes de la màquina se’ls donarà la formació específica de la màquina i a 
més se’ls farà entrega de les normes de seguretat específiques de la màquina. 
Quedarà constància escrita a l’obra a disposició de la DF o Coordinador de 
Seguretat en Fase d’Execució. 

- Tot el manteniment i reparacions de la màquina ha de fer-se per personal 
especialitzat i experimentat. L’empresa propietària de la màquina serà l’encarregada 
de disposar aquest personal. 

- Totes les màquines hauran de tenir barres anti-bolcada en perfecte estat de 
conservació. 

- Està prohibit transportar persones en la màquina. 
- Es respectaran totes les senyals d’obra i camins i vies de circulació de personal i 

maquinaria. 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Casc de seguretat de polietilè. 
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- Roba de treball amb armilla d’alta visibilitat. 
- Cinturó anti-vibratori. 
- Botes de seguretat. 
- Ulleres de protecció. 
- Guants de protecció. 

camió dúmper per a moviment de terres 

RISCS D’ACCIDENT 

- Atropellament de persones. 
- Bolcada de la màquina. 
- Topades. 
- Enganxada. 
- Projecció d’objectes. 
- Caiguda de terres. 
- Vibracions. 
- Soroll ambiental. 
- Pols ambiental. 
- Caigudes al pujar o baixar de la cabina. 
- Contactes elèctrics. 
- Cremades. 
- Sobreesforç. 
- Altres. 

NORMES O MESURES PREVENTIVES TIPUS 

- Els camions dúmper a emprar a l’obra tindran els següents medis de protecció: 
- Fars de marxa endavant 
- Fars de marxa enrera. 
- Intermitent d’avís de gir. 
- Pilots de posició davanters i posteriors. 
- Servofrens. 
- Avisador acústic de marxa enrera.  
- Cabines anti-bolcada i anti-impactes. 

- Tots els camions que accedeixin a l’obra estaran en perfectes condicions de 
manteniment i conservació. 

- Tot el manteniment i reparacions de la màquina ha de fer-se per personal 
especialitzat i experimentat. L’empresa propietària de la màquina serà l’encarregada 
de disposar aquest personal. 

- Als maquinistes del dumper se’ls donarà la formació específica del dumper i a més 
se’ls farà entrega de les normes de seguretat específiques del dumper. Quedarà 
constància escrita a l’obra a disposició de la Direcció Facultativa o Coordinador de 
Seguretat en Fase d’Execució. 

- Es prohibeix carregar els camions per sobre de la càrrega màxima permesa pel 
fabricant. 

- S’establiran topalls de final de recorregut o s’ajudarà amb un operari senyalista per 
apropar-se a talussos a fer descàrrega. 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Casc de seguretat de polietilè. 
- Roba de treball. 
- Botes de seguretat. 
- Guants de cuir. 
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- Guants de goma. 
- Davantal impermeable. 

10.5 Resta de maquinària 

picó vibrant autopropulsat 

RISCS D’ACCIDENT 

- Atropellaments. 
- Màquina fora de control. 
- Bolcada de la màquina. 
- Caiguda per forts pendents. 
- Xocs contra altres vehicles. 
- Incendis. 
- Cremades. 
- Soroll. 
- Vibracions. 
- Caiguda de persones al pujar o baixar de la màquina. 
- Els derivats de treballs continuats i monòtons. 
- Els derivats de treballar en condicions meteorològiques adverses. 

NORMES O MESURES PREVENTIVES. 

- El personal encarregat de la manipulació de la màquina serà especialista en el seu 
ús. 

- Als maquinistes del compactador se’ls donarà la formació específica del 
compactador i a més se’ls farà entrega de les normes de seguretat específiques del 
compactador. Quedarà constància escrita a l’obra a disposició de la Direcció 
Facultativa o Coordinador de Seguretat en Fase d’Execució. 

- S’exigirà sempre el marcatge CE a totes les màquines d’aquest tipus de l’obra. 
- Tot el manteniment i reparacions de la màquina ha de fer-se per personal 

especialitzat i experimentat. L’empresa propietària de la màquina serà l’encarregada 
de disposar aquest personal. 

- No es treballarà en les rodalies de personal que pugui provocar trepitjades o 
despreniments de terres per vibracions. 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Casc de polietilè. 
- Protectors auditius. 
- Roba de treball. 
- Orelles de seguretat anti-projeccions i pols. 
- Botes per a conduir vehicles. 
- Guants de cuir. 
- Mandil de cuir. 
- Polaines de cuir. 
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màquina - eina en general 

RISCS D’ACCIDENTS 

- Talls. 
- Cremades. 
- Cops. 
- Projecció de partícules. 
- Caigudes d’objectes. 
- Enganxades d’extremitats. 
- Contactes elèctrics. 
- Vibracions. 
- Exposició a un excés de soroll. 
- Incendis i explosions. 

NORMES O MESURES PREVENTIVES 

- Els motors elèctrics de les màquines - eina es protegiran amb la carcassa i 
resguards propis de cada aparell, per tal d'evitar els riscos d'enganxades o de 
contacte amb l'energia elèctrica. 

- Les transmissions motrius per corretges es protegiran sempre mitjançant vestigi que 
suporti una malla metàl·lica disposada de tal manera que permeti l'observació de la 
correcta transmissió motriu i, alhora, impedeixi l'enganxada dels operaris o dels 
objectes.  

- És prohibit de realitzar reparacions o manipulacions a la maquinària accionada per 
transmissions per corretges en marxa. Les reparacions, ajustats, etc., es realitzaran 
a motor aturat, per tal d'evitar accidents. Tot el manteniment i reparacions de la 
màquina ha de fer-se per personal especialitzat i experimentat. L’empresa 
propietària de la màquina serà l’encarregada de disposar aquest personal. 

- Les màquines - eina amb capacitat de tall tindran el disc protegit mitjançant una 
carcassa anti-projeccions. 

- Les màquines - eina no protegides elèctricament mitjançant el sistema de doble 
aïllament tindran les carcasses de protecció de motors elèctrics connectades a la 
xarxa de terres, en combinació amb els disjuntors diferencials del quadre elèctric 
general de l'obra. 

- Si es possible les màquines - eina amb producció de pols, s’utilitzaran a favor del 
vent. 

- Es prohibeix la utilització d'eines accionades mitjançant combustibles líquids a llocs 
tancats o amb una ventilació insuficient. 

- Es prohibeix l'ús de màquines - eina al personal no autoritzat. 
- És prohibit de deixar les eines elèctriques tallants abandonades a terra. 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Casc de seguretat de polietilè. 
- Roba de treball. 
- Guants de seguretat de goma. 
- Botes de seguretat de goma. 
- Davantals i polaines de cuir per a treballs de soldadura. 
- Davantals i polaines impermeables. 
- Ulleres de seguretat anti-impactes. 
- Protectors auditius. 



Projecte de reconstrucció del col·lector d’aigües pluvials i millora de la zona 
del meandre de sortida al riu Llobregat entre Cornellà i el Prat de Llobregat  

ANNEX NÚM. 12. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
DOCUMENT NÚM. 1. MEMÒRIA 

Pàg. 59 de 67 

- Careta amb filtre. 

vibrador elèctric per formigó 

RISCS D’ACCIDENTS 

- Trepitjades sobre objectes punxants. 
- Esquitxades a la cara i als ulls. 
- Caigudes al mateix nivell. 
- Caigudes a diferent nivell. 
- Contactes elèctrics directes i indirectes. 
- Vibracions. 
- Exposició a un excés de soroll. 
- Derivats de treballs en via pública. 
- Altres. 

NORMES O MESURES PREVENTIVES 

- Segueixi totes les instruccions que li comuniquin per a realitzar el seu treball de 
forma segura. 

- Si detecta alguna anomalia en l’ús de vibradors per a formigons aturi’s 
immediatament i avisi al Encarregat sobre les errades que detecti, amb el fi que 
siguin reparats. Tot el manteniment i reparacions de la màquina ha de fer-se per 
personal especialitzat i experimentat. L’empresa propietària de la màquina serà 
l’encarregada de disposar aquest personal. 

- Les connexions elèctriques es realitzaran mitjançant conductors estancs de 
intempèrie. 

- Aquesta feina projecta líquids i partícules cap als ulls que poden produir accidents 
han d’utilitzar-se ulleres de protecció. 

- Està prohibit treballar encarat sobre murs, pilars i sortints. Han de muntar-se 
plataformes de treball reglamentaries. 

- Controli el bon estat i correcte ancoratge de les baranes de protecció front caigudes 
que hi hagi en forjats o similars. 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Casc de seguretat de polietilè. 
- Roba de treball. 
- Botes de seguretat impermeables. 
- Guants de seguretat impermeables. 
- Faixa de protecció dorsolumbar. 
- Canalleres impermeables. 
- Ulleres de seguretat anti-impactes o pantalla de protecció facial. 
- Màscara anti-esquitxades. 

equip de soldadura oxiacetilènica - oxitall 

RISCS D’ACCIDENTS 

- Caigudes a diferent nivell. 
- Caigudes al mateix nivell. 
- Enganxades amb objectes. 
- Enganxada de mans i peus amb objectes pesats. 
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- Els derivats dels vapors metàl·lics. 
- Cremades. 
- Explosió per a tornada de la flama. 
- Incendi. 
- Projeccions als ulls. 
- Trepitjades a objectes punxants. 
- Altres. 

NORMES O MESURES PREVENTIVES 

- El transport intern de les ampolles de gasos es farà en les següents condicions: 
- No es barrejaran ampolles de gasos diferents. 
- Es transportaran al damunt de vagons engabiats i en posició vertical, 

lligades per tal d’evitar la caiguda. 
- Els dos punts anteriors seran d’aplicació a les ampolles plenes i buides. 
- És prohibit aplegar o mantenir les ampolles de gasos sota el sol. 
- És prohibida la utilització de les ampolles de gasos en posició inclinada.  
- És prohibit abandonar desprès de la seva utilització les ampolles de gasos liquats. 
- Es controlarà que les ampolles de gasos liquats estiguin sempre en posició vertical. 
- Els encenedors per a la soldadura mitjançant gasos liquats estaran dotats de 

vàlvules anti-retroces de la flama. 
- Als soldadors se’ls donarà la formació específica dels seus treballs i a més se’ls farà 

entrega de les normes de seguretat específiques per a les seves feines. Quedarà 
constància escrita a l’obra a disposició de la DF o Coordinador de Seguretat en 
Fase d’Execució. 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Casc de seguretat de polietilè. 
- Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic. 
- Pantalla de soldador. 
- Pantalla de protecció de sustentació manual. 
- Guants de cuir. 
- Maniguets de cuir. 
- Polaines de cuir. 
- Davantals de cuir. 
- Roba de treball. 
- Arnés de seguretat . 

compressor 

RISCS D’ACCIDENT 

En transport intern: 
- Bolcada. 
- Enganxada de persones. 
- Caigudes pel talús. 
- Despreniment al transport en suspensió. 
- Altres. 

En servei: 
- Soroll. 
- Trencament de la mànega de pressió. 
- Els derivats del gasos del motor. 
- Enganxada a les operacions de manteniment. 



Projecte de reconstrucció del col·lector d’aigües pluvials i millora de la zona 
del meandre de sortida al riu Llobregat entre Cornellà i el Prat de Llobregat  

ANNEX NÚM. 12. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
DOCUMENT NÚM. 1. MEMÒRIA 

Pàg. 61 de 67 

- Cremades. 

NORMES O MESURES PREVENTIVES 

- L’arrossegada directa per la col·locació del compressor per operaris, no es farà a 
menys de 1 m de la vora de talls o talussos, per tal d’evitar els despreniments i 
caigudes del compressor. 

- El transport en suspensió es realitzarà mitjançant eslingues, cadenes o similars en 
bon estat. 

- El compressor romandrà amb immobilitzadors a les rodes. 
- Els compressors tindran les carcasses protectores tancades per evitar riscos 

d’atrapaments i soroll. 
- Les operacions de proveïment de combustible s'efectuaran amb el motor aturat. 
- Les mànegues que cal emprar estaran en perfectes condicions d'ús i es rebutjaran 

les que s'observin deteriorades o esquerdades. 
- Tot el manteniment i reparacions de la màquina ha de fer-se per personal 

especialitzat i experimentat. L’empresa propietària de la màquina serà l’encarregada 
de disposar aquest personal. 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Casc de seguretat de polietilè. 
- Protectors auditius. 
- Roba de treball. 
- Botes de seguretat. 
- Guants de goma o PVC. 
- Ulleres de protecció. 

martells pneumàtics 

RISCS D’ACCIDENT 

- Vibracions a membres i òrgans interns del cos.  
- Exposició  a soroll elevat. 
- Exposició a pols elevat. 
- Caigudes al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes d’alçada. 
- Danys o dolors dors-lumbars i/o múscul-esquelètics 
- Trencament de les mànegues sota pressió. 
- Contactes amb serveis enterrats (línia elèctrica, canonada de gas, ...). 
- Projecció d’objectes i / o partícules al cos o als ulls. 
- Els derivats del lloc de feina: 

- Caigudes a diferent nivell. 
- Caigudes d’objectes. 
- Ensorrament del terreny. 
- Altres. 

- Els derivats de les feines o maquinàries properes. 
- Altres. 

NORMES O MESURES PREVENTIVES 

- S’acordonarà la zona sota llocs de treball de martells, en prevenció de danys als 
treballadors que poguessin estar situats a sota de la zona amb risc de caiguda 
d’objectes i projeccions. 

- Els treballs amb martell es faran entre dos operaris que canviaran cada 2 hores per 
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tal d’evitar danys causats per vibracions continues. 
- Els treballadors que treballin sovint amb martells faran la revisió mèdica indicant-li al 

metge el tipus de treballs que fan, i prestant especial cura a la seva esquena, 
canells, etc. 

- Evitar deixat clavat el martell al terra, paret, etc. durant un llarg període de temps. 
- Desconnectar el martell del circuit de pressió en cas de marxar de l’obra. 
- S’ha de comprovar la inexistència de línies elèctriques, canonades de gas, etc. prop 

de la zona a treballar amb el martell. 
- No recolzar en forma de pes mort el cos sobre el martell. 
- Canviar el punxó quan estigui en mal estat. Comprovar, abans de treballar, que 

mànegues, punxó, i altres elements de l’equip estiguin en perfecte estat d’ús i ben 
acoblats. 

- Tot el manteniment i reparacions del martell ha de fer-se per personal especialitzat i 
experimentat. L’empresa propietària del martell serà l’encarregada de disposar 
aquest personal. 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Casc de seguretat de polietilè. 
- Protectors auditius. 
- Ulleres de protecció. 
- Màscares anti-pols i anti-partícules. 
- Botes de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Cinturó anti-vibratori. 

11. NORMES GENERALS DE SEGURETAT

11.1 Normes bàsiques de seguretat per a la prevenció d’accidents. 

Serà d’aplicació allò establert en el R.D. 1627 / 97: 

(a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 

(b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 
condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o 
circulació. 

(c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

(d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 
instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de 
corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 

(e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses. 

(f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
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(g) L'emmagatzematge i eliminació o evacuació de residus i runes. 

(h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que 
s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball. 

(i) La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 

(j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que 
es realitzi a l'obra o prop de la mateixa. 

A més es considera necessari l’ús de roba de treball adequada a cada època de l’any, 
sempre utilitzant com a mínim pantalons llargs i samarreta o camisa que cobreixi el tors. 

11.2 Proteccions a tercers.  

Està prohibit el pas dins de l’obra a tota persona aliena a la mateixa sent degudament 
senyalitzada la zona d’obres. 

Es disposarà al magatzem de l’obra els elements de protecció individual necessaris (cascs, 
ulleres, protectors auditius, etc.) pels visitants que accedeixin a l’obra i en concret a zones de 
riscs.  

Totes les persones, treballadors o visitants, disposaran de cascs de seguretat amb marcatge 
CE d’ús obligatori a tota l’obra. És responsabilitat del Vigilant Supervisor de Seguretat el 
proveir d’aquestes peces de protecció individual als visitants.  

Tot el recinte de l’obra quedarà totalment tancat per a que no hi puguin accedir al interior 
terceres persones. Només hi haurà una zona d’accés a l’obra, per a camions i persones, 
quedant degudament senyalitzada la zona de pas per a vianants. Hi haurà a peu d’obra un 
peó encarregat, entre d’altres tasques, de controlar l’entrada i sortida de camions i persones, 
vigilant que no hi hagi accidents ni atropellaments. 

11.3 Càrregues i descàrregues de materials de camions.  

Per a realitzar les càrregues i descàrregues habituals de comandes de material per a l’obra 
s’hauran de seguir unes normes de seguretat per a evitar situacions de riscos, com ara: 

• caigudes de personal a diferent nivell,

• caigudes de material sobre persones,

• atrapaments del cos i/o extremitats,

• partícules als ulls

• altres

Com a mesures preventives, és necessari respectar: 
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• Els treballadors encarregats de fer la càrrega i descàrrega hauran de fer ús del casc i 
calçat de seguretat i armilla d’alta visibilitat. 

• En general haurà de disposar-se dels mitjans i procediments necessaris per a efectuar 
aquestes accions amb proteccions preferentment col·lectives, com poden ser ungles, 
eslingues apropiades, etc. 

11.4 Treballs en horari diürn amb poca llum. 

Quan s’hagi de treballar en horari diürn i les condiciones de llum siguin deficients, bé per inici 
dels treballs aviat al matí, bé per acabar les feines quan el sol és baix, etc. s’hauran de 
prendre una sèrie de mesures addicionals per a garantir la seguretat i salut dels treballadors 
en quant a il·luminació es refereix. En aquets casos haurà de reforçar-se la il·luminació de 
totes les zones de treball.  

11.5 Treballs en torn de nit. 

Quan s’hagi de treballar en horari nocturn hauran de complir-se una sèrie de mesures 
addicionals per a garantir la seguretat i salut dels treballadors en quant a il·luminació i hores 
de treball es refereix. 

En aquests casos haurà de disposar-se de suficient il·luminació de totes les zones de treball, 
així com en vies de pas. Aquesta il·luminació haurà de tenir al menys 100 lux en les vies de 
pas. Igualment haurà de reforçar-se la senyalització de l’obra, tant la general com la 
d’emergència per a assegurar-se que en cas necessari s’identifiqui clarament cada senyal.  

Els treballadors que realitzin el torn de nit no podran haver treballat durant el dia, hauran de 
descansar. Igualment hi haurà suficients Recursos Preventius per a les feines de l’obra on es 
requereixin. 

Abans de l’inici de qualsevol feina de nit s’haurà de comunicar a la Inspecció de Treball de la 
provincia corresponent (via fax, per exemple). 

11.6 Treballs en espais confinats. 

Si durant la realització de l’obra hagués de fer-se qualsevol treball de inspecció, comprovació, 
reparació o similar dins d’un espai confinat, es redactarà un protocol per a treballs en espais 
confinats, que serà presentat en forma d’annex al Pla de Seguretat al Coordinador de 
Seguretat de l’obra per a que procedeixi a la seva aprovació si és el cas. En cap cas 
s’iniciaran els treballs sense disposar de l’aprovació de l’annex al Pla de Seguretat. 

Els treballadors que accedeixin a l’espai confinat rebran la formació adequada i suficient per a 
realitzar amb total seguretat els treballs i disposaran d’una autorització de treball dins de 
l’espai confinat emesa per l’equip d’obra. 

11.7 Normes de prevenció front cops de calor. 

Els símptomes d’un cop de calor són els següents:  
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mareigs, pal·lidesa, dificultats respiratòries, palpitacions, o sed extrema. Per evitar cops de 
calor en treballadors, en èpoques d’altes temperatures, es tindrà en compte les següents 
mesures preventives: 

- Evitar, o al menys reduir, l’esforç físic durant les hores més caloroses del dia. Distribuir 
el volum de treball i incorporar cicles de treball – descans. 

- Disposar aigua potable per als treballadors, amb possibilitat de tenir-la fresca si es 
disposa de nevera a l’obra. És convenient beure un got d’aigua cada quinze minuts. 

- Utilitzar roba ample i lleugera, amb teixits clars que absorbeixin l’aigua i siguin 
permeables a l’aire i al vapor, facilitant la dissipació del calor. Utilitzar sempre samarreta i 
pantalons llargs, a més evitarà cremades pel sol. 

- Evitar veure alcohol o begudes amb cafeïna en tot el dia, no sols durant la jornada 
laboral. 

- Dormir les hores suficients i seguir una bona nutrició, evitar els menjars calents i 
pesats. 

- Protegir el cap amb el casc. Utilitzar cremes de protecció contra el sol. 

- En cas que alguna persona patís un cop de calor, col·locar-lo en un lloc a l’ombra, 
fresc i airejat. Refrescar-li la pell i el cap amb roba humida, traient-li la roba innecessària i 
donar-li aire. Intentar que prengui begudes no alcohòliques i exemptes de cafeïna. 

- No han de controlar-se les convulsions ja que podrien provocar-li danys musculars o 
articulars. En aquest cas traslladar al pacient a un centre assistencial. 

11.8 Normes de seguretat en els desplaçaments amb vehicles dins de l’obra, 
“in itinere” i desplaçaments en jornada laboral. 

S’hauran de complir les normes indicades a continuació, que haurà de conèixer tot el 
personal de l’obra: 

- Informació/formació als treballadors sobre els riscos als que es troben exposats i 
normes bàsiques de seguretat, dins i fora de l’obra. 

- Evitar les preses i ritmes de treballs accelerats. 

- Respectar meticulosament les vies de circulació per a vehicles, juntament amb la 
senyalització interna de l’obra. Al sortir de l’obra fer sempre un “STOP”. 

- Mantenir les vies de circulació netes, ordenades i lliures d’obstacles. Eliminar 
ràpidament les runes i netejar les taques de abocaments incontrolats de líquids (olis, 
benzina, etc...) . 
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- No intentar realitzar reparacions si no es posseeix la informació necessària o si no es 
disposen de les eines o mecanismes suficients. 

- Circular sempre a baixa velocitat (vel. màxima dins l’obra 20 km/h) segons l’establert 
en el codi de circulació i en la senyalització interna de l’obra. Agafar les corbes a baixa 
velocitat, accelerar i frenar amb moderació. Usar els frens motor i reducció amb marxes 
curtes. 

- En pendents (ascendents o descendents), girar amb moderació, no efectuar la 
maniobra bruscament. 

- El vehicle haurà passat la ITV obligatòriament segons la normativa vigent i les 
revisions periòdiques establertes per normativa i per cada fabricant. 

- Disposar en el vehicle d’obra d’un extintor i d’una farmaciola portàtil de primers auxilis 
amb el material establert per a cures fàcils d’ emergència, fent-se responsable del seu 
manteniment el conductor del vehicle. 

- Tenir un llistat de telèfons d’emergència a la vista dins de la cabina (Policia, 
Ambulàncies, Bombers, Ajuda en carretera i empresa). 

- Comprovar que tots els elements del vehicle funcionin correctament. 

- En les cruïlles on no hi hagi una bona visibilitat, tot i que es tingui preferència, anar 
amb precaució. Avisar clarament i amb temps quan s’hagi de realitzar un canvi de 
direcció o sentit. 

- Compliment de les normes de trànsit i seguretat vial. 

- No prengui begudes alcohòliques abans de conduir. Tingui en compte els nivells 
màxims d’alcohol en la sang permesos. 

- Si pren medicaments que creu que poden provocar somnolència, llegeixi el prospecte, 
i si és el cas, no condueixi.  

- Planificar amb antelació les sortides (rutes, temps, parades, etc.). 

- No parlar per telèfon mòbil mentre es condueixi, inclòs amb els “mans lliures”. Aturar-
se sempre per parlar per telèfon. 

- No fer dinars copiosos ni abusos de substàncies excitants. En cas de sentir 
símptomes de somnolència, aturar el vehicle per descansar i una vegada s’hagi fet, 
continuar la marxa. 

- Comunicar immediatament al seu superior qualsevol incident o accident que es 
produeixi. 
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- Fer ús de l’armilla reflectant en tot moment que s’abandoni l’habitacle del vehicle. 

- Descansar cada dues hores de conducció contínues. 

- Utilitzar en tot moment el cinturó de seguretat. 

11.9 Formació del personal. 

Existirà a peu d’obra un Taulell de Seguretat amb anuncis i informació general en temes de 
seguretat (forma de manipular manualment càrregues, treballs amb grues, etc.). 

Tot el personal d’obra rebrà, abans de començar els treballs o es modifiquin les condicions de 
risc, la formació necessària per a desenvolupar les seves tasques en perfectes condicions de 
seguretat. Aquesta formació la donarà un Tècnic de Prevenció, l’encarregat de l’obra o 
personal qualificat exterior, en xerrades a peu d’obra o desplaçant els operaris a sales de 
formació o similars. 

Per a la utilització de màquines d’especial risc fixes i automotors d’ús a l’obra seran 
autoritzats per escrit els seus usuaris i responsables havent rebut la formació específica amb 
els riscos i les mesures preventives a seguir, guardant un registre escrit. 

11.10 Medicina preventiva i primers auxilis. 

La farmaciola disposarà del material mínim per realitzar els primers auxilis al treballador 
accidentat. No contindrà materials o medicaments de difícil utilització per personal no sanitari. 
Periòdicament es reposarà tot aquell material que s’hagi acabat o que la data de caducitat 
hagi sigut superada. 

Hi haurà la corresponent senyalització a fora del local on estigui la farmaciola, per a que tot el 
personal de l’obra pugui saber on està ubicada la farmaciola en cas necessari. 

11.11 Mesures d’evacuació. 

S’informarà del llistat dels serveis i centres on seran atesos els treballadors en cas d’accident. 

Barcelona, Juny 2013 L’autora de l’Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut 

Alexandra Garcia Campmany 

estudiant d'EnginyeriaTècnica d’Obres Públiques 
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1. DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIÓ

Són d’obligat compliment les disposicions contingudes en la següent relació, exceptuant 
aquelles que hagin sigut derogades per alguna altra present o no en la relació: 

- Estatuto de los Trabajadores”. 

- “IV Convenio Colectivo de la Construcción”. 

- Reglament de Seguretat i Higiene en la Construcció (O.M. 20 / 5 / 52 – BOE 15 / 6 
/ 52). 

- “Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio i Cerámica” (O.M. 28 / 8 / 70 BOE 
5,7,8,9 / 9 / 70) 

- Llei 15 / 1990, de 9 de Juliol. Ordenació sanitària de Catalunya. (Article 8 i 
Disposició addicional 7). DOGC de 30 de Juliol. 

- Ordre del 8 d’Abril de 1991 (BOE nº 87 de 11 d’Abril) per el que s’aprova la 
“Instrucción Técnica Complementaria MSG-SM-1 del Reglamento de Seguridad en 
las Máquinas, referente a máquinas, elementos de máquinas o sistemas de 
protección, usadas". 

- Llei 21 / 1992, de 16 de Juliol. Indústria. (Articles del 9 al 18). BOE de 23 de Juliol. 

- R.D. legislatiu 1 / 1994, de 20 de Juny. Text refós de la Llei general de la seguretat 
social. BOE de 29 de Juny. 

- R.D. legislatiu 1 / 1995, de 24 de Març. Text refós de la Llei de L’Estatut dels 
Treballadors. BOE de 29 de Març. 

- R.D. 1561 / 1995, de 21 de setembre. Jornades especials de Treball. BOE de 26 
de setembre. 

- Llei 31 / 1995, de 8 de Novembre. Prevenció de Riscos Laborals, BOE de 10 de 
Novembre. 

- Llei 54 / 2003 de 12 de desembre (BOE 298 de 13 de desembre) de reforma de la 
Llei 31/95 del marc normatiu de la Prevenció de Riscos Laborals. 

- R.D. 44 / 1.996 del 19 de Gener (BOE nº 46 del 22 de Febrer)  "Medidas para 
garantizar la seguridad general de los productos puestos a disposición del 
consumidor" (transposició de la Directiva 92 / 59 / CEE de 29 de Juny). 

- R.D. 39 / 1997, de 17 de Gener. Reglament dels Serveis de Prevenció. BOE de 31 
de Gener. 

- R.D. 928 / 1998, de 14 de Maig, per el que s’aprova el Reglament general sobre 
procediments per a la imposició de sancions per infraccions d’ordre social i per els 
expedients liquidadors de quotes de la Seguretat Social. 

- R.D. 138 / 2000 de 4 de Febrer per el que s’aprova el “Reglamento de 
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Organización i Funcionamiento de la Inspección de Trabajo i Seguridad Social”. 
(BOE nº 40 dimecres 6 de Febrer del 2000). 

- R. D. 688 / 2005, de 10 de juny, per el que es regula el règim de funcionament de 
les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social 
com Servei de Prevenció Aliè. 

- R. D. 689 / 2005, de 10 de juny, per el que es modifica el Reglament de 
organització i funcionament de la Inspecció de treball i Seguretat Social, aprovat 
per el Reial Decret 138 / 2000, de 4 de febrer, i el Reglament general sobre 
procediments per la imposició de sancions per infraccions de ordre social i per als 
expedients liquidatoris de quotes a la Seguretat Social, aprovat per el Reial Decret 
928 / 1998, de 14 de Maig, per a regular la actuació dels tècnics habilitats en 
matèria de prevenció de riscos laborals. 

- Ordre del 27 de juny de 1997 per la que es desenvolupa el R.D. 39 / 1997, de 17 
de gener, per el que s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, en relació 
amb les condicions d’acreditació de les entitats especialitzades com Serveis de 
Prevenció. 

- Llei 42 / 1997, de 14 de novembre, ordenadora de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social. 

- R.D. 707 / 2002 de 19 de Juliol (BOE 182 de 31 de Juliol) pel que s’aprova el 
Reglament procediment administratiu d’actuació de la Inspecció de Treball en 
matèria de Prevenció en l’Àmbit de l’administració de l’estat. 

- R.D. 464 / 2003 de 25 d’Abril (BOE 139 de 11 de juny) que modifica el R.D. 707 / 
2002 de 19 de Juliol. 

- R.D. 780 / 1998 del 30 d'Abril (BOE nº 104 del 1er de Maig) per el que es modifica 
el R.D. 39 / 1997 del 17 de Gener i pel que s'aprova el reglament dels Serveis de 
prevenció. 

- Resolució de 18 de febrer de 1998, de la Direcció General de la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social, sobre el llibre de visites de la Inspecció de Treball i 
Seguretat social. 

- Resolució de 11 d’abril de 2006, de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, 
sobre el Llibre de Visites de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. 

- Llei 8 / 1998, de 7 d’Abril. Infraccions i sancions en l’ordre social. BOE de 15 
d’Abril. 

- R.D. Legislatiu 5 / 2000, de 4 d’Agost, per el que s’aprova el text refós de la Llei 
sobre infraccions i sancions en l’ordre social. 

- R.D. 1273/2003, de 10 d’Octubre, per el que es regula la cobertura de les 
contingències professionals dels treballadors inclosos en el règim Especial de la 
Seguretat Social dels treballadors per conta pròpia o autònoms, i la ampliació de la 
prestació per incapacitat temporal per als treballadors per conta pròpia. 

- R.D. 171/2004 de 30 de gener (BOE 27 de 31 de gener) per el que es desenvolupa 
l’art. 24 de la Llei 31/95 de Riscos Laborals en els temes de coordinació de les 
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activitats empresarials. 

- R.D. 604 / 2006, de 19 de maig, per el que es modifiquen el R.D. 39 / 97, per el 
que s’aproba el Reglament dels Serveis de Prevenció, i el R.D. 1627 / 97, per el 
que s’estableixen les condicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 
construcció. 

- R.D. Llei 5 / 2006, de 9 de juny, per a la millora del creixement i del treball. 

- Llei 32 / 2006, del 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la 
Construcció. 

- R.D. 1109 / 2007, de 24 d’agost, per el que es desenvolupa la Llei 32 / 2006, del 18 
d’octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció. 

- Llei 20 / 2007, de 11 de Juliol, del “Estatuto del trabajador autónomo” 

- Orden TIN/1071/2010, de 27 d’abril, sobre els requisits i dades que han de reunir 
les comunicacions d’obertura o de reanudació de les activitats en els centres de 
treball. 

D’ÀMBIT CATALÀ : 

- Decret 399/2004, de 5 d’octubre, per el que es crea el Registre de Delegats/es de 
Prevenció i el Registre de Comitès de Seguretat i Salut, i també es regula el 
Dipòsit de les Comunicacions de Designació de Delegats/es de Prevenció i de la 
Constitució dels Comitès de Seguretat i Salut.  

- Decret 10/2009 del 27 de gener, de creació del registre d’empreses sancionades 
per infraccions molt greus en prevenció de riscos laborals i del procediment per a 
la seva publicació. 

Equips de treball  

- R.D. 1215 / 1997, de 18 de Juliol. Disposicions mínimes de seguretat i salut per a 
la utilització pels treballadors dels equips de treball. BOE de 7 d’Agost. 

- R.D. 2177 / 2004, de 12 de Novembre, per el que es modifica el R.D. 1215 / 1997, 
de 18 de Juliol, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut 
per a la utilització pels treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs 
temporals en altura. 

Accidents  

- R.D. 886 / 1988, de 15 de Juliol, sobre Prevenció d’accidents majors en 
determinades activitats industrials. BOE de 5 d’Agost. 

- Ordre de 13 d'Abril de 1989, sobre aplicació a Catalunya del Decret 391 / 1988, 
sobre prevenció d'accidents majors en determinades activitats industrials (DOGC 
1135 de 24.04.1989). 

- R.D. 952 / 1990, de 29 de Juny. Modifica els annexos i completa les disposicions 
del R.D. 886 / 1988. BOE de 21 de Juliol. 
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Agents biològics  

- R.D. 665 / 1997, de 12 de Maig. Protecció dels treballadors contra els riscs 
relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball. BOE de 24 de Maig. 

- R.D. 1254 / 1999, de 16 de Juliol, sobre mesures de control dels riscos inherents 
als accidents greus en els que intervinguin substàncies perilloses. 

- R.D. 1124 / 2000, de 16 de Juny, per el que es modifica el R.D. 665 / 1997, de 12 
de Maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb 
l’exposició a agents biològics durant el treball. 

- R.D. 374 / 2001, de 6 d’abril, sobre la protecció de la salut i seguretat dels 
treballadors contra els riscos relacionats amb les agents químics durant el treball. 

- CORRECCIÓ de errades del text del R.D. 374 / 2001, de 6 d’abril, sobre la 
protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb 
els agents químics durant el treball. 

- R.D. 1196/2003 de 19 de setembre (BOE 242 de 9 d’octubre) per el que s’aprova 
la directriu bàsica de protecció civil per al control i planificació front el risc 
d’accidents greus en els que intervinguin substàncies perilloses. 

- R.D. 119 / 2005, de 4 de febrer, per el que es modifica el Reial Decret 1254 / 1999, 
de 16 de juliol, per el que s’aproven mesures de control dels riscos inherents als 
accidents greus en els que intervinguin substàncies perilloses. 

- R.D. 948 / 2005, de 29 de juliol, per el que es modifica el Reial Decret 1254 / 1999, 
de 16 de juliol, per el que s’aproven mesures de control dels riscos inherents als 
accidents greus en els que intervinguin substàncies perilloses (BOE 30/07/2005). 

- R.D. 396 / 2006, de 31 de març, per el que s’estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat o salut aplicables als treballs amb risc d’exposició de 
l’amiant. 

Aparells a pressió  

- R.D. 1504 / 1990, de 23 de Novembre. Modifica determinats articles del R.D. 1244 
/ 1979. BOE de 28 de Novembre de 1990 i de 24 Gener de 1991. 

Aparells elevadors i grues  

- Reglament d’aparells elevadors per a obres. (O.M. 23 / 5 / 77. BOE 14 / 6 / 77). 

- R.D. 836/2003 de 27 de Juny (BOE 170 de 17 de Juliol) per el que s’aprova nova 
instrucció tècnica complementaria MIE-AEM-2 de Reglament d’aparells d’elevació i 
manutenció, referent a grues torre per a obres o altres aplicacions. 

- R.D. 837/2003 de 27 de Juny (BOE 170 de 17 de Juliol) per el que s’aprova el text 
modificat i refós de la Instrucció tècnica complementaria MIE-AEM-4 del reglament 
d’aparells d’elevació i manteniment referent a grues mòbils autopropulsades. 

- R.D. 474 / 1988, de 30 de Març. Disposicions d’aplicació de la Directiva 84 / 528 / 
CEE sobre aparells elevadors i maneig mecànic. BOE de 20 de Maig. 
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- R.D. 1314 / 1997, d’1 d’Agost. Disposicions d’aplicació de la Directiva 95 / 16 / CE 
sobre ascensors. BOE de 30 de setembre. 

Construcció  

- R.D. 1627 / 1997, de 24 d’Octubre. Disposicions mínimes de seguretat i de salut en 
les obres de construcció. BOE de 25 d’Octubre. I la guia tècnica editada per el 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

- Ordre, de 12 de Gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre 
d’Incidències en obres de construcció. DOGC 2565 de 27 de Gener. 

- Llei 38 / 1999 de Novembre  (BOE nº 266 del 6 Novembre), de “Ordenación de la 
Construcción” (Titulacions que poden exercir en Edificació com Tècnics 
Competents de Coordinador de Seguretat) 

Electricitat  

- Decret 3151 / 1968, de 21 de Novembre. Reglament de línies aèries d’alta tensió. 
BOE de 27 de Desembre. 

- R.D. 842 / 2002, de 2 d’agost, per el que s’aprova el nou Reglament Electrotècnic 
de Baixa Tensió. 

- R.D. 3275 / 1982, de 12 de Novembre. Reglament sobre condicions tècniques i 
garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de 
transformació.  BOE d’1 de Desembre. (I Instruccions tècniques complementàries). 

- R.D. 614 / 2001, de 8 de Juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la 
salut i seguretat dels treballadors front al risc elèctric. 

Empreses de treball temporal  

- R.D. 216 / 1.999 de 5 de Febrer, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 
en el treball en el àmbit de les empreses de treball temporal. 

Incendis i explosions  

- R.D. 861/2003 de 12 de Juny (BOE 145 de 18 de Juny) sobre protecció de la salut i 
seguretat dels treballadors front a atmosferes explosives en el treball. 

- R.D. 1942 / 1993, de 5 de Novembre. Reglament d’instal·lacions de protecció 
contra incendis. BOE de 14 de Desembre. 

- R.D. 400 / 1996, d’1 de Març. Disposicions d’aplicació de la Directiva 94 / 9 / CE 
relativa als aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes potencialment 
explosives. BOE de 8 d’Abril. 

- Norma Bàsica de la Edificació NBE – CPI / 96. R.D. 2177 / 1996, de 4 d’Octubre. 
B.O.E. 29 d’Octubre de 1996. 

- Decret 374 / 1996, de 2 de Desembre. Regulació dels bombers d’empresa. DOGC 
d’11 de Desembre. 
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Llocs de treball  

- R.D. 486 / 1997, de 14 d’Abril. Disposicions mínimes de seguretat i salut en els 
llocs de treball. BOE de 23 d’Abril. 

- Llei 50 / 1.998 , de 30 de Desembre, de mides fiscals, administratives i de l’ordre 
social (Art. 36) que modifica el R.D. 31 / 1995. 

- Llei 28 / 2005, de 26 de desembre, (BOE 309 de 27 de desembre), de mesures 
sanitàries front al tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el 
consum i la publicitat dels productes del tabac.  

Malalties professionals  

- R.D. 1995 / 1978, de 12 de Maig. Quadre de malalties professionals. BOE de 25 
d’Agost. 

- R.D. 2821 / 1981, de 27 de Novembre. Modifica el R.D. 1995 / 1978. BOE d’1 de 
Desembre. 

Manipulació manual de càrregues  

- R.D. 487 / 1997, de 14 d’Abril. Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a 
la manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en particular 
dorsolumbars, per als treballadors. BOE de 23 d’Abril. 

Màquines  

- R.D. 1495 / 1986, de 26 de Maig. Reglament de seguretat en les màquines. 
(Capítol VII). BOE de 21 de Juliol. 

- R.D. 1435 / 1992, de 27 de Novembre. Disposicions d’aplicació de la Directiva 89 / 
392 / CEE relativa a les legislacions dels Estats membres sobre màquines. BOE 
d’11 de Desembre. 

- R.D. 56 / 1995, de 20 de Gener. Modifica el R.D. 1435 / 1992. BOE de 8 de Febrer. 

Senyalització  

- Norma de carreteres 8.3 – IC. (Ordre Ministerial sobre senyalització, balissament, 
defensa, neteja i acabament d’obres fixes en vies fora de poblat). 31 d’Agost de 
1987. 

- R.D. 208 / 1989, de 3 de febrer, per el que s’afegeix l’article 21 bis i es modifica la 
redacció de l’article 171.b).A del Codi de Circulació. 

- R.D. 485 / 1997, de 14 d’Abril. Disposicions mínimes en matèria de senyalització 
de seguretat i salut en el treball. BOE de 23 d’Abril. 

Soroll  

- R.D. 286 / 2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels 
treballadors contra els riscs relacionats amb l’exposició al soroll. 
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Vibracions  

- R.D. 1311 / 2005, de 4 de Novembre (BOE 269 de 5 de novembre), sobre la 
protecció de la salut i seguretat dels treballadors front els riscos derivats o que 
puguin derivar-se de l’exposició a vibracions mecàniques. 

Proteccions personals.  

- R.D. 1407 / 1992, de 20 de Novembre. Condicions per a la comercialització i lliure 
circulació intracomunitaria dels equips de protecció individual. BOE de 28 de 
Desembre. 

- Ordre, de 16 de Maig de 1994. Modifica el període transitori establert per el R.D. 
1407 / 1992. BOE d’1 de Juny. 

- R.D. 159 / 1995, de 3 de Febrer. Modifica el R.D. 1407 / 1992. BOE de 8 de Març. 

- Resolució, de 25 d’Abril de 1996, de la Direcció General de Qualitat i Seguretat 
Industrial, per la qual es publica a títol informatiu, informació complementària 
establerta pel R.D. 1407 / 1992. BOE de 28 de Maig. 

- R.D. 773 / 1997, de 30 de Maig. Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives 
a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual. BOE de 12 de 
Juny. 

Altres especificacions  

Servei mèdic i primers auxilis 

- Farmaciola:  Es disposarà d’una farmaciola a peu d’obra (barraques de vestuaris) i 
una altra a les oficines la qual contindrà el material mínim segons normativa vigent. 
Es revisarà periòdicament i es reposarà immediatament el material consumit. 

- Llitera i manta isotèrmica:  A peu d’obra hi haurà una llitera i manta isotèrmica per 
a assistir als ferits en cas necessari. 

- Assistència als accidentats:  Es dictaran unes Normes de Règim Interior amb els 
telèfons dels centres mèdics de Urgència mes propers, que es situaran als vehicles 
i al “Tauler de Seguretat” per a facilitar la immediata evacuació dels accidentats. 

- Reconeixement mèdic:  Tot el personal que comenci a treballar a l’obra haurà de 
passar un reconeixement mèdic previ al treball. Aquest reconeixement es repetirà 
anualment.  

Condicions dels mitjans de protecció. 

- Totes les peces de protecció personal s’ajustaran a les Normes EN-UNE i als seus 
certificats corresponents (Certificat CE). 

- Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tindran 
fixat un període de vida útil facilitat pel fabricant i no es faran servir quan aquest 
període hagi finalitzat. 

- Quan, per circumstancies del treball, es produeixi un deteriorament més ràpid 
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d’una determinada peça o equip, es reposaran independentment de la durada 
prevista o de la data de lliurament. 

- Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de les 
admeses pel fabricant es reposaran immediatament. 

- Al subministrar qualsevol peça de protecció personal, es complimentarà el format 
“Recepció de Equips de Protecció Individual”, que sempre haurà d’estar disponible. 

Proteccions personals 

- Tot element de protecció personal s’ajustarà al R.D. 773 / 1997, sempre que 
existeixi al mercat. En els casos que no existeixi, seran de qualitat adient a les 
prestacions que se li exigeixin. També compliran amb allò indicat a la norma UNE-
EN 471 (Setembre de 95) (sobre roba de seguretat individual d’alta visibilitat). 

Proteccions col·lectives 

Es disposaran proteccions col·lectives eficaces per tal d’evitar accidents de 
personal, tant propi com subcontractat, i fins i tot de tercers. Les proteccions en 
qüestió són les següents: 

- Tanques autònomes de limitació i protecció. 

Formaran una estructura metàl·lica de Plànol rectangular vertical, amb els dos 
costats grans horitzontals de 2,5 a 3 m., i els menors, verticals, de 0,9 a 1,1 m. 
L’estructura principal, estarà feta per perfils metàl·lics, de secció mínima 1 cm3. Els 
perfils secundaris tindran una secció mínima de 0,15 cm3. Les potes seran 
solidaries amb l’estructura principal i en el seu punt de contacte amb terra, distaran 
un mínim de 25 cm. del Plànol principal. Disposaran dels elements adequats per 
establir una tanca continua. 

- Senyals de seguretat. 

Compliran la normativa vigent, R.D. 485 / 1997 de 14 d’Abril, (BOE nº 97, del 23 
d’Abril). Es col·locaran sobre peus drets, o enganxats a una tanca, mòdul, 
màquina, etc. 

- Interruptors diferencials. 

La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà de 30 mA per il·luminació i 
de 300 mA per força. Les resistències de les preses de terra no seran superiors a 
les que garanteixi, d’acord amb la sensibilitat de la interruptor diferencial, una 
tensió de contacte indirecte màxima de 25 V. Es mesurarà la resistència 
periòdicament i almenys a l’època més seca de l’any. Els interruptors diferencials 
es dispararan quan la intensitat de defecte sigui compresa entre 0,5 i 1 vegada la 
intensitat nominal de defecte. 

- Preses de terra. 

Les preses de terra compliran allò que demana la MI-BT 039 del Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió. 
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- Pòrtics limitadors. 

Disposaran de pòrtic degudament senyalitzat; sempre que sigui necessari 

- Topalls per vehicles. 

Es podran realitzar amb un parell de taulons. Es fixaran al terreny amb rodons 
clavats al terra, o qualsevol altre mètode que sigui adient. 

- Xarxes. 

Seran de poliamida o polipropilè. Les seves característiques generals seran les 
necessàries perquè compleixin amb garantia la funció protectora per la qual estan 
previstes. (i s’adaptaran a les certificacions CE de forma garantida). 

- Cable de subjecció de l’arnés de seguretat, els seus ancoratges, suports i 
ancoratge de xarxes. 

Tindran la resistència suficient per suportar els esforços als quals són sotmesos 
d’acord amb la seva funció protectora. 

- Rases. Entibacions. 

Quan hi hagi perill d’enganxades per terres, s’estibaran les rases si no s’ha pogut 
executar el talús suficient. Estan prohibides les entibacions amb fusta doncs la 
seva col·locació i retirada obliga al personal a exposar-se a la situació de risc que 
es desitja eliminar. S’han de utilitzar blindatges metàl·lics ja que el seu muntatge i 
desmuntatge no requereixi la presencia de personal en l’interior de la rasa (exposat 
al risc que es pretén eliminar amb la seva col·locació). El Coordinador en matèria 
de Seguretat i Salut  haurà d’aprovar la proposta (marca, model, característiques 
tècniques i maniobres del seu muntatge) realitzada per cada contractista que hagi 
d’utilitzar entibacions metàl·liques. També haurà de comprovar l’estat de la 
entibació i els seus components un cop muntats en la obra. 

- Baranes. 

Es subjectaran al terra o a una estructura ferma, a nivells superiors o laterals. 
L’altura serà com a mínim de 100 cm. al damunt del terra, i el forat existent entre la 
barana i l’entornpeu serà protegit per un llistó. L’execució de la barana serà tal que 
tingui una superfície llisa. L’entornpeu tindrà una alçada mínima de 15 cm. En cap 
cas es permetrà malla taronja o cinta com a protecció, només són elements de 
senyalització. 

- Extintors. 

Seran nous a estrenar, i adients en agent extintor i quantitat al tipus d’incendi 
previsible. Es revisaran cada sis mesos com a mínim, segons la taula de 
manteniments, publicada en el BOE núm. 298, amb data de 14 de Desembre de 
1993. Hauran d’estar situats en llocs de fàcil accés i manipulació. 

- Mitjans auxiliars de topografia. 

Aquests mitjans, com cintes, banderoles, mires, etc., Seran dielèctrics, tenint en 
compte el risc d’electrocució causat per les línies elèctriques.  
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2. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA.

És obligació del contractista: 

(1) la Preparació del Pla de Seguretat i la seva presentació a l’autor del present 
Estudi Bàsic de Seguretat per a la seva aprovació. 

El present Estudi Bàsic de Seguretat servirà de pauta en matèria de seguretat per a 
l’execució de les obres definides en el present projecte. El Pla de seguretat, que haurà de 
confeccionar el contractista, es basarà en el present Estudi Bàsic, adequant l’esmentat 
Estudi a la seva particular manera d’executar l’obra, respectant  en tot moment tan la 
seguretat com el pressupost, i proposant solucions alternatives que no disminueixin la 
seguretat en l’execució dels treballs.  

(2) Obligacions del compliment del Pla de Seguretat i comunicació dels 
incompliments que s’hagin produït a l’obra a través del llibre d’incidències. 

El contractista haurà de complir amb el pla de seguretat de l’obra un cop sigui aprovat sense 
que això li doni dret a ninguna modificació posterior ja que durant la redacció del pla de 
seguretat, l’autor de l’Estudi de Seguretat està disposat a modificar el pressupost de l’Estudi, 
sempre i quan estigui degudament justificat.  

El contractista està obligat a posar en coneixement de la direcció facultativa, i en el termini 
de  temps legislatiu, les anotacions que per incompliment del pla es puguin redactar en el 
llibre d’incidències.  

El contractista complirà les ordres que pugui donar l’autor de l’Estudi de Seguretat, arribant a 
paralitzar les obres si això fos necessari.  

Barcelona, Juny 2013 

L’autora de l’Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut 

Alexandra Garcia Campmany 

estudiant d'EnginyeriaTècnica d’Obres Públiques 
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1. AMIDAMENTS



RECONSTR.COL·LECTOR MEANDRE SORTIDA LLOBREGAT

AMIDAMENTS Data: 03/05/13 Pàg.: 1

Obra PF  RECONSTR.COL·LECTOR MEANDRE SORTIDA LLOBREGAT
CAPITOL SS  SEGURETAT I SALUT
SUBCAPITOL S1  PROTECCIONS INIVIDUALS

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

2 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

3 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

4 H1453310 u Parella de guants rentables i transpirables per a ús general, amb dits i palmell de nitril porós sobre suport de
punt de cotó, i subjecció elàstica al canell

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

5 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

7 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera
metàl·lica

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

8 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

9 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

10 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura,
sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de
longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

11 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de
vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

Euro



RECONSTR.COL·LECTOR MEANDRE SORTIDA LLOBREGAT

AMIDAMENTS Data: 03/05/13 Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra PF  RECONSTR.COL·LECTOR MEANDRE SORTIDA LLOBREGAT
CAPITOL SS  SEGURETAT I SALUT
SUBCAPITOL S2  PROTECCIONS COL·LECTIVES

1 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

2 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

3 HG42439H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat
0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN, desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 HGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

6 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

Obra PF  RECONSTR.COL·LECTOR MEANDRE SORTIDA LLOBREGAT
CAPITOL SS  SEGURETAT I SALUT
SUBCAPITOL S3  SENYALITZACIÓ

1 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de
forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 HBBAC001 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 120 cm, per ser vista fins 50 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

Euro



RECONSTR.COL·LECTOR MEANDRE SORTIDA LLOBREGAT

AMIDAMENTS Data: 03/05/13 Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 HBBZ1111 m Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a terra clavat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

6 HBBAA001 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 120 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 50 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 HBBAB111 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 120 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 50 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 HBB21A61 u Cartell informatiu de l'obra de 1,0x1,0m, inclòs suports d'acer galvanitzat

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra PF  RECONSTR.COL·LECTOR MEANDRE SORTIDA LLOBREGAT
CAPITOL SS  SEGURETAT I SALUT
SUBCAPITOL S4  INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D'HIGIENE I BENESTAR

1 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo
amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Euro



RECONSTR.COL·LECTOR MEANDRE SORTIDA LLOBREGAT

AMIDAMENTS Data: 03/05/13 Pàg.: 4

Obra PF  RECONSTR.COL·LECTOR MEANDRE SORTIDA LLOBREGAT
CAPITOL SS  SEGURETAT I SALUT
SUBCAPITOL S5  MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS

1 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

3 HQUAAAA0 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra PF  RECONSTR.COL·LECTOR MEANDRE SORTIDA LLOBREGAT
CAPITOL SS  SEGURETAT I SALUT
SUBCAPITOL S6  RECURSOS PREVENTIUS I FORMACIÓ

1 H16F3000 h Activitats de vigilància i control del recurs preventiu

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

2 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Euro
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RECONSTR.COL·LECTOR MEANDRE SORTIDA LLOBREGAT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 03/05/13 Pàg.: 1

H1411111P-1 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,

homologat segons UNE-EN 812

6,23 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

H142AC60P-2 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster

reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb

protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

8,56 €

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

H1432012P-3 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons

UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

19,44 €

(DINOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

H1441201P-4 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,81 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

H1453310P-5 u Parella de guants rentables i transpirables per a ús general, amb dits i palmell de nitril porós

sobre suport de punt de cotó, i subjecció elàstica al canell

2,96 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

H1459630P-6 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de

serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

7,11 €

(SET EUROS AMB ONZE CENTIMS)

H1462241P-7 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera

encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de

despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica

13,70 €

(TRETZE EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

H1465275P-8 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,

resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera

metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,

homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i

UNE-EN ISO 20347

24,07 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SET CENTIMS)

H147K602P-9 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una

banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element

d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362,

UNE EN 354 i UNE EN 364

32,99 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)



RECONSTR.COL·LECTOR MEANDRE SORTIDA LLOBREGAT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 03/05/13 Pàg.: 2

H1485800P-10 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons

UNE-EN 471

19,03 €

(DINOU EUROS AMB TRES CENTIMS)

H1487460P-11 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4

mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

5,76 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

H152J105P-12 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge

inclòs

5,92 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

H152U000P-13 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1

m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

2,40 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

H16F1004P-14 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 21,27 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

H16F3000P-15 h Activitats de vigilància i control del recurs preventiu 12,80 €

(DOTZE EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

H6AA2111P-16 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i

de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de

formigó, i amb el desmuntatge inclòs

3,29 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

HBB11111P-17 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i

amb el desmuntatge inclòs

54,78 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

HBB21A61P-18 u Cartell informatiu de l'obra de 1,0x1,0m, inclòs suports d'acer galvanitzat 322,45 €

(TRES-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

HBBA1511P-19 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,

fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

22,86 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

HBBAA001P-20 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular

amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,

diàmetre 120 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 50 m, fixada i amb el

desmuntatge inclòs

578,98 €

(CINC-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)



RECONSTR.COL·LECTOR MEANDRE SORTIDA LLOBREGAT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 03/05/13 Pàg.: 3

HBBAB111P-21 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular

amb cantells en color blanc, diàmetre 120 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista

fins 50 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

578,87 €

(CINC-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

HBBAC001P-22 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma

blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 120 cm, per ser vista

fins 50 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

188,75 €

(CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

HBBAC013P-23 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc

sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m

de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

33,00 €

(TRENTA-TRES EUROS)

HBBZ1111P-24 m Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a terra clavat i amb el

desmuntatge inclòs

10,99 €

(DEU EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

HBC1KJ00P-25 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 6,76 €

(SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

HG42439HP-26 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar

(2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i

indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN

61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs

79,11 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB ONZE CENTIMS)

HGD1222EP-27 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500

mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs

26,68 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

HM31161JP-28 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la

paret i amb el desmuntatge inclòs

47,89 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

HQU15Q0AP-29 mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit

químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

150,26 €

(CENT CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

HQU1A50AP-30 mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament

de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de

lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació

elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

181,20 €

(CENT VUITANTA-UN EUROS AMB VINT CENTIMS)
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HQU1H53AP-31 mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de

35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer

galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,

aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,

endolls i protecció diferencial

169,64 €

(CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

HQUA1100P-32 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en

el treball

120,17 €

(CENT VINT EUROS AMB DISSET CENTIMS)

HQUAAAA0P-33 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament 202,10 €

(DOS-CENTS DOS EUROS AMB DEU CENTIMS)

HQUACCJ0P-34 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 21,56 €

(VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,

homologat segons UNE-EN 812

6,23 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 5,93000 €

Altres conceptes 0,30000 €

P-2 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster

reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb

protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

8,56 €

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster 8,15000 €

Altres conceptes 0,41000 €

P-3 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons

UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

19,44 €

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 18,51000 €

Altres conceptes 0,93000 €

P-4 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,81 €

B1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,77000 €

Altres conceptes 0,04000 €

P-5 H1453310 u Parella de guants rentables i transpirables per a ús general, amb dits i palmell de nitril porós

sobre suport de punt de cotó, i subjecció elàstica al canell

2,96 €

B1453310 u Parella de guants rentables i transpirables per a ús general, amb dits i palmell de nitril 2,82000 €

Altres conceptes 0,14000 €

P-6 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de

serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

7,11 €

B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga lla 6,77000 €

Altres conceptes 0,34000 €

P-7 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera

encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de

despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica

13,70 €

B1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmeller 13,05000 €

Altres conceptes 0,65000 €

P-8 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,

resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera

metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,

homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i

UNE-EN ISO 20347

24,07 €

B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 22,92000 €

Altres conceptes 1,15000 €

P-9 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una

banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element

32,99 €
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d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362,

UNE EN 354 i UNE EN 364

B147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d' 31,42000 €

Altres conceptes 1,57000 €

P-10 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons

UNE-EN 471

19,03 €

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada seg 18,12000 €

Altres conceptes 0,91000 €

P-11 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4

mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

5,76 €

B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 5,49000 €

Altres conceptes 0,27000 €

P-12 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge

inclòs

5,92 €

B0AC112D m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i diàmetre 9 mm 1,39200 €

Altres conceptes 4,52800 €

P-13 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1

m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

2,40 €

B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisamen 0,53550 €

B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacio 0,63500 €

Altres conceptes 1,22950 €

P-14 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 21,27 €

Altres conceptes 21,27000 €

P-15 H16F3000 h Activitats de vigilància i control del recurs preventiu 12,80 €

Altres conceptes 12,80000 €

P-16 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i

de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de

formigó, i amb el desmuntatge inclòs

3,29 €

B6AZAF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos 0,13500 €

B6AA211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 0,96000 €

Altres conceptes 2,19500 €

P-17 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i

amb el desmuntatge inclòs

54,78 €

BBL11102 u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos 31,91000 €

Altres conceptes 22,87000 €

P-18 HBB21A61 u Cartell informatiu de l'obra de 1,0x1,0m, inclòs suports d'acer galvanitzat 322,45 €

BBLZ2112 m Suport de tub d'acer galvanitzat, de 80x40x2 mm per a barreres de seguretat, per a 2 u 10,32000 €
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BBBAD011 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb 266,38000 €

Altres conceptes 45,75000 €

P-19 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,

fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

22,86 €

BBBA1500 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x3 18,60000 €

B0A41000 cu Visos per a fusta o tacs de PVC 0,13200 €

Altres conceptes 4,12800 €

P-20 HBBAA001 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular

amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,

diàmetre 120 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 50 m, fixada i amb el

desmuntatge inclòs

578,98 €

BBBAD011 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb 266,38000 €

BBBAA001 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma c 254,64000 €

Altres conceptes 57,96000 €

P-21 HBBAB111 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular

amb cantells en color blanc, diàmetre 120 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista

fins 50 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

578,87 €

BBBAD021 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el 266,27000 €

BBBAB111 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circ 254,64000 €

Altres conceptes 57,96000 €

P-22 HBBAC001 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma

blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 120 cm, per ser vista

fins 50 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

188,75 €

BBBAC001 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictog 149,37000 €

Altres conceptes 39,38000 €

P-23 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc

sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m

de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

33,00 €

BBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma bl 11,17000 €

Altres conceptes 21,83000 €

P-24 HBBZ1111 m Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a terra clavat i amb el

desmuntatge inclòs

10,99 €

BBLZ2112 m Suport de tub d'acer galvanitzat, de 80x40x2 mm per a barreres de seguretat, per a 2 u 5,16000 €

Altres conceptes 5,83000 €

P-25 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 6,76 €

BBC1KJ04 m Tanca mòbil metàl·lica de 2.5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos 5,22000 €

Altres conceptes 1,54000 €
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P-26 HG42439H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar

(2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i

indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN

61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs

79,11 €

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,33000 €

BG42439H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bi 61,04000 €

Altres conceptes 17,74000 €

P-27 HGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500

mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs

26,68 €

BGD12220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 11,03000 €

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 3,93000 €

Altres conceptes 11,72000 €

P-28 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la

paret i amb el desmuntatge inclòs

47,89 €

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,28000 €

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 36,35000 €

Altres conceptes 11,26000 €

P-29 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit

químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

150,26 €

BQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb  1 WC amb dipòsi 143,10000 €

Altres conceptes 7,16000 €

P-30 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament

de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de

lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació

elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

181,20 €

BQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïlla 172,57000 €

Altres conceptes 8,63000 €

P-31 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de

35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer

galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,

aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,

endolls i protecció diferencial

169,64 €

BQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllam 161,56000 €

Altres conceptes 8,08000 €

P-32 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en

el treball

120,17 €
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BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat 114,45000 €

Altres conceptes 5,72000 €

P-33 HQUAAAA0 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament 202,10 €

BQUAAAA0 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament 192,48000 €

Altres conceptes 9,62000 €

P-34 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 21,56 €

BQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 20,53000 €

Altres conceptes 1,03000 €



Projecte de reconstrucció del col·lector d’aigües pluvials i millora de la zona 
del meandre de sortida al riu Llobregat entre Cornellà i el Prat de Llobregat  

ANNEX NÚM.12. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
DOC. NÚM. 4. PRESSUPOST 

Pàg. 5 de 5 

4. PRESSUPOST



RECONSTR.COL·LECTOR MEANDRE SORTIDA LLOBREGAT

PRESSUPOST Data: 03/05/13 Pàg.: 1

Obra PF RECONSTR.COL·LECTOR MEANDRE SORTIDA LLOBREGAT

CAPITOL SS SEGURETAT I SALUT

SUBCAPITOL S1 PROTECCIONS INIVIDUALS

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

6,23 10,000 62,30

2 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 10)

19,03 10,000 190,30

3 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques,
de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons
UNE-EN 340 (P - 11)

5,76 6,000 34,56

4 H1453310 u Parella de guants rentables i transpirables per a ús general, amb dits i
palmell de nitril porós sobre suport de punt de cotó, i subjecció elàstica
al canell (P - 5)

2,96 6,000 17,76

5 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons
UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 6)

7,11 2,000 14,22

6 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346
i UNE-EN ISO 20347 (P - 8)

24,07 8,000 192,56

7 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, amb puntera metàl·lica (P - 7)

13,70 10,000 137,00

8 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405 (P - 4)

0,81 10,000 8,10

9 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 3)

19,44 5,000 97,20

10 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua
d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal,
elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del
sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN
362, UNE EN 354 i UNE EN 364 (P - 9)

32,99 10,000 329,90

11 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 2)

8,56 4,000 34,24

TOTAL SUBCAPITOL PF.SS.S1 1.118,14

Obra PF RECONSTR.COL·LECTOR MEANDRE SORTIDA LLOBREGAT

CAPITOL SS SEGURETAT I SALUT

SUBCAPITOL S2 PROTECCIONS COL·LECTIVES

1 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs (P - 25)

6,76 100,000 676,00

2 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i
amb el desmuntatge inclòs (P - 12)

5,92 100,000 592,00

3 HG42439H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió
fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN,

79,11 2,000 158,22

euros
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desmuntatge inclòs (P - 26)

4 HGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300
µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre,
clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs (P - 27)

26,68 2,000 53,36

5 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 16)

3,29 100,000 329,00

6 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 13)

2,40 50,000 120,00

TOTAL SUBCAPITOL PF.SS.S2 1.928,58

Obra PF RECONSTR.COL·LECTOR MEANDRE SORTIDA LLOBREGAT

CAPITOL SS SEGURETAT I SALUT

SUBCAPITOL S3 SENYALITZACIÓ

1 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge
inclòs (P - 19)

22,86 1,000 22,86

2 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o
quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 23)

33,00 1,000 33,00

3 HBBAC001 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 120 cm, per ser vista fins 50 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 22)

188,75 1,000 188,75

4 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 17)

54,78 2,000 109,56

5 HBBZ1111 m Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a terra
clavat i amb el desmuntatge inclòs (P - 24)

10,99 4,000 43,96

6 HBBAA001 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 120 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 50 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 20)

578,98 2,000 1.157,96

7 HBBAB111 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 120 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 50 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 21)

578,87 2,000 1.157,74

8 HBB21A61 u Cartell informatiu de l'obra de 1,0x1,0m, inclòs suports d'acer
galvanitzat
(P - 18)

322,45 2,000 644,90

TOTAL SUBCAPITOL PF.SS.S3 3.358,73

Obra PF RECONSTR.COL·LECTOR MEANDRE SORTIDA LLOBREGAT

CAPITOL SS SEGURETAT I SALUT

SUBCAPITOL S4 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D'HIGIENE I BENESTAR

1 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1
WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l,
amb manteniment inclòs (P - 29)

150,26 3,000 450,78

euros
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2 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera
de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 31)

169,64 3,000 508,92

3 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 30)

181,20 3,000 543,60

4 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 28)

47,89 2,000 95,78

TOTAL SUBCAPITOL PF.SS.S4 1.599,08

Obra PF RECONSTR.COL·LECTOR MEANDRE SORTIDA LLOBREGAT

CAPITOL SS SEGURETAT I SALUT

SUBCAPITOL S5 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS

1 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 32)

120,17 1,000 120,17

2 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm (P - 34) 21,56 5,000 107,80

3 HQUAAAA0 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament (P - 33) 202,10 1,000 202,10

TOTAL SUBCAPITOL PF.SS.S5 430,07

Obra PF RECONSTR.COL·LECTOR MEANDRE SORTIDA LLOBREGAT

CAPITOL SS SEGURETAT I SALUT

SUBCAPITOL S6 RECURSOS PREVENTIUS I FORMACIÓ

1 H16F3000 h Activitats de vigilància i control del recurs preventiu (P - 15) 12,80 100,000 1.280,00

2 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
14)

21,27 4,000 85,08

TOTAL SUBCAPITOL PF.SS.S6 1.365,08

euros

Barcelona, Juny 2013 

L’autora de l’Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut 

Alexandra Garcia Campmany 

estudiant d'EnginyeriaTècnica d’Obres Públiques 
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1. INTRODUCCIÓ 

Actualment el col·lector d’aigües pluvials objecte d’estudi es troba totalment integrat dintre 
del sistema de drenatge de la xarxa de sanejament de Cornellà de Llobregat i dintre del 
sistema fluvial del riu Llobregat. Les obres contemplades en el projecte no  estan centrades, 
per tant, en resoldre aspectes ambientals sinó a restablir el col·lector davant el trencament i 
col·lapse que ha sofert i els problemes que se’n deriven (aparició d’esvorancs, retenció de 
materials, trencament del tub, etc.). 

L’àmbit del projecte es troba dins de la zona de l’antic meandre del riu Llobregat, sobre la 
llera del mateix formant part del sistema fluvial del riu Llobregat. A la guia tècnica de 
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Recomanacions tècniques per al disseny 
d’infraestructures que interfereixen amb l’espai fluvial, es fa esmena que: 

“Un sistema fluvial actua com a corredor i connector ecològic, de manera que qualsevol actuació que 
interfereix amb aquest sistema dóna lloc a un impacte que pot tenir conseqüències importants en els 
sistemes naturals existents en l’entorn del curs fluvial.” 

 

Fig. 1. Vista del Parc Agrari Riu Llobregat, sistema fluvial del riu Llobregat (font: http://www.parcriullobregat.cat) 

En aquesta guia es ressalta que la manca de connectivitat produïda per l’efecte de les 
infraestructures i l’urbanisme, afecten directament la biodiversitat de la zona i, tot seguit, 
defineix una sèrie d’aspectes a considerar en el disseny de les infraestructures. 

Com s’ha esmentat anteriorment, el projecte no pot plantejar un canvi en el traçat del 
col·lector ja que això suposaria una major afecció al territori i, sobretot, problemes en la 
permeabilitat del sistema fluvial. No obstant, si que pot aplicar una sèrie de criteris que 
permetin integrar les obres i la infraestructura en el medi. 

Es per això que s’ha cregut necessari presentar un annex a mode d’estudi ambiental per tal 
de poder identificar i descriure tots els possibles efectes derivats de l’execució de l’obra de 
reconstrucció del col·lector, i un cop valorats els impactes proposar mesures correctores i 
implantar un pla de vigilància. 
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2. SITUACIÓ AMBIENTAL 

En relació a la situació ambiental de l’espai on es localitza el projecte, l’àmbit d’actuació no 
es troba protegit per Xarxa Natura 2000 ni per cap PEIN. No obstant, segons el Pla General 
Metropolità (PGM), la zona d’actuació es troba dins del Pla Especial de Protecció i Millora 
del Parc Agrari del Baix Llobregat amb data d’aprovació 2004/06/16.  

 

Fig. 2. Fragment del plànol del Parc Agrari del Baix Llobregat per a la localització de la zona d’estudi 

Per altra banda, l’àmbit també forma part del Parc Riu Llobregat, un corredor verd i un camí 
d’aigua que connecta el massís de Collserola amb el front litoral. Aquest parc està configurat 
com a una infraestructura ecològica que disposa d’un camí continu de trenta kilòmetres de 
llarg als dos marges del riu, habilitat per a la circulació dels vianants i les bicicletes. Es tracta 
d’un recorregut per un paisatge de gran riquesa i biodiversitat que disposa d’elements de 
patrimoni històric i cultural amb destacats punts d’interès. 

 

Fig. 3. Vista general del Parc Riu Llobregat 

Finalment, cal esmentar que l’àmbit es troba dins d’una zona d’aqüífers protegits 
corresponent a l’aqüífer de la Vall Baixa i Delta del Llobregat. Aquesta informació es troba 
detallada als plànols adjunts de l’Annex núm.1. Antecedents, situació prèvia i planejament. 

ÀMBIT DEL PROJECTE 
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3. INFORMACIÓ GENERAL DE L’ESPAI FLUVIAL DEL RIU LL OBREGAT 

 
Els trets característics de la zona del Parc Agrari del Baix Llobregat i la del Parc Riu 
Llobregat es troben definits en la següent taula resum: 

CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DE LA VALL BAIXA I EL DEL TA DEL LLOBREGAT  
ASPECTES GENERALS  

GEOGRAFIA Localitzat a la zona de la Vall Baixa i el Delta del Llobregat 

CLIMATOLOGIA 
Clima mediterrani, amb una distribució de temperatura mínima 
hivernal, hiverns suaus, i màxima estival amb prolongació de l’estació 
càlida fins a mitjans de la tardor (octubre) . 

TEMPERATURA 

Temperatura mitjana de 15,6 ° amb valors mitjans extrems per a les 
màximes absolutes, que es situen en els 32,2 ° i per a les mínimes 
absolutes en -2,1° de les mínimes. 

La temperatura mitjana més baixa correspon al mes de gener i la més 
alta a l'agost. 

PLUVIOMETRIA 
La pluviometria mitjana anual és de 583 mm. Pel que fa a les 
precipitacions màximes, es donen durant els mesos de setembre i 
octubre (tardor) i les mínimes, durant els mesos de juny i juliol (estiu) 

GEOLOGIA 

La plana deltaica i les terrasses fluvials pertanyen al quaternari i 
inclouen els dipòsits fluvials del Llobregat i afluents, els eòlics de les 
dunes i els dipòsits que cobreixen els vessants.  

Aquests sediments són de molt bona qualitat com a terres de conreu, 
per ésser molt permeables i d'interès per a l’aqüífer.  

La utilització de les sorres i graves com a material de construcció varen 
provocar la seva extracció en terres de conreu i en la mateixa llera del 
riu, creant greus problemes posteriors a causa del reompliment amb 
materials desconeguts de les zones extretes, així com la 
impermeabilització de la llera del riu 

HIDROLOGIA 

L'aigua caiguda sobre la conca del Llobregat suposa un valor mitjà de 
3.200 hm3/any. Els cabals mitjans que el Llobregat aboca al mar són 
de 530 hm3/any, indicador del poc drenatge de la xarxa hidrològica i sí 
una gran infiltració.  
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CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DE LA VALL BAIXA I EL DEL TA DEL LLOBREGAT  

HIDROGEOLOGIA  

I 

APROFITAMENT 
DE LES AIGÜES 
SUBTERRÀNIES  

L'aqüífer és la unitat hidrològica bàsica. L'emplaçament dels aqüífers i 
la seva importància són conseqüència de les característiques dels 
materials i la seva disposició en l'espai, que els fa més o menys aptes 
per contenir i fer circular l'aigua infiltrada, fet que ha permès originar 
l'aqüífer més important de la conca del Llobregat i un dels més 
importants de Catalunya 

El nombre de pous de la vall baixa i del delta es situa per sobre els 
700, la majoria d'ells al delta i explotant l’aqüífer profund amb un volum 
mig d'extracció de 105 hm3/any. Del conjunt d'extraccions, 
l'abastament industrial i urbà representa més del 85 per cent i el reg 
agrícola al voltant d'un 15 per cent. 

PAISATGE 

PAISATGE 
VEGETAL 

El Parc Agrari presenta un interès rellevant per la seva diversitat 
d’ambients naturals. Disposa de comunitats vegetals pròpies dels 
sorrals costaners, extensions considerables d’aiguamolls salabrosos 
litorals i boscos de ribera. 

Predominen espècies com l’alzinar, la màquia de llentiscle i margalló, 
els boscos caducifolis de ribera, les comunitats halòfiles i helofítiques 
litorals i les comunitats psammòfiles litorals, configurant un paisatge 
dominat per camps de conreu, els aiguamolls litorals, el riu, la xarxa de 
drenatge (extensa xarxa de canals de reg i drenatge), les platges i les 
pinedes. 

L’àmbit d’estudi es troba dins del territori configurat per les comunitats 
associades a les zones inundables i a les llacunes litorals 

VEGETACIÓ 

COMUNITATS 
VEGETALS 

Les formacions de ribera més abundants són els mosaics de canya 
amb prats i fragments boscosos de ribera i el canyar amb presència 
d’arbres caducifolis i restes de vegetació de ribera.  

PRINCIPALS 
ESPÈCIES 

Canyissars, bogars, jonqueres, comunitats forestals replantades de 
pollancres i carolines, canyars i altres espècies vegetals de ribera. 

Cal destacar, per l’interès que pot tenir en el present projecte, que els 
sòls més propers al llit del riu, fangosos i rics en aportacions 
nitrogenades són propicis per a la instal·lació de plantes herbàcies 
higronitròfiles. 

La recolonització dels marges dels rius, amb la seva conseqüent 
transformació urbana ha propiciat en gran mesura el domini d’espècies 
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CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DE LA VALL BAIXA I EL DEL TA DEL LLOBREGAT  
nitròfiles que no són pròpies del territori (espècies al·lòctones o 
invasores) 

CONREUS 
HABITUALS 

A la zona de muntanya domina el cirerer, alguns altres arbres fruiters i 
molt minoritari, la vinya. A la zona de la Vall Baixa hi dominen els 
conreus d’arbres fruiters (cirerers, presseguers, pruneres, pomeres i 
pereres). A la zona del delta, domina el cultiu d’horta com els 
espàrrecs, la carxofa, raves, pastanagues, cebes, porros, etc. i per 
bledes, coliflors i mongetes a les zones planeres de regadiu de la 
vessant dels municipis. 

FAUNA 

ZONES 
D’INUNDACIÓ 
TEMPORAL 

Les zones d’inundació temporal són importants especialment a la 
primavera ja que solen ser utilitzades per diverses espècies d’amfibis 
per a fer les postes i per a les aus aquàtiques nidificants o de pas per a 
la seva alimentació. 

Aquestes zones es localitzen als meandres del riu i són punts 
especialment importants per a la supervivència de poblacions d’amfibis 
com la granota verda, el gripau corredor i la reineta; així com de rèptils 
com la serp d’aigua.  

TALÚS FLUVIAL 

En aquestes zones hi nidifiquen espècies com l’abellerol i el blauet que 
s’alimenta de peixos petits. Un dels principals problemes d’aquestes 
zones és que amb les obres de protecció i endegament del riu 
s’acostumen a eliminar i substituir per escullera. 

BARDISSES 

Estan constituïdes bàsicament per masses d’esbarzers que solen 
créixer en marges i talussos del riu. Aquestes ofereixen un refugi per la 
fauna, especialment d’ocells com la Tallareta vulgar, la casquet o la 
bosqueta. També són bons refugis per conills i eriçons. 

PATRIMONI CULTURAL  

PRINCIPALS 
VESTIGIS  

La zona del Parc Riu Llobregat es caracteritza per una gran nombre de 
vestigis culturals dels que destaca la Colònia Güell i la cripta (Santa 
Coloma de Cervelló), la Torre de la Creu o dels Ous (St. Joan Despí), 
la granja de la Ricarda (El Prat), les termes de Sant Boi, la Masia de 
Can Comas (actual centre d’informació i gestió del Parc Agrari del Baix 
Llobregat), les mines de Cal Tintorer de Gavà, etc. 

Cal esmentar que a l’àmbit d’actuació no hi ha cap element 
arquitectònic, catalogat o no, que es pugui veure afectat per l’àmbit del 
projecte. 
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CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DE LA VALL BAIXA I EL DEL TA DEL LLOBREGAT  
ACTIVITATS ECONÒMIQUES 

PRINCIPALS 
ACTIVITATS 

ECONÒMIQUES 

Desenvolupa el sector primari amb explotacions agrícoles (conreus  de 
regadiu i de secà, amb domini de fruita i hortalisses) i ramaderes 
(destaca l’oví) 

AIGUA 

ABASTAMENT, 
SANEJAMENT, 
DRENATGE I 
EXPLOTACIÓ 
D’AQÜÍFERS 

La zona disposa d’una xarxa extensa de sanejament, depuració i 
reutilització de les aigües tractades dels que destaca la depuradora del 
Baix Llobregat, diverses basses de laminació disposades en el territori 
i les basses de recàrrega de Ca n’Albareda on es realitza una 
recàrrega intensiva dels aqüífers subterranis de la Vall Baixa. 

XARXES DE SERVEIS EXISTENTS 

XARXES DE 
SERVEIS 

Es destaca la presència de canonades en alta de les xarxes 
d’abastament d’aigua (ATLL), de les xarxes de gas (ENAGAS) i 
carburants (CHL). També cal destacar la presencia d’una xarxa 
extensa de telecomunicacions i energia elèctrica que discorren per 
línies aèries a través de les torres d’alta tensió que hi ha disposades. 

Taula. 1. Resum dels principals trets característics del Parc Agrari del Baix Llobregat i del Parc Riu Llobregat 
(font: http://www.diba.cat/parcsn/parcs/index.asp?parc=9 i http://www.parcriullobregat.cat/index.php) 

 

4. IDENTIFICACIÓ D’IMPACTES MEDIAMBIENTALS 

La identificació d'aspectes/ impactes mediambientals significatius consisteix en valorar 
l'impacte que produeix l'activitat constructora en l'entorn del projecte, en funció de la 
sensibilitat del medi i de les operacions a realitzar. 

Per a cada activitat d’execució de l’obra caldrà identificar i analitzar els aspectes 
mediambientals inherents a aquesta (consums, contaminació acústica....). En cas que els 
aspectes mediambientals resultin significatius es procedirà a un control d’aquests mitjançant 
registres (PPI´s), mesures correctores i Instruccions de treball a executar per tal de 
minimitzar l’impacte de les activitats d’execució de l’obra. 

En cas que els aspectes ambientals resultin potencials, es controlaran mitjançant mesures 
preventives i plans d’emergència. 

Del balanç de la naturalesa de les obres i la sensibilitat del medi receptor, es valoren a 
continuació els impactes potencials inherents al procés constructiu del projecte en qüestió : 

4.1. Afectacions a la qualitat paisatgística de la zona 

Seran aquelles afectacions derivades per les noves estructures i per les excavacions i les 
afeccions consistents en la disminució de les qualitats estètiques existents al sector de la 
conca visual que emmarca les actuacions objecte de projecte, en la fase d’obres, com a 
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conseqüència de la introducció de nous elements estructurals i degut a la presència de 
maquinària a la conca visual. 

4.2. Afectacions a la qualitat de l’aire 

L’alteració de la qualitat de l’aire durant el desenvolupament de les obres amb efectes 
indirectes sobre la població de l’entorn. L’alteració de la qualitat atmosfèrica es deguda als 
següents factors: 

♦ Emissió de pols  durant les operacions de moviment de terres, excavacions, 
demolicions i transport de materials i degut a la circulació de camions i 
maquinaria. 

♦ Emissió de gasos de combustió  dels motors de la maquinària i vehicles que 
transiten per l’obra. 

♦ Emissió de compostos volàtils  durant les operació que impliquin la utilització 
de productes químics 

Tan la pols com els gasos de combustió podrien afectar les plantacions de l’entorn, 
disminuint la capacitat de transpirar de les plantes i per tant la seva productivitat. 

4.3. Contaminació acústica 

Es tracta de l’alteració dels nivells acústics i de les vibracions naturals del medi durant la 
fase de construcció com a conseqüència de les operacions de moviment de terres, 
excavacions i transport de materials, així com al trànsit de camions i maquinaria d’obra. 

4.4. Generació de residus  

Les obres a executar suposen la generació de residus majoritàriament no especials, però 
que de no ser gestionats adequadament donaran lloc a acopis incontrolats en la zona 
d’obres afectant a la salubritat de les obres.  

Es preveuen generar excedent de terres d’excavació  així com restes vegetals,  runes 
procedents de les demolicions que caldrà gestionar degudament.  

En cas d’utilització de basses de decantació de les aigües procedents de la neteja de 
canaletes de les formigoneres es generarà una fracció sòlida a gestionar com a runa neta i 
una fracció líquida a gestionar mitjançant gestor autoritzat.  

A l’annex núm. 14. Estudi de Gestió de Residus es desenvolupa el present apartat. 

4.5. Impacte sobre el sòl 

Les afeccions que pot patir el sòl es deriven principalment de l’ocupació del mateix per part 
dels elements a construir, instal·lacions auxiliars, vies d’accés i altres superfícies ocupades 
d’una o altra manera per el desenvolupament de les obres.  
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Els efectes, a més de la pèrdua directa de superfície, són, en aquells casos en els que 
l’ocupació és temporal, la compactació i pèrdua de la funcionalitat i la contaminació per 
abocaments accidentals (hidrocarburs, olis, refrigerants, desencofrants, etc.) o per mala 
gestió dels residus/materials de l’obra emmagatzemats en les instal·lacions auxiliars d’obra. 

4.6. Afectació a la vegetació 

Les obres poden produir destrucció directa de la vegetació en la fase d’esbrossada i pèrdua 
de la capacitat regenerativa del sòl per la destrucció dels horitzons superficials; així com risc 
d’introducció d’espècies foranes en les revegetacions. 

A més s’incrementa el risc d’incendis degut a l’augment de freqüentació d’espai en èpoques 
de risc, al tràfic rodat de maquinaria i a la presència de personal que per negligència poden 
provocar incendis. 

4.7. Afectació a la fauna 

Es produirà afectació a la fauna repercutint en l’alteració del seu comportament per la 
dinàmica de les obres, per  destrucció d`hàbitats i/o per efecte barrera determinat pels 
acabats de l’obra, sobre rèptils, amfibis i micromamífers.  

4.8. Afectació a la hidrologia 

Existeix cert risc de contaminació de la xarxa de clavegueram i rieres properes a causa de 
l’arrossegament de sòlids en suspensió via aigües d’escorrentia causades per les 
operacions d’excavacions i demolicions i per abocaments incontrolats de fluids tòxics 
(refrigerants, desencofrants, olis, hidrocarburs, etc.). 

4.9. Altres afectacions 

Poden esdevenir afectacions directes a serveis existents i alteracions a la permeabilitat 
territorial del trànsit rodat motivat pel transport de materials; especialment pel transport dels 
marcs prefabricats fins a la zona d’emplaçament. 

 

5. PROPOSTA DE MESURES CORRECTIVES I PREVENTIVES 

5.1. Mesures d’integració ambiental durant la fase de projecte 

La guia tècnica de “Recomanacions tècniques per al disseny d’infraestructures que 
interfereixen amb l’espai fluvial” de l’ACA planteja una sèrie de recomanacions que s’han 
tingut e compte a l’hora de dissenyar el nou col·lector de desguàs. A continuació es detalla 
aquelles recomanacions que poden ser aplicables al projecte valorant-ne la seva 
aplicabilitat:  

“Les obres que donen continuïtat a un curs fluvial per sota una carretera, línia de ferrocarril, etc., 
poden ser utilitzades per nombrosos grups de fauna si es condicionen adequadament. De forma 
genèrica, no es pot establir un model funcional, però sí que es pot afirmar que com més gran sigui la 
secció de desguàs, els resultats seran més satisfactoris.” 
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La secció de desguàs té unes dimensions importants i podria ser utilitzada pel pas de fauna, 
no obstant, degut a les condicions d’inundabilitat que presenta el riu no es pot considerar 
aquesta opció, ja que es necessària la disposició de les clapetes antiretorn a la sortida del 
col·lector, evitant així l’entrada d’aigua a la xarxa davant les avingudes del riu. 

“El soscavament produït aigua amunt i aigua avall d’una obra de drenatge, a més d’afectar l’equilibri 
general de la llera, té un efecte de barrera física pel desnivell provocat. En aquest sentit cal preveure 
mesures de protecció front l’erosió. D’aquesta forma, la solera de l’obra de drenatge tindrà el mateix 
nivell que els terrenys de les rodalies” 

El projecte ha tingut en compte aquest criteri per a evitar futurs problemes de soscavament: 

- El col·lector segueix el pendent natural del terreny 

- L’estructura es recolzarà sobre una base ferma de formigó recolzada sobre una capa 
de sorra, que garanteix el bon recolzament.  

- L’estructura ha estat dimensiona per a les càrregues a les que estarà sotmesa.  

- El material de reblert serà el de la pròpia excavació de la rasa 

- Es realitzarà una adequada compactació de les terres de reblert i de la superfície de 
pavimentació de manera que s’eviti l’erosió del material 

“Es recomana modificar la base de les seccions circulars per tal que aquesta sigui plana i afavorir així 
l’ús de l’obra com a pas de fauna. Aquesta adaptació pot realitzar-se per mitjà d’una estesa de 
formigó. Aquesta modificació redueix la secció de desguàs, que haurà de ser tinguda en compte en 
dissenyar hidràulicament aquesta secció... Per a les obres de drenatge amb marcs, només cal 
habilitar les plataformes laterals com base seca.”  

 
 

Fig. 4. Detall d’adequació de les bases dels drenatges per a marcs, amb presència permanent d’aigua 
 

El projecte considera important disposar d’almenys una plataforma lateral a la secció per 
afavorir el pas de fauna i per a facilitar les tasques de manteniment del col·lector. No 
obstant, en el present projecte no contempla aquesta opció ja que el col·lector no té 
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presència permanent d’aigua, sinó que hi haurà períodes en que estarà totalment sec ja que 
depèn de l’obertura de les comportes de la bassa de retenció de la Plana del Galet. 

Si que s’ha tingut en compte la forma de la secció per al dimensionament del col·lector. 

Cal esmentar que no es descarta aquesta proposta en futures actuacions al col·lector. 

“... caldrà considerar les espècies presents a la zona i els requeriments específics de cadascuna. En 
aquest sentit, cal precisar que poden adoptar-se mesures específiques adreçades a millorar la 
funcionalitat de cada espècie.” 

En el present annex s’ha fet un estudi de les espècies presents a la zona. Es destaca que 
les espècies existents a l’àmbit d’actuació són abundants i resistents, característiques de les 
zones de ribera. Cal esmentar que el present projecte destina un capítol sencer del 
pressupost del projecte destinat a la revegetació de la zona. Per altra banda, el projecte 
també preveu la retirada i reutilització posterior de la terra vegetal extreta abans de donar 
inici a les excavacions. 

Finalment, cal esmentar que el projecte també preveu la realització d’una sèrie d’actuacions 
destinades a la neteja de la llera; entre la zona de clapetes i el riu; ja que es troba en mol 
mal estat de conservació. 

“Cal respectar la vegetació present al voltant de l’embocadura i de la sortida, o bé reforestar si no hi 
és present, doncs actua com a refugi, i alhora dota de més efectivitat el pas” 

Tal i com s’ha comentat anteriorment, el projecte ha destinat una part del pressupost a la 
reforestació i integració ambiental de la zona. Algunes de les mesures són la formació de 
prat de ribera i la plantació d’algunes espècies vegetals autòctones com l’ametller i el 
romaní. En relació a les espècies higronitròfiles presents a la zona, es preveu la seva 
restitució amb el temps degut al seu caràcter al·lòctona.  

5.2. Mesures d’integració ambiental durant la fase executiva 
 

� MINIMITZACIÓ D’AFECTACIONS SOBRE EL MEDI I LA FAUNA 

Amb l’objectiu de minimitzar durant la fase de construcció l’impacte en l’entorn d’una 
infraestructura, cal tenir amb compte l’estació reproductora de la fauna fluvial i territorial. Per 
aquest motiu és important planificar un calendari d’obres que eviti coincidir amb aquest 
període reproductor. 

En general, i sempre que sigui possible, caldrà acotar les actuacions fora del període 
comprès entre l’1 de març i l’1 d'agost. Ara bé, en funció de la tipologia del sistema fluvial i 
àmbit geogràfic, caldrà precisar aquest període amb més detall. En aquest sentit, el projecte 
no preveu cap afectació substancial a la fauna del territori i, per tant, no està justificat l’estudi 
en detall de les espècies autòctones.  

Tan sols es recomana no realitzar actuacions sobre la llera del riu en les dates especificades 
en el present apartat. 
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� GESTIÓ AMBIENTAL DE TERRES I MATERIALS D’OBRA 

La gestió dels excedents de terres d’excavació seguirà les següents vies:  

Es primarà la seva deposició controlada en d’antigues graveres pròximes o es valorarà la 
possibilitat de transportar els excedents de terres a altres obres pròximes amb  necessitats 
d’aportació . 

 

� RESTAURACIÓ PAISATGÍSTICA 

En totes les actuacions que impliquin moviment de terres es realitzarà un decapeig de la 
terra vegetal a una profunditat de 20-40 cm. segons les característiques del sòl. Aquest 
material s'aplegarà degudament durant la fase constructiva de l'obra i s'utilitzarà 
posteriorment. 

Les mesures correctores previstes per l'acopi temporal de terra vegetal son:  

1) l'altura no superarà els 3m d'altura per evitar processos reductors a l'interior de les piles, 

2) quan la duració de l'acopi sigui superior als 6 mesos es faran sembres temporals  

3) es restaurarà la zona d'aplec una vegada finalitzades les obres.  

Es procedirà al sembrat de plantes herbàcies a les zones on hi hagués vegetació i, en el cas 
d’existir zones que hagin patit desforestació seran replantades amb espècies autòctones. 

La plantació d’arbres de ribera, per tal de corregir els efectes antròpics, en el cas que hagin 
estat eliminats durant les obres, serà l’última actuació que es durà a terme. L’alçada dels 
individus replantats estarà al voltant dels 2m.  

 

� MESURES PER MINIMITZAR CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 

El projecte recomana les següents mesures durant la fase d’obres amb l’objecte de 
minimitzar la contaminació atmosfèrica: 

• Evitar el trànsit de vehicles amb excés de velocitat 

• Regs periòdics de les zones transitades per la maquinaria, apilaments, operacions de 
càrrega i descàrrega 

• Evitar, si es possible, la realització d’activitats d’enderrocs/moviments de terra en 
situacions de vent fort o molt fort 

• Cobrir la caixa dels camions amb lones, en el cas de transport de terres en zones 
urbanes 
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• Assegurar l’estat correcte de manteniment de la maquinària ( ITV correcte, etc.) 

• Utilització de maquinaria i vehicles de baix consum 

• Dotar els operaris dels equips de protecció individuals adequats 

 

� CONTROL DE LES AFECCIONS A LA FLORA LOCAL 

El projecte recomana les següents mesures durant la fase d’obres amb l’objecte de 
minimitzar les afectacions a la flora local: 

• Preservar la vegetació que no s’hagi d’enretirar fent un marcatge i delimitant les espècies 
arbrades en aquells àmbits on hi ha espècies inventariades com hàbitat d’interès 
comunitari 

• Ocupació de la superfície estrictament necessària. 

• Trituració i escampat de la vegetació que sigui danyada durant les obres. 

• Valorar la possibilitat de trasplantar i aviverar els exemplars arboris afectats per les obres 
per la seva posterior reposició 

• Restringir els moviments de maquinària amb senyals i cartells  

• No ubicar les instal·lacions auxiliars fora de la zona d’obres i s’evitarà sempre l’afecció a 
peus arboris de valor ecològic  

• Aplicar mesures antiincendis mantenint sempre a l’obra un bidó d’aigua de 5m3 de 
capacitat mínima per una possible intervenció immediata, aplicant la normativa establerta 
al Decreto 64/1995 de 7 de Marzo segons el qual s’estableixen les mesures de prevenció 
d’incendis forestals. 

  

� MESURES DE PREVENCIÓ SOBRE LES AIGÜES SUPERFICIALS I SUBTERRÀNIES 

L’execució de l’obra pot generar efluents que en molts casos poden superar fàcilment els 
límits permesos per la legislació vigent i afectar la biodiversitat local.  Per això, cal prendre 
mesures preventives segons el tipus d’afecció.  En el present apartat es fan una sèrie de 
recomanacions que caldrà tenir en compte durant la fase d’execució del projecte. 

Basses de decantació: Quan es tracti d’efluents que no continguin substàncies 
contaminants específiques, però puguin afectar de forma freqüent aspectes com la terbolesa 
(matèries en suspensió), s’hauran d’habilitar petites basses de decantació fora de la llera.  

L’excavació d’una bassa o de diverses consecutives sobre el terreny i la conducció dels 
efluents cap a elles, pot constituir un senzill i pràctic sistema de tractament per decantació. 
Posteriorment aquestes basses s’hauran de restaurar.  
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Construcció de guals provisionals sobre infraestruc tures fluvials:  Quan en la projecció 
de les infraestructures sigui necessari el creuament amb maquinària pesada de forma 
constant i perllongada per damunt de les lleres, per tal d’evitar que s’enterboleixin les aigües 
cal prendre mesures com ara la construcció d’un gual provisional d’acord amb els criteris de 
la guia tècnica de “Recomanacions tècniques per al disseny d’infraestructures que 
interfereixen amb l’espai fluvial” de l’ACA. 

Sistemes de tractament:  En el cas dels efluents contaminants, com ara els processos de 
formigonat, cal adaptar un petit sistema de tractament temporal, que compleixi les mesures 
de captació, de decantació i de correcció automàtica del Ph abans d’abocar a la llera. 

Quan les obres es realitzin dins la llera caldrà desviar les aigües per tal de treballar en sec. 
És necessari advertir que els abocaments sense sistemes de tractament esdevenen un dels 
casos més freqüents amb afecció letal a la ictiofauna. 

Punts de proveïment de combustible i emmagatzematge  de matèries perilloses:  En 
obres on el parc mòbil és important, s’ha de fixar un punt de repostatge de combustible que 
compleixi les mesures adients, tant per evitar negligències en la recàrrega com possibles 
vessaments accidentals. La recollida d’aquests s’ha d’efectuar per mitjà d’un recinte estanc. 

També s’han d’adequar punts per a l’emmagatzematge de matèries que puguin esdevenir 
contaminants en contacte amb l’aigua. Això també obliga que els emplaçaments siguin fora 
de l’abast de les zones inundables per a avingudes ordinàries. 

Un cop acabades les obres, tot aquest tipus d’actuacions complementàries s’han 
d’enderrocar i s’ha de restaurar la llera i l’entorn de forma adient. 

 

6. REFERÈNCIES LEGALS 
 

- Vector ambiental: flora i fauna 
 

� Reial Decret Legislatiu 1/2008, d’11 de gener, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei d’avaluació d’impacte ambiental de projectes. 

� Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i de control ambiental de les 
activitats. 

� Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’Espais 
d’Interès Natural. 

� Reial Decret 1193/1998, de 12 de juny, pel qual es modifica el Reial Decret 
1997/1995, de 7 de desembre, pel qual s’estableixen mesures per contribuir a 
garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la 
fauna i la flora silvestres. 

� Directiva 79/409/CEE del Consell, de 2 d’abril de 1979, relativa a la 
conservació de les aus silvestres. 

� Zones humides incloses en la llista del Conveni de Ramsar. 
� Decret 206/2005, de 27 de setembre, de modificació del Decret 64/1995, de 7 

de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals. 
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- Vector ambiental: hidrologia 
 

� Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei d’Aigües. 

� Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes. 
 

- Vectors ambientals: sòl i subsòl i residus 
 

� Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió 
dels residus de construcció i de demolició. 

� Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. 
� Reial Decret 226/2006, de 24 de febrer, pel qual es modifica el R.D. 

1378/1999, de 27 d’agost, pel qual s’estableixen mesures per a l’eliminació i 
la gestió dels policlorobifenils, policloroterfenils i aparells que els contenen. 

 

- Vector ambiental: materials 
 

� Reial Decret 255/2003, de 28 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament sobre 
classificació, envasat i etiquetatge de preparats perillosos. 

� Ordre PRE/2666/2002, de 25 d’octubre, pel qual es modifica l’annex I del 
Reial Decret 1406/1989, de 10 de novembre, pel qual s’imposen limitacions a 
la comercialització i a l’ús de certes substàncies i preparats perillosos. 

� Ordre de 7 de desembre de 2001, per la qual es modifica l’Annex I del RD 
1406/1989, de 10 de novembre, pel qual s’imposen limitacions a la 
comercialització i a l’ús de substàncies i preparats perillosos. 

 

- Vector ambiental: atmosfera 
 

� Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se 
n’adapten els annexos. 

� Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la 
protecció del medi nocturn. 

� Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les instruccions 
tècniques complementàries EA-01 a EA-07 

� ITC-BT-06: Redes aéreas para distribución en baja tensión. 
� Reial Decret 2163/1994, de 4 de novembre, pel qual s’implanta el sistema 

harmonitzat comunitari d’autorització per comercialitzar i utilitzar productes 
fitosanitaris. 

 

- Vector ambiental: població  
 

� ITC-BT-06: Redes aéreas para distribución en baja tensión. 
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� Reial Decret 2163/1994, de 4 de novembre, pel qual s’implanta el sistema 
harmonitzat comunitari d’autorització per comercialitzar i per utilitzar 
productes fitosanitaris. 

� Ordre PRE/2666/2002, de 25 d’octubre, pel qual es modifica l’annex I del 
Reial Decret 1406/1989, de 10 de novembre, pel qual s’imposen limitacions a 
la comercialització i a l’ús de certes substàncies i preparats perillosos. 

� Ordre de 7 de desembre de 2001, per la qual es modifica l’Annex I del RD 
1406/1989, de 10 de novembre, pel qual s’imposen limitacions a la 
comercialització i a l’ús de substàncies i preparats perillosos. 

� Reial Decret 226/2006, de 24 de febrer, pel qual es modifica el R.D. 
1378/1999, de 27 d’agost, pel qual s’estableixen mesures per a l’eliminació i 
la gestió dels policlorobifenils, dels policloroterfenils i dels aparells que els 
contenen. 
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