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Resum

En aquest document se proposa un plà de seguretat i salut i un pla de qualitat corresponent 
al projecte 'Instal·lació d'equipament de trànsit a una carretera e integració amb centre de 
control'.
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B.1.Pla de seguretat

B.1.1.Objecte

Aquest Pla de Seguretat i  Salut,  té per objecte el desenvolupament de les mesures de 
seguretat i la seva aplicació pràctica per a l’obra corresponent al projecte de “Equipament de 
trànsit a la C-16 (E-9), tram: p.k. 21 (Terrassa) – p.k. 16 (Sant Cugat) i interconnexió de 
vídeo i dades entre els centres de control de CIVICAT, TABASA i AUTEMA”, en compliment 
del R.D. 1627/1997, de 24 d’octubre.

Aquest Pla, és provisional per l’oferta del projecte en qüestió, presentada per la UTE; en cas 
de ser adjudicat el projecte a la UTE, haurà de ser revisat i signat pels tècnics assignats.

Constitueix l’objecte de la contracta la instal.lació d’equipament de trànsit a l’autopista C-16 
(E-9) en el tram comprés ente el PK 22+500 (Terrassa) i el PK 1+900 de la C-16 i entre el 
PK 7+500 i el Centre de Control de Ronda de Dalt, Plaça Alfons Comin S/N, en el PK 9+500 
(Ronda  de  Dalt,  Barcelona).  Contempla  així  mateix,  la  instal.lació  d’equipament 
d’interconnexió  de  vídeo  i  dades  entre  els  centres  de  control  de  CIVICAT,  TABASA i 
AUTEMA.

La major part de l’equipament de trànsit es concentrarà en el tram comprès entre els PK 
22+500 i PK 13+500 per que en l’actualitat no disposa d’aquests tipus d’equipament.

El sistema projectat es divideix en 3 subsistemes:

- Subsistema  de  captació  de  dades  de  trànsit.  Mitjançant  la  col.locació 
d’estacions  de presa de dades (ETD), amb els  seus detectors associats 
(llaços de inducció, càmeres DAI, lectors de matrícules, ….), situades en 
diferents  punts  de  l’autopista  C-16,  es  prendran  les  dades  de  tràfic  i 
s’enviaran  al  Centre  d’Informació  Viària  de  Catalunya,  en  endavant, 
CIVICAT, les estadístiques en temps real  del  tràfic  per  emplaçament  de 
detectors, es podrà, així mateix, estimar el temps mig de recorregut i l’estat 
del trànsit en temps real entre els diversos punts d’interès.

- Subsistema de càmeres. L’instal.lació d’un circuit tancat de televisió permet 
tenir en el CIVICAT una visió d’aquells punts en els quals es produeixen 
situacions de tràfic intens, comprovant les estadístiques obtingudes amb els 
detectors de calçada i verificant els missatges exposats en els PMV, si la 
situació de la càmera ho permet.

- Subsistema d’informació a l’usuari de la vía. Aquest sistema comprèn tots 
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els elements perifèrics situats en la via que s’encarreguen d’informar, en 
temps real, als usuaris de la carretera sobre incidents, temps de recorregut, 
retencions  i  altres  qüestions  d’interès  que  puguin  succeir  en  la  pròpia 
carretera o en vies adjacents.

B.1.2.Àmbit d'aplicació

El Pla de Seguretat i  Salut  s’aplica a tot el personal de la UTE a l’obra, així com a les 
empreses sotscontractades per a treballs específics, a les quals se'ls lliurarà un exemplar 
del  Pla  per  al  seu  coneixement  i  posada  en  pràctica.  Igualment  serà  obligatori  el  seu 
compliment per part de qualsevol treballador autònom  que sigui contractat.

L’ambit d’actuació dels treballs d’aquest projecte es el seguent:

• Tram de  l’autopista  C-16  comprés  entre  el  PK  13+500  i  el  PK  22+500  en  la 
concessió d’AUTEMA.

• Tram de l’autopista C-16 comprés entre el PK 1+900 i el PK 13+500 en la concessió 
de TABASA.

• Tram de la Ronda de Dalt comprés entre el PK 7+500 (Plaça Borras) i el Centre de 
Control de Rondes PK 9+500 (Plaça Alfonso Comín).

• Enllaç al Centre de Control de TABASA.

• Enllaç amb el CIVICAT a la Ronda de Dalt mitjançant la xarxa de comunicació del 
Centre de Control de Rondes.

• Zones d’influència.

En  aquests  emplaçaments  es  localitzen  punts  singulars,  cadascun  d’ells  constituirà  un 
emplaçament del sistema.

Cada emplaçament disposarà d’un equipament en funció de la informació a captar (per a la 
posterior gestió al Centre de Control del Servei Català del Trànsit) i transmetre (informació al 
usuari de la via).

Aquest Pla de Seguretat i Salut podrà ser modificat en funció del procés d'execució de l’obra 
i  de les possibles incidències o modificacions del projecte que puguin sorgir  al llarg del 
mateix,  prèvia  aprovació  expressa  del  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut,  seguint  la 
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necessària informació i  comunicació als delegats de prevenció del centre de treball,  els 
quals podran presentar per escrit  els suggeriments o alternatives de millora que creguin 
oportunes.

L'àmbit  temporal  del  Pla  comprèn  el  període  entre  les  operacions  de  preparació  i 
començament de les obres, fins al seu acabament.

B.1.3.Característiques de l'obra

El contractista principal per a l'execució total de l'obra és la UTE, essent el seu  Gerent el Sr. 
Juan Montaño Arjona i el seu Cap d'Obra el Sr. Jaume Martín Cucurella. Les funcions de 
responsable de seguretat a obra seran realitzades per la persona designada pel Cap d’Obra 
abans esmentat.

B.1.3.1.Descripció de l'obra.

El contracte inclourà l’execució de les següents obres:

• Instal.lació d’un sistema de Gestió del Trànsit, que, aprofitant la canalització existent 
equipara  amb equips  de  trànsit  (panells  de  missatges  variables,  ERU’s,  ETD’s, 
càmeres de TV i espires) el tram comprès entre el PK 22+500 i PK 12+500.

• Interconnexió  del  sistema  de  vídeo  i  dades  de  les  concessionàries  AUTEMA i 
TABASA  amb  el  Centre  de  Control  de  Trànsit  del  Servei  Català  del  Trànsit 
(CIVICAT), localitzat a Via Laietana, 60 (Barcelona).

• Instal.lació d’uns equips de lectura de matricules en sentit sud, per tal de tenir una 
informació redundant sobre el temps de recorregut al llarg del tram objecte d’aquest 
projecte,  i  també  fer  unes  primeres  proves  per  calcular  la  velocitat  mitja  de 
recorregut.

• Empiulament de 8 fibres de la troncal de TABASA amb 8 fibres de la troncal del SCT 
a  instal.lar  en  AUTEMA.  Així  mateix,  de  les  12 fibres  provinents  del  Centre  de 
Control de Rondes s’empiularan 8 fibres del SCT amb les 8 fibres de la troncal de 
TABASA empiulades en AUTEMA.

• Instal.lació en la galeria de serveis del túnel de Vallvidrera d’una safata metàl.lica de 
100x200 mm perforada entre el Centre de Control de TABASA i Boca Sud del Túnel 
de Vallvidrera.

Es proposa una actuació, per a la via i tram seleccionat, basada en la implantació de 10 



Pág. 8 Annex B

equips d’ERU’s, la col.locació de llaços d’inducció en seccions (ETD’s), col.locació de 6 
PMV suportats en estructura de pòrtic d’alumini, 5 punts de CCTV amb telecomandament, i 
canalització troncal de:

• Fibra Òptica amb 32 fibres de del punt de connexió amb la troncal de fibres de 
TABASA amb AUTEMA i fins el PK 22+500.

• En el tram comprès entre els PK 2+100 i el PK 9+500 de Rondes es farà la connexió 
amb 12 fibres, 4 per formar l’anell Gigabit, 4 de seguretat de xarxa Gigabit, 2 per la 
connexió de l’equip lector de matricules i 2 de reserva. Des del Centre de Control de 
Rondes amb el CIVITCAT s’utilitzaran 4 fibres.

L’estació remota que s’utilitzarà en l’execució del present  projecte serà la que es troba 
definida pel document de “Normalización de las Estaciones Remotas de Control de Tráfico 
(ERC)” publicat per l’Associació Espanyola de la Carretera i elaborat pel “Grupo de Trabajo 
ERC” i en revisió per la incorporació a norma UNE.

B.1.3.2.Vestuaris i Serveis.

Com a vestuaris del personal s’utilitzaran els propis del centre de la UTE Telvent-Indra, així 
com els banys del centre de treball:

Telvent Trafico y Transporte Superfície Vestuari: 53 m2

Badajoz 145-147 Baixos 2ª Nº Vàters: 3

08018 Barcelona Nº Dutxes: 3

93 300 55 53

B.1.3.3.Pressupost i termini d'execució.

Pressupost aproximat d'execució de l'obra:   23.834,91 Euros, IVA inclòs.

- Termini d'execució previst: 10 mesos.

– Personal previst:  10 Persones.

B.1.3.4.Interferències i serveis afectats.

La interferència principal que es donarà en aquesta obra serà la de Desviaments de Trànsit.

Es  sol·licitaran  els  permisos  necessaris  als  diferents  organismes  competents  per  a  la 
realització de totes les unitats d’obra que puguin crear interferències, o afectin a serveis, 
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comunicant-lo, en cas necessari, a cadascuna de les empreses de serveis afectats, amb la 
finalitat de que, si ho consideren necessari, desplacin a un tècnic de la companyia per que 
revisi els treballs a les immediacions de les seves canalitzacions.

Aquests treballs,  es realitzaran sempre amb l’aprovació del Promotor i  dels  organismes 
competents, mantenint-los perfectament informats del desenvolupament dels mateixos.

B.1.3.5.Fases que componen l’obra

Les principals activitats de les obres són:

• Esbrossada i neteja del terreny.

• Excavacions en rasa.

• Terraplenats, reblerts i compactacions.

• Transport i col.locació de canonades.

• Obres de fàbrica i formigonat.

• Senyalització horitzontal i vertical.

• Abalisament.

• Instal.lacions elèctriques.

• Instal.lacions d’equips.

B.1.3.6.Treballs amb riscos especials

En aquest apartat s’inclouen aquells riscos derivats d’activitats puntuals, que es realitzen 
amb escassa freqüència i que són fruit de situacions especials, tal com:

• Passos sota vies de comunicació (ferrocarril, carretera,…)

B.1.3.7.Maquinaria i eines

De l'anàlisi feta als apartats anteriors s’extreu el següent resum de la maquinària i eines que 
es preveu utilitzar:

- Retroexcavadora amb martell trencador.

- Dipòsit d’aire comprimit de 3000 l.
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- Camió de 20 T.

- Camió grua.

- Camió grua de 5 T.

- Camió cistella de 10 a 19 m d’alçària.

- Dumper, amb mecanisme hidràulic de descarrega d’1,5 T de carrega útil.

- Grua autopropulsada de 24 T.

- Camió semiremolc per a transports especials, amb plataforma extensible, de25 T 
de carrega útil.

- Formigonera de 250 l.

- Màquina per a pintar bandes de vial, d’accionament manual.

- Màquina de fer regates.

- Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica.

- Equip i elements auxiliars per a soldadura autògena.

- Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic.

- Grup electrogen de 20-30 Kva.

- Compressor portàtil entre 7 I 10 m3/min de cabal I 8 bar de pressió.

B.1.3.8.Mitjans auxiliars

No es preveu la necessitat d’emprar mitjans auxiliars.
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B.1.4.Unitats constructives. Identificació i avaluació de riscos, 
mesures preventives i proteccions.

B.1.4.1.Mètode d' avaluació de riscos.

El  mètode  emprat  per  a  la  avaluació  de  riscos  d'accident  és  l'indicat  al  procediment 
PGP-0000/06.00 del Servei de Prevenció de Abengoa, que està basat en el mètode de 
Avaluació de Riscos Laborals del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 
juny de 1996 i la classificació dels riscos, segons la gravetat establerta pel Centro Nacional 
de Nuevas Tecnologías.

Pel càlcul del grau de perillositat del risc  s’estableixen dos criteris:

Severitat del risc, que és el valor assignat al dany mes probable que es produiria en cas de 
materialitzar-se.

Probabilitat unitària del que ocorre un risc, és el valor assignat a la probabilitat del que 
ocorre el risc en una sola exposició.

El grau de perillositat es determina arran dels valors assignats als apartats anteriors amb 
l'aplicació de la següent taula:

Lleugerament greu

-L-

Greu

-G-

Extremadament greu

-EG-

Baixa

-B-

Risc

-TRIVIAL-

Risc

-TOLERABLE-

Risc

-MODERAT-

Mitjana

-M-

Risc

-TOLERABLE-

Risc

-MODERAT-

Risc

-IMPORTANT-

Alta

-A-

Risc

-MODERAT-

Risc

-IMPORTANT-

Risc

-INTOLERABLE-

De la qualificació dels riscos es procedirà a la Planificació de la Prevenció per a evitar-los o 
reduir-los, assignant les prioritats amb  que deuen implantar-se les accions correctores.
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B.1.4.2.Esbrossada i moviment de terres

Avaluació dels riscos

Riscos Previstos Prob. Grav. Aval.

Esllavissades B G TO

Caigudes de personal al mateix nivell B L TR

Caigudes de personal a diferent nivell B G TO

Bolcada per accident de vehícles i maquines B G TO

Atropellaments per màquines o vehicles B EG MO

Atrapaments B G TO

Explosions B EG MO

Talls I cops B L TR

Sorolls B L TR

Vibracions B L TR

Projecció departícules als ulls B L TR

Pols B L TR

Interferència en línies d’alta tensió B EG MO

Proteccions personals

• Cascs de seguretat

• Ulleres antipols i anti-impacte

• Màscares respiració antipols

• Protectors auditius



Instal·lació d’equipament de trànsit a una
carretera e integració amb centre de control Pág. 13

• Cinturons de seguretat

• Granotes

• Vestits impermeables

• Guants de cuiro antitall, per a maneig de materials i objectes

• Botes impermeables a l’aigua i a la humitat

B.1.4.3.Excavació en rases

Avaluació dels riscos

Riscos Previstos Prob. Grav. Aval.

Desprendiments de terres B L TR

Caiguda de persones al mateix nivell B L TR

Caigudes de persones a l’interior de la rasa B L TR

Atrapaments  de  persones  mitjançant 
maquinària

B G TO

Els  derivats  per  interferències  amb 
conduccions entrerrades

B EG MO

Inundació B L TR

Cops per objectes M L TO

Proteccions personals

• Cascs de seguretat

• Ulleres antipols i anti-impacte

• Màscares respiració antipols
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• Protectors auditius

• Cinturons de seguretat

• Granotes

• Vestits impermeables

• Guants de cuiro antitall, per a maneig de materials i objectes

• Botes de seguretat de cuiro

• Botes de seguretat de lona

B.1.4.4.Excavació de pous de serveis

Avaluació dels riscos

Riscos Previstos Prob. Grav. Aval.

Caigudes d’objectes B G TO

Cop per objectes B L TR

Caigudes de persones en entrar i sortir B G TO

Caigudes  de  persones  en  caminar  per  les 
proximitats d’un pou

B G TO

Ensorrament de les parets del pou B EG MO

Interferències per conduccions subterrànies B G TO

Inundacions M L TO

Electrocucions B G TO

Asfixia B EG MO

Proteccions personals
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• Cascs de seguretat

• Cascs de seguretat amb il.luminació autònoma

• Ulleres antipols i anti-impacte

• Màscares respiració antipols

• Protectors auditius

• Cinturons seguretat

• Granotes

• Vestits impermeables

• Guants de goma

• Guants de cuiro antitall, per al maneig de material i objectes

• Botes de seguretat de cuiro

B.1.4.5.Rebliments de terres

Avaluació dels riscos

Riscos Previstos Prob. Grav. Aval.

Sinistres de vehícles per excés de càrrega o 
mal manteniment

B G TO

Caigudes  de  persones  de  de  les  caixes  o 
carrosseries dels vehícles

B G TO

Interferències  entre  vehicles  per  falta  de 
direcció o senyalització a les maniobres

B L TR

Atropellament de persones B EG MO

Bolcada  de  vehicles  durant  descàrregues  en 
sentit de retrocés

B G TO
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Accidents  per  conducció  sobre  terrenys 
entollats, sobre terrenys fangats

B G TO

Vibracions sobre les persones B L TR

Soroll ambiental B L TR

Proteccions personals

• Cascs de seguretat

• Màscares respiració antipols

• Cinturons de seguretat antivibratoris

• Granotes

• Guants de cuiro antitall, per a maneig de materials i objectes

• Botes de seguretat de cuiro

B.1.4.6.En transport, abocat, estesa, compactació i col.locació de canonades

Riscos previstos

Riscos Previstos Prob. Grav. Aval.

Accidents de vehícles B EG MO

Atropellaments per maquines o vehicles B EG MO

Atrapaments B G TO

Caigudes de materials B L TR

Talls i cops B L TR

Vibracions B L TR
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Pols B L TR

Proteccions personals

• Cascs de seguretat

• Ulleres antipols i anti-impacte

• Mascares respiració antipols

• Protectors auditius

• Cinturons de seguretat

• Granotes

• Vestits impermeables

• Guants de cuiro antitall

• Botes impermeables a l’aigua i a l’humitat

• Botes de seguretat de cuiro

B.1.4.7.Encofrats, treballs d’encofrat i desencofrat en fusta.

Riscos previstos

Riscos Previstos Prob. Grav. Aval.

Cops a les mans durant la clavada M L TO

Caiguda dels encofradors al buit B G TO

Caiguda  de  fusta  al  buit  durant  les  operacions  de 
desencofrat

B L TR

Caiguda de persones en caminar o treballar  sobre el 
fons de les bigues (o jàsseres)

B G TO
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Caiguda de persones pel costat o buit del forjat B G TO

Caiguda de persones al mateix nivell B L TR

Trepitjades sobre objectes punxants B L TR

Electrocució  per  anul.lació  de  connexions  a  terra  de 
maquinària elèctrica

B EG MO

Cops en general per objectes M L TO

Dermatosis per contactes amb el ciment M L TO

Proteccions personals

• Cascs de seguretat

• Cascs de seguretat per a portar eines

• Ulleres antipols i anti-impacte

• Cinturons de seguretat

• Granotes

• Vestits impermeables

• Guants de goma

• Botes impermeables a l’aigua i a la humitat

• Botes de seguretat de cuiro

B.1.4.8.Treballs amb ferralla

Riscos previstos
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Riscos Previstos Prob. Grav. Aval.

Talls  i  ferides  a  mans  i  peus  per  maneig  de  rodons 
d’acer

B G TO

Aixafaments  durant  les  operacions  de  càrrega  i 
descàrrega de paquets de ferralla

B G TO

Aixafaments  durant  les  operacions  de  muntatge  i 
armadures

B G TO

Entrebancs i torçades en caminar sobre les armadures B G TO

Els derivats de les eventuals trencades de rodons d’acer 
durant l’estirat o doblegat

B EG MO

Sobreesforços M G MO

Caigudes al mateix nivell B L TR

Caigudes de d’altura B G TO

Cops  per  caiguda  o  gir  descontrolat  de  la  càrrega 
suspesa

B EG MO

Proteccions personals

• Cascs de seguretat

• Cinturons de seguretat

• Cinturons de seguretat per a portar eines

• Granotes

• Vestits impermeables

• Guants de cuiro antitall

• Botes impermeables a l’aigua i a la humitat
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• Botes de seguretat de cuiro

B.1.4.9.Muntatge o desmuntatge d’estructures metàl.liques

Riscos previstos

Riscos Previstos Prob. Grav. Aval.

Bolcada de les piles d’aplec de perfils B EG MO

Despreniment de càrregues suspeses B EG MO

Atrapaments per objectes pesats B G TO

Cops i talls a mans i peus per objectes i/o eines M L TO

Bolcada de l’estructura B EG MO

Cremades B G TO

Radiacions per soldadura amb arc B G TO

Caigudes al mateix nivell B L TR

Caigudes al buit B EG MO

Partícules als ulls B G TO

Contacte amb el corrent elèctric B EG MO

Explosió d’ampolles de gasos liquats B EG MO

Incendis B G TO

Intoxicació B EG MO

Proteccions personals

• Cascs de seguretat

• Cinturons de seguretat



Instal·lació d’equipament de trànsit a una
carretera e integració amb centre de control Pág. 21

• Cinturons de seguretat per a portar eines

• Granotes

• Vestits impermeables

• Guants de cuiro antitall

• Botes impermeables a l’aigua i a la humitat

• Botes de seguretat de cuiro

B.1.4.10.Treballs de manipulació amb formigó

Riscos previstos

Riscos Previstos Prob. Grav. Aval.

Caigudes de persones i/o objectes al mateix nivell B L TR

Caigudes de persones i/o objectes a diferent nivell B G TO

Caigudes de persones i/o objectes al buit B EG MO

Enfonsament d’encofrats B EG MO

Ruptura o rebentada d’encofrats B EG MO

Caiguda d’encofrats trepadors B G TO

Trepitjades sobre objectes punxants B G TO

Trepitjades sobre superfícies de trànsit B L TR

Les derivades de treballs sobre sòls humits o mullats B G TO

Contactes amb el formigó (dermatitis per ciments) M L TO

Fallida d’estrebades B G TO

Corriment de terres B G TO

Els derivats de l’execució de treballs sota circumstancies 
metereològiques adverses

B L TR
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Atrapaments B G TO

Vibracions per maneig d’agulles vibrants B G TO

Soroll ambiental B L TR

Electrocució. Contactes elèctrics B EG MO

Proteccions personals

• Cascs de seguretat

• Ulleres antipols i anti-impacte

• Protectors auditius

• Cinturons de seguretat

• Cinturons de seguretat antivibratoris

• Granotes

• Vestits impermeables

• Guants de goma fins, per operaris que treballin en formigonat

• Botes impermeables a l’aigua i a la humitat

• Botes de seguretat de cuiro

• Botes dielèctriques

B.1.4.11.Muntatge de pous

Riscos previstos

Riscos Previstos Prob. Grav. Aval.
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Caigudes de persones al mateix nivell B L TR

Caigudes de persones a diferent nivell B G TO

Enfonsament de la volta (excavacions a mina) B G TO

Desplom i bolcada dels paraments del pou B EG MO

Cops i talls per l’ús d’eines manuals M L TO

Sobreesforços per postures obligades (caminar acotxat…) M L TO

Desplom de viseres o talussos B G TO

Desplom dels talussos d’una rassa B G TO

Els  derivats  de  treballs  realitzats  en  ambients  humits, 
entollats i tancats

B L TR

Electrocució B EG MO

Intoxicació per gasos B EG MO

Explosió per gasos o líquids B EG MO

Atac de rates (embrancaments amb clavegueres) B G TO

Ruptura del torn B G TO

Dermatitis per contacte amb el ciment B L TR

Infeccions B G TO

Proteccions personals

• Cascs de seguretat

• Cascs de seguretat amb il.luminació autònoma

• Ulleres antipols i anti-impacte

• Cinturons de seguretat



Pág. 24 Annex B

• Granotes

• Guants de goma 

• Guants de cuiro antitall, per a maneig de materials i objectes

• Manega de cuiro

• Polaina de cuiro

B.1.4.12.Maçoneria

Riscos previstos

Riscos Previstos Prob. Grav. Aval.

Caiguda de persones al buit B EG MO

Caigudes de persones al mateix nivell B L TR

Caigudes de persones a diferent nivell B G TO

Caiguda d’objectes sobre les persones B G TO

Cops contra objectes B L TR

Talls pel maneig d’objectes i eines manuals B L TR

Dermatitis per contactes amb el ciment B L TR

Partícules als ulls B G TO

Talls per utilització de màquines-eines M L TO

Els derivats dels treballs realitzats en ambients pulverulents M L TO

Sobreesforços M G MO

Electrocució B EG MO

Atrapaments pels mitjans d’elevació I transport B G TO

Els derivats de l’ús de mitjans auxiliars (escales, bastides,
…)

B G TO
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Proteccions personals

• Cascs de seguretat

• Cinturons de seguretat

• Granotes

• Guants de goma 

• Guants de cuiro antitall, per a maneig de materials i objectes

• Botes impermeables a l’aigua i a l’humitat

• Botes de seguretat de cuiro

B.1.4.13.Muntatge de prefabricats

Riscos previstos

Riscos Previstos Prob. Grav. Aval.

Cops a les persones pel transport en suspensió de grans 
peces

B G TO

Atrapaments durant maniobres d’ubicació B G TO

Caigudes de persones al mateix nivell B L TR

Caigudes de persones a diferent nivell B G TO

Bolcada de peces prefabricades B G TO

Desplom de peces prefabricades B G TO

Talls per maneig d’eines manuals M L TO

Talls o cops per utilització de màquines-eines M L TO
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Aixafament de mans o peus en rebre les peces B G TO

Proteccions personals

• Cascs de seguretat

• Cinturons de seguretat

• Granotes

• Vestits impermeables

• Guants de goma 

• Guants de cuiro antitall, per a maneig de materials i objectes

• Botes impermeables a l’aigua i a l’humitat

• Botes de seguretat de cuiro

B.1.4.14.Acabats

Riscos previstos

Riscos Previstos Prob. Grav. Aval.

Atropellaments per maquinària i vehícles B EG MO

Atrapaments B G TO

Col.lisions i bolcades B G TO

Caigudes d’altura B EG MO

Caiguda d’objectes B G TO

Talls i cops M L TO
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Proteccions personals

• Cascs de seguretat

• Ulleres antipols i anti-impacte

• Protectors auditius

• Cinturons de seguretat

• Granotes

• Vestits impermeables

• Guants de cuiro antitall, per a maneig de materials i objectes

• Botes de seguretat de cuiro

B.1.4.15.En soldadures

Riscos previstos

Riscos Previstos Prob. Grav. Aval.

Explosions B EG MO

Fums metàl.lics B G TO

Radiacions B G TO

Proteccions personals

• Cascs de seguretat
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• Pantalles de seguretat per a soldador

• Ulleres de seguretat per a oxitall

• Màscares respiració antipols

• Filtres màscara antipols

• Protectors auditius

• Cinturons de seguretat

• Cinturons de seguretat antivibratoris

• Cinturons de seguretat per a portar eines

• Granotes

• Davantals de cuiro, per a soldador

• Guants de cuiro antitall

• Guants dielèctrics per al seu ús en baixa tensió

• Guants per a soldador

• Manega de cuiro

• Botes de seguretat de cuiro

• Botes dielectriques

• Polaina de cuiro

B.1.4.16.Muntatge d’instal.lació elèctrica

Riscos previstos

Riscos Previstos Prob. Grav. Aval.

Caiguda de persones al mateix nivell B L TR
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Caiguda de persones a diferent nivell B G TO

Talls per maneig d’eines manuals B L TR

Talls per maneig de guies i conductors M L TO

Punxades a les mans per maneig de guies I conductors M L TO

Cops per eines manuals B L TR

Sobreesforços per postures forçades M L TO

Cremades  per  encenedors  durant  operacions 
d’escalfament del “macarró protector”

B L TR

Proteccions personals

• Cascs de seguretat

• Cinturons de seguretat

• Granotes

• Faixa elàstica

• Guants dielectrics per al seu ús en baixa tensió

• Botes de seguretat de cuiro

• Botes dielectriques

• Estora aïllant

• Eines aïllants

B.1.4.17.Durant les proves de connexionat i posada en servei de la instal.lació 
més comuns

Riscos previstos
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Riscos Previstos Prob. Grav. Aval.

Electrocució  o  cremades  per  la  dolenta  protecció  de 
quadres electrics

B G TO

Electrocució o cremades per maniobres incorrectes a les 
línies

B G TO

Electrocució o cremades per us d’eines sense aïllament B G TO

Electrocució o cremades per punteig dels mecanismes de 
protecció (disjuntors diferencials, etc)

B G TO

Electrocució o cremades per connexionats directes sense 
clavilles mascles-femelles

B G TO

Explosió dels grups de transformació durant l’entrada en 
servei

B G TO

Incendi per incorrecta instal.lació de la xarxa elèctrica B G TO

Proteccions personals

• Cascs de seguretat

• Cinturons de seguretat

• Granotes

• Faixa elastica de subjecció de cintura

• Guants dielectrics per al seu us en baixa tensió

• Botes de seguretat de cuiro

• Botes dielectriques

• Estora aïllant

• Eines aillants
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B.1.4.18.Instal.lació elèctrica provisional de l’obra

Riscos previstos

Riscos Previstos Prob. Grav. Aval.

Contactes elèctrics directes B G TO

Contactes elèctrics indirectes B G TO

Els  derivats  de  caigudes  de  tensió  a  la  instal.lació  per 
sobrecàrrega (abús o incorrecte càlcul de la instal.lació)

B G TO

Mal funcionament dels mecanismes i sistemes de protecció B G TO

Caigudes al mateix nivell B G TO

Caigudes a diferent nivell B G TO

Proteccions personals

• Cascs de seguretat

• Cinturons de seguretat

• Granotes

• Faixa elastica de subjecció de cintura

• Guants dielectrics per al seu us en baixa tensió

• Botes de seguretat de cuiro

• Botes dielectriques

• Estora aïllant

• Eines aillants
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B.1.1.1.Normes bàsiques de seguretat

• El muntatge d’aparells elèctrics serà fet per especialistes.

• La il·luminació de les zones de treball no serà inferior als 100 lux mesurats a una alçada 
de 2 metres.

• La il·luminació amb portàtils  es farà amb porta llumeres estancs amb mànec aïllant, 
alimentats a 24 volts.

• És  prohibit  l’endollat  dels  cables  als  quadres  de  subministrament  elèctric,  sense 
connexió mascle femella.

• Les escales de mà a emprar seran del tipus tisora amb sabates antilliscants i cadeneta 
de limitació d’obertura, per tal d’evitar els riscos dels treballs a damunt de superfícies 
insegures i estretes.

• És prohibit el muntatge de bastides fen servir les escales com a cavallets, per tal d’evitar 
els riscos dels treballs a damunt de superfícies insegures i estretes.

• Per  preveure  el  risc  de  caigudes  d’alçada,  la  instal·lació  elèctrica  a  tribunes  o 
balconades, s’efectuarà desprès d’instal·lar una xarxa de protecció a l’obertura vertical.

• Les eines dels instal·ladors i seran protegides contra els contactes elèctrics amb material 
aïllant normalitzat.

• Les  eines  dels  instal·ladors  que  presentin  deteriorament  en  el  seu  aïllament  seran 
substituïdes immediatament.

• Per a preveure, la connexió accidental de la xarxa, l’últim cable que es col·locarà serà el 
del  quadre general  de la  companyia,  i  es guardaran en lloc segur,  els  mecanismes 
necessaris per a la connexió.

• Les proves de funcionament de la instal·lació s’anunciaran a tot el personal per tal 
d’evitar el risc d’accidents.

• Abans de fer entrar en càrrega la instal·lació elèctrica es revisaran les connexions dels 
mecanismes, proteccions i empalmes dels quadres generals, d’acord amb el Reglament 
electrotècnic de baixa tensió.
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B.1.4.19.Proteccions col.lectives:

• Senyalització d’obres en presencia de trànsit segons ordre 31/08/87 del MOPU.

• Senyalització de les zones de perill

• Senyals de STOP en sortides de vehicles

• Senyalització  de  l’obligatorietat  d’ús  del  casc,  cinturó  de  seguretat,  màscares, 
protectors auditius, guants i botes.

• Senyalització  de  risc  elèctric,  caiguda  d’objectes,  caiguda  a  diferent  nivell, 
maquinària pesada en moviment, càrregues suspeses, incendi i explosions.

• Senyalització d’entrada i sortida de vehícles.

• Senyalització de prohibició del pas a tota persona aliena a l’obra, de fumar, encendre 
foc i aparcar.

• Senyals informatives de localització de la farmaciola i dels extintors.

• Cinta d’abalisaments

• Pòrtics limitadors de gàlib.

• Pòrtics protectors de línies elèctriques.

• Senyals òptiques i acústiques marxa enrera de vehicles.

• Brandoles de senyalització

• Abalisament lluminós.

• Instalació de posada a terra

• Interruptors  diferencials  d’alta  sensibilitat  (30 mA) per  a enllumenat  i  de mitjana 
sensibilitat (300 mA) per força.

• Protecció contra caiguda de les excavacions
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• Xarxes horitzontals exteriors en obres de fàbrica, en alçada.

• Xarxat resistent en forats horitzontals

• Suports i ancoratge de xarxes

• Tub de subjecció cinturó de seguretat

• Ancoratges per a tubs

• Baranes rígides en encofrats, en alçada

• Plataformes voladisses per retirar elements d’encofrat

• Vàlvules antiretrocés en mànegues

• Conjunt de cartells per a senyalització de perill

• Equip complet de primers auxilis

• Extintors de pols polivalent

B.1.5.Riscos a tercers. Mesures preventives i proteccions.

En l’execució de les obres a les zones pròximes a edificacions, es produiran els següents 
riscs:

-  Afecció  als  serveis  públics  o  privats  que  puguin  existir  (escomeses  instal.lacions, 
desguassos, etc…).

-  Danys  a  les  construccions  existents   (aparició  de  fissures,  riscs  de  possibles 
enderrocaments, etc…).

– Risc d’impactes sobre les instal.lacions i construccions.
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B.1.5.1.Neteja dels llocs de treball

Quan finalitzi la jornada de treball, cada lloc de treball quedarà perfectament net i ordenat. 
Les maquines i elements auxiliars presents a l’obra romandrem ubicats en els llocs destinats 
per allò, perfectament bloquejats  per a evitar moviments indesitjables.

Es nombrarà una quadrilla amb la funció de mantenir els vials en perfectes condicions de 
neteja, senyalització i neteja en tot moment.

B.1.6.Formació i Informació

El personal tindrà l’adequada formació en prevenció de riscos i rebrà la formació i reciclatge 
necessaris,  d’acord  amb  el  Pla  de  Formació  Anual  de  la  UTE;  les  empreses 
sotscontractades disposaran del seu pla de formació adequat als riscos detectats per a les 
seves  activitats.

La formació  a impartir  serà en funció  de l’activitat  que  es  desenvolupa,  es  dirigirà  al 
coneixement dels riscos i  a l'adopció de mesures preventives.

El responsable de Seguretat informarà al personal de nou ingrés a l’obra, de les normes i 
procediments d’obligat compliment, així com de les actuacions en cas d’accident o incident. 

Es  farà  una  sessió  informativa  sobre  el  pla  de  seguretat  i  salut  als  treballadors  que 
participaran a l’obra, així com dels riscos que es poden trobar, de les actuacions en cas 
d’emergència (fent entrega de les instruccions d’emergència a l’obra) i de la avaluació de 
riscos segons el lloc de treball. Tanmateix els treballadors en tot moment estaran informats 
sobre els riscos existents a l’obra.

B.1.7.Medicina preventiva i primers auxilis

Servei mèdic i d’urgències. 

En cas d’accident, l’atenció mèdica tindrà lloc en:

BARCELONA

Hospitalización  

Clinica Mutua Universal Centre Mèdic Delfos Institut Guttman

Avgda. De l’Hospital Militar, 151-161 Garcilaso,57
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Tels. 93-484.85.00 / 93-434.28.28 Tel. 93-351.22.11

08025 Barcelona. 08027 Barcelona.

Oftalmología 

Mutua Universal

(24 hores) Clínica Barraquer

Clinica Mutua Universal Centre Mèdic Delfos (de 20 a 9 h, disabtes y festius)

Avgda. De l’Hospital Militar, 151-161 Muntaner, 314

Tels. 93-434.28.28 Tels. 93-209.53.11

08023 Barcelona. 08021 Barcelona.

Quemados Rehabilitación Funcional  

Hosp Passig Vall d’Hebron, s/n                                     Balmes 17-19

Tels. 93-427.20.00 Tels. 93-484.84.84

08035 Barcelona. 08007 Barcelona.

Clinica Mutua Universal Centre Mèdic Delfos

Avgda. De l’Hospital Militar, 151-161

Tels. 93-484.85.00 / 93-434.28.28

08025 Barcelona.

Telèfon d’urgències: 900-203-203

Cadascuna de les empreses presents a l’obra disposaran de manera visible i de fàcil accés 
un cartell en el que s’assenyali el centre assistencial més  proper, amb totes les dades i 
plànol d’accés, al que acorreran els seus treballadors en cas d’accident. En aquest també 
apareixeran els números dels serveis d’emergències del municipi.

Farmacioles d’obra
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Al centre de la UTE existiran farmacioles disponibles pels treballadors.  

A més cada vehicle d’obra disposarà de la seva pròpia farmaciola.

Composició de la farmaciola d’obra:

• Caixa metàl·lica o plastificada

• Manual de primers auxilis

• Alcohol

• Aigua oxigenada

• Desinfectant

• Descongestiu ocular

• Cotó

• Compresa-gasa estèril

• Benes estretes i amples

• Tiretes

• Esparadrap

• Analgèsic

• Calmant

• Cicatritzant

• Antihistamínic

• Antiinflamatori-antialèrgic

• Pinces, estisores

Actuació d'emergència en cas d'accident. Principis Generals

• Conservar la calma i actuar ràpidament.
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• Manejar a l'accidentat amb suavitat i precaucions.

• Tranquil·litzà a l'accidentat, donant-li ànims mitigant la seva preocupació.

• Tombar  a  la  víctima sobre  el  terra en el  mateix  lloc  a on s’hagi  produït  l’accident, 
col·locant-la  de costat, amb el cap enrere o inclinada cap a un costat.

• Procedir  a  un  examen general  per  a  comprovar  els  efectes  de  l'accident  (fractura, 
hemorràgia, cremades, pèrdua de  coneixement, etc.) 

• A no ser que sigui absolutament necessari  (ambients perillosos, electrocució, etc.) no 
s’ha de retirar l’accidentat del lloc  on es trobi fins que es conegui amb seguretat la seva 
lesió i s’hagin aplicat els primers auxilis.  

• Primer s’ha de mirar la respiració i les possibles hemorràgies.

• Mai s’ha de donar de beure en cas de pèrdua de coneixement.

• Procurar que la víctima no es refredi, tapant-la amb mantes,  roba d’abric, etc. 

• Avisar al metge més pròxim, lloc de socors, centre assistencial, servei  d’urgències, etc. 
facilitant-li les dades conegudes a fi que ens puguin indicar les mesures a adoptar fins a 
la seva arribada.    

• Traslladar a l’accidentat,  una vegada atès, fins al lloc de socors, centre assistencial, 
hospital més pròxim, etc. amb la major diligència i precaució possible. 

• El  socorrista  no  és  metge,  però  pot  aconseguir  que  l’accidentat  arribi  als  Serveis 
Sanitaris en les millors condicions per salvar-li la vida.

Reconeixement  mèdic

Tot el personal que comenci a treballar, haurà de passar un reconeixement mèdic, el qual es 
repetirà anualment.
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B.1.8.Seguiment de l’activitat.

B.1.8.1.Indicadors estadístics

Els indicadors estadístics d’accidentalitat es realitzaran seguint els criteris del procediment 
titulat "Control de Accidentabilidad, Indicadores Estadísticos".

B.1.8.2.Investigació d’accidents

Els accidents amb baixa i incidents significatius, seran investigats seguint les directrius del 
procediment  titulat  "Accidentes  de  Trabajo,  Enfermedades  Profesionales  e  Incidentes 
Graves; Actuaciones, Investigaciones y Registros".

B.1.8.3.Inspeccions de seguretat

L’obra serà visitada periòdicament por els Tècnics en Prevenció, d’acord amb els Plans 
d’Actuació.

Com a conseqüència d’aquestes visites es generaran uns informes amb les indicacions de 
les deficiències observades i les propostes d’Accions Correctives.

Els models dels informes, la canalització i la distribució dels mateixos, es realitzaran, segons 
el descrit en el procediment titulat “Control de la Accidentabilidad. Indicadores Estadísticos”.

B.1.9.Procediments d’execució

Per aquells treballs d’especial perillositat, el responsable de l’Obra, amb l’assessorament del 
Servei de Prevenció, s’elaboraran els procediments d’execució específica, tenint en compte 
les característiques de l'espai, les interferències amb altres contractistes, les peticions del 
Client, etc.., presentant-los a la Direcció Facultativa per  la seva aprovació.

Es consideren entre d’altres, treballs d’especial perillositat:

• Manipulació de grans equips.

• Treballs  subaquàtics,  encreuaments  d’autovies,  encreuaments  de  vies 
fèrries, treballs en recintes amb atmosferes tòxiques, nocives, inflamables o 
explosives, etc.
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B.2.Pla de qualitat

B.2.1.Organització.

El Gerent de Contracte és el responsable de la relació comercial i de l'administrativa amb el 
client  i  amb els subcontractistes, així  com de la supervisió i  control dels treballs que fa 
referència el camp d'aplicació.

D'ell depèn funcionalment, pel que concerneix la realització del citat projecte, tot el personal 
assignat, incloent les àrees de Software, Enginyeria i Hardware. 

És responsable de les següents funcions:

• Establir els canals de comunicació apropiats amb el contractant per a servir com 
interlocutor vàlid en aspectes comercials i de certificació d'obra relatius al projecte de 
referència.

• Establir prioritats, objectius i confeccionar el planning d'execució del projecte.

• Seguiment de l'execució del projecte.

• Coordinació de les relacions tècniques amb el  contractant (o bé delegació en la 
persona que aquell nomeni).

• Coordinació amb els grups de Compres, Qualitat, Software, Fabricació i Enginyeria, 
en les matèries respectives relacionades amb el projecte de referència.

• Aplicació de qualsevol altre requisit de caràcter general dels Sistema de Qualitat i 
Medi ambient que no estiguin recollits en el present Pla de Qualitat.

És responsable de les següents funcions:

• Confeccionar o conèixer el quadre de càrregues de treball per a programació del 
manteniment.

• Complir amb els terminis de terminació i amb els temps de resposta i de reparació 
prevists.
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• Coordinar  les  distintes  fases  d'obra d'acord  als  objectius  fixats  en el  quadre  de 
càrregues de treball.

• Registrar  tota modificació  o  incidència  respecte  a  les  especificacions  d'execució 
inicials, per a la seva revisió pel delegat d'obra i del client.

• Realitzar el seguiment i compliment dels lliuraments de materials i equips, a fi de no 
danyar els terminis de l'obra i la seva terminació que compleixin amb els requisits de 
qualitat i funcionals especificats.

• Preparar els distints mesuraments i, base de les certificacions d'obra.

• Supervisar  l'execució  dels  treballs  realitzats  pel  personal  al  seu  càrrec  o  pels 
subcontractistes, comprovant la seva adequació a les especificacions i a les normes 
de  bona  execució,  registrant  les  incidències  oposades  o  les  transmeses  per  el 
personal. 

• Aplicació de qualsevol altre requisit de caràcter general dels Sistema de Qualitat i 
Medi ambient que no estiguin recollits en el present Pla de Qualitat.
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B.2.2.Control de la Documentació.

Els documents relacionats amb el Pla de Qualitat són controlats de manera que estiguin 
disponibles i actualitzats en aquells punts on es porten a terme les operacions fonamentals 
per al desenvolupament i control de l'obra. 

Els documents, abans de ser distribuïts, es comproven i aproven, sent les mateixes funcions 
les responsables de les comprovacions i aprovacions posteriors degudes a modificacions.

B.2.2.1.Elaboració de la Documentació.

La  raó  fonamental  per  a  elaborar  una  documentació  és  l'assegurament  de  l'eficaç 
planificació, operació i control dels processos desenvolupats en l'organització.

S’haurà de realitzar nova documentació sempre que:

• s'iniciï una nova activitat.

• l'absència de documentació provoqui un efecte advers sobre els resultats esperats.

Així mateix, són motius no excloents d'elaboració de documentació els següents:

• Quan s'ha canviat la forma de desenvolupar un procés

• Per una nova legislació o normativa

• Per variacions contractuals

• Com a conseqüència de les accions correctores o preventives

B.2.2.2.Comprovació de la Documentació.

La comprovació implica que, en el moment de realitzar la mateixa, es considera que els 
requeriments continguts  en el  document  compleixen  amb els  requisits  de  les  normes i 
responen a les necessitats de l'empresa.

Els  procediments  documentats  i  especificacions  seran  comprovats  sobre  la  base  dels 
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documents  de  referència  inclosos  en  les  mateixes.  Es  prendran  com  documents  de 
referència els següents tipus de documents:

6. Normes.

7. Reglaments Tècnics.

8. Especificacions contractuals.

9. Altres especificacions.

Aquests  documents  de  referència  hauran  d’estar  a  la  disposició  del  responsable  de 
comprovació. La comprovació de la documentació suposa verificar si el contingut és clar i 
concís i si el document compleix amb les pautes de presentació, codificació, estructura i la 
resta de requisits que s'indiquen en aquest procediment.

B.2.2.3.Aprovació de la Documentació.

La  documentació  del  projecte  serà  aprovada  internament  pel  cap  de  Servei,  i  serà 
presentada al contractant per a la seva aprovació.

Una  vegada  aprovada  la  documentació  de  referència,  el  contractista  se  cenyirà  als 
continguts inclosos en aquests procediments, no havent-se valorat en el present projecte 
canvis originats  per modificacions o ampliacions de qualsevol  naturalesa realitzades pel 
contractant. Si aquestes tinguessin lloc, el contractista negociarà amb les parts involucrades 
cadascuna de les modificacions o ampliacions que poguessin esdevenir.

Nota:  En cas  que el  contractant  no  aprovés formalment  la  documentació  lliurada o  en 
defecte d'això no notifiqués els comentaris realitzats a la mateixa, el contractista considerarà 
la documentació com aprovada en el termini de quinze (15) dies naturals contats a partir de 
la data del seu lliurament al contractant.
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B.2.2.4.Distribució de la Documentació.

Tots els documents citats seran distribuïts internament segons l'organigrama del projecte, 
mitjançant l'aplicació de Control de Projectes.

El Cap del Servei o la persona delegada a aquest efecte serà responsable d'efectuar la 
distribució de tota la documentació de projecte.

La documentació de projecte serà distribuïda al Cap del Projecte del contractant o a la 
persona delegada per aquest formalment, acompanyada d'una carta de transmissió en la 
qual s'indicarà el nom, data d'edició i revisió de cada document distribuït.

B.2.2.5.Modificació de la Documentació.

Cada vegada que formalment es procedeixi a efectuar una modificació en la documentació 
generada, es procedirà a editar una nova revisió que anul·larà en la seva totalitat  a les 
anteriors.

Cada vegada que una nova revisió sigui editada, es distribuirà al contractant o client per a la 
seva aprovació.

Igual que en el cas de l'elaboració, la modificació de la documentació es portarà a terme 
sempre que s'origini una nova activitat o es modifiqui una existent, i quan es produeixin 
canvis de normativa o de formes de desenvolupament dels processos.
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B.2.3.Compres

Els documents de compra contindran les dades necessàries que descriguin de forma clara i 
inequívoca el producte o servei sol·licitat, amb indicació expressa dels requisits necessaris 
per al compliment del Contracte/Comanda. 

Inclouran:

• El tipus, classe, model, grau o qualsevol altra identificació precisa del producte.

• El títol o qualsevol altra identificació inequívoca i l'edició aplicable d'especificacions, 
plans, requisits del procés, instruccions d'inspecció i  qualsevol altra dada tècnica 
aplicable, incloent els requisits per a l'aprovació o la qualificació del producte, dels 
procediments, de l'equip per al procés i del personal.

Es realitzarà selecció de Proveïdors i subcontractistes en funció de la seva aptitud per a 
complir amb els requisits del subcontracte.
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B.2.4.Inspecció i Assaig

El control dels processos assegurarà que les activitats incloses en el contracte, es porten a 
terme  en  condicions  controlades  mitjançant  l'edició  de  la  pertinent  documentació  i  les 
inspeccions periòdiques que es realitzaran.

L'abast de les inspeccions i assajos a realitzar vindran definits pels següents criteris:

• Requisits contractuals.

• Programa de Punts d’Inspecció.

• Prova final, per a comprovar l'adequació del producte/servei a l'especificat.

D'acord amb l'abast de les Inspeccions i Assajos, es considerarà el següent:

• Durant  la  recepció  de materials  s'assegurarà  que els  materials  rebuts  no seran 
utilitzats fins a que no hagin estat inspeccionats, verificant que compleixen amb els 
requisits especificats.

• Durant  les  etapes  de  muntatge  i  instal·lació  i  manteniment  s'inspeccionaran, 
assajaran i identificaran els productes/serveis tal com s'estableixi en els documents 
especificats.

El producte es conservarà fins a completar les inspeccions i assajos o bé fins a la recepció i 
verificació dels informes necessaris. La posada en circulació per causes majors, abans de 
completar les verificacions, es farà seguint procediments segurs de recuperació. 

Quan  sigui  adequat,  es  podrà  establir  la  conformitat  dels  productes,  muntatges  i 
instal·lacions/manteniments  amb els  requisits  especificats  utilitzant  mètodes de control  i 
supervisió del procés.

Les  inspeccions  i  assajos  finals  es  realitzaran  d'acord  amb l'indicat  en  els  documents 
especificats.  La  documentació  generada  haurà  de  ser  arxivada  i  conservada  i  haurà 
d’identificar a la persona responsable de la posada en circulació dels productes.

S'identificarà l'estat d'inspecció i assaig que es troben els productes mitjançant marques, 
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estampilles autoritzades, etiquetes, fulls de ruta, registres d'inspecció, registres d'ordinador, 
zones senyalitzades i altres mitjans adequats que indiquen la conformitat o no conformitat 
dels  productes  derivats  de  les  inspeccions  o  assajos  realitzats,  mantenint  aquesta 
senyalització mentre sigui necessari.

B.2.4.1.Control dels Equips d’Inspecció, Medició i Assaig.

S'assegurarà que els equips utilitzats durant la inspecció, mesurament i assaig presenten el 
necessari nivell de confiança i precisió per a demostrar la conformitat del producte. 

Aquest control es realitzarà exclusivament sobre equips que realitzin mesures els resultats 
de les quals puguin afectar a la Qualitat del Producte.

Per a la utilització dels equips es tindrà en compte el següent:

• Es determinarà quins mesuraments han de realitzar-se, la precisió dels mateixos i 
els equips adequats d'inspecció, mesurament i assaig.

• S'identificaran tots  els  equips  i  dispositius  d'inspecció,  mesurament i  assaig  que 
puguin afectar a la qualitat del producte i es calibraran a intervals establerts. 

• S'assegurarà  que  la  manipulació,  la  protecció  i  l'emmagatzematge  dels  equips 
d'inspecció, mesurament i assaig, no alteren la seva precisió i la seva aptitud per a 
l'ús.

B.2.4.2.Control  dels  Productes  No  Conformes  i  Accions  Correctores  i 
Preventives

S'assegurarà la identificació, control i tractament satisfactori de productes no conformes amb 
els requisits especificats. 

Els productes No Conformes s'identificaran i es designarà la responsabilitat de les persones 
autoritzades per a l'examen dels mateixos, i l'autoritat per al seu tractament. 
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B.2.5.Reclamacions del Client 

Les Reclamacions dels Clients seran ateses pel gerent de Contracte, definint les accions 
pertinents per a solucionar el problema i en la seva mesura evitar la reincidència.



Instal·lació d’equipament de trànsit a una
carretera e integració amb centre de control Pág. 49

B.2.6.Manipulació, Emmagatzematge, Embalatge, Conservació 
i Lliurament

S'assegurarà  que  els  productes  no  sofreixin  deterioracions  en  les  operacions  de 
Manipulació, Emmagatzematge, Embalatge, Conservació i Lliurament. 

B.2.6.1.Manipulació, i Emmagatzematge. 

Es proporcionaran les condicions necessàries i els mitjans requerits per a assegurar un 
correcte maneig i emmagatzematge dels equips. 

Es definirà i identificarà, en la mesura que sigui necessari: 

• Posició. 

• Protecció contra les inclemències del temps. 

• Protecció contra vibracions, xocs, etc. 

• Precaucions a adoptar en la manipulació de productes perillosos. 

• Instruccions particulars. 

B.2.6.2.Embalatge.

Es tindrà en compte: 

• Tipus d'empaquetat. 

• Idoneïtat dels embalatges. 

• Tipus de suport del producte per al seu transport. 

• Identificació. 
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B.2.6.3.Conservació

S'aplicaran els mètodes adequats per a la conservació i separació dels productes/materials 
les característiques dels quals puguin sofrir alteració en el transcurs de l'emmagatzematge. 

B.2.6.4.Lliurament

S'utilitzaran els mitjans necessaris que assegurin la qualitat del producte a la seva recepció 
pel client.
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B.2.7.Programa de Punts d’Inspecció (PPIs)

Aquest apartat té per objecte descriure el mètode definit per a presentar d'una forma fefaent 
els  resultats  de  les  inspeccions  i  proves  realitzades  sobre  els  elements  objecte  del 
subministrament al llarg del cicle de vida establert per al projecte de referència. 

Els  resultats  de  les  inspeccions  i  proves  es  registraran  en  els  Programes  de  Punts 
d'Inspecció (PPI en els successiu). 

Totes les inspeccions i proves reflectides en els PPIs es portaran a terme prenent com 
documents de referència procediments, instruccions, plans o altres documents de qualitat 
presentats per a aprovació al contractant, els quals definiran els mètodes concrets a seguir 
en cada prova o inspecció establerta. 

Aquests  documents de referència  s'indicaran per  a cada prova o inspecció  en l'apartat 
destinat a aquest efecte en els PPIs. 

En  cas  de  desviacions,  ja  sigui  en  els  resultats  de  les  proves  o  en  el  contingut  dels 
documents de referència, s'iniciarà la gestió de no-conformitat. El criteri a seguir consistirà 
en no signar la inspecció,  comprovació o prova corresponent  en cas de no-conformitat, 
obrint-se el IRP corresponent. Al tancament d'aquest, se signarà l'acceptació corresponent 
en el PPI. 

Cada inspecció o prova requerirà tres possibles verificacions:

a) Una  primera  verificació  (de  caràcter  obligatori)  responsabilitat  del  personal  de 
l'organització del contractista involucrat en el projecte de referència (aquesta verificació es 
denomina Autocontrol).

Aquesta  responsabilitat  suposarà  realitzar  les  inspeccions  i  proves  concretes 
contingudes en els PPIs segons la sistemàtica reflectida en els documents de referència 
indicats. 

L'evidència objectiva de la realització de les inspeccions i proves a aquest sistema 
es reflectirà mitjançant data i signatura del responsable de verificació del contractista en el 
caixetí  que,  a  aquest  efecte,  figura  en  els  PPIs,  el  qual  a  més  podrà  reflectir  les 
observacions i/o resultats de les mesures efectuades que així es requereixin.

b) El contractista serà responsable de realitzar, si així queda definit per la seva banda 
en els PPIs, i amb independència de la primera verificació, una segona. Aquesta segona 
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verificació  per  part  del  contractista,  serà  portada  a  terme  per  personal  independent  a 
l'execució del projecte (es denomina verificació independent).

Aquesta verificació suposarà contrastar mitjançant inspeccions i comprovacions els resultats 
reflectits en la primera verificació. 

L'evidència objectiva de la conformitat de les inspeccions i proves realitzades es reflectirà 
mitjançant data i signatura del responsable de verificació del contractista en el caixetí que, a 
aquest efecte, figura en els PPIs.

c) El contractant tindrà la possibilitat de realitzar una tercera verificació que li permeti 
comprovar,  en  aquells  aspectes  que  consideri  oportú,  la  conformitat  dels  elements 
inspeccionats.

L'evidència objectiva de la conformitat de les inspeccions i proves realitzades es reflectirà 
mitjançant data i signatura del responsable de verificació del contractant en el caixetí que 
figura  en  els  PPIs,  i  que  representa  l'acceptació,  per  la  seva  banda,  de  l'element 
inspeccionat. 

Per a cada inspecció o prova dels PPIs, es definirà el tipus de punt que aplica: si és un punt 
d'avís  (punt  més  enllà  del  com  una  activitat  pot  procedir  amb  la  condició  de  que 
l'organització designada hagi estat prèviament notificada) o si es tracta d'un punt d'espera 
(punt més enllà del com una activitat  no deu procedir  sense aprovació de l'organització 
designada). 

El contractista notificarà al contractant amb, almenys, una antelació de cinc (5) dies hàbils 
les dates previstes per a la realització de les inspeccions o proves definides com punts 
d'espera o avís per la seva banda.
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B.2.8.Registres de la Qualitat.

El tractament de la documentació aplicable i  els registres de la qualitat  requerits per al 
control  del  desenvolupament  del  contracte  s'efectuarà  amb  els  procediments  i  PPIs 
desenvolupats i efectuats per a aquest projecte. 

La documentació i  registres seran guardats,  almenys durant  3 anys  posteriors  al  fi  del 
projecte.
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