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1- ANTECEDENTS 
 

 

La plaça de l’Església de Sant Pere del Pas de la Casa, es troba situada al centre 
del poble del Pas de la Casa, a la parròquia d’Encamp, Andorra. 

 

 
 
Imatge aèria del centre del poble del Pas de la Casa, Encamp, Andorra. 
(Al centre de la imatge podem veure la plaça en qüestió) 
 
 

Aquesta zona de la plaça, es troba fortament transitada donat que s’hi troba un 
aparcament d’autobusos just a la part baixa dels murs. Aquesta conjuntura fa que 
sigui urgent la seva reparació.  
 
Als actuals murs que suporten la plaça on s’hi troba construïda l’església de St. 
Pere del Pas de la Casa, s’han localitzat una sèrie de patologies, que fan que no 
es compleixin les condicions d’Estat Límit. Aquests murs d’una alçada de fins a 
3m, presenten importants deformacions d’inici de bolcament en alguna zona.  
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Es tracta de murs de gravetat executats amb pedra i morter amb una amplada en 
coronació de 40cm. L’amplada de mur segons s’ha pogut apreciar  a la ‘cata’ 
efectuada pel Comú pel costat del trasdós és variable.  

 
La resta de murs presents a la plaça i amb una alçada menor, es troben en bon 
estat de conservació. Tant sols s’han de reparar trams puntuals d’aplacat de 
pedra despresa o amb falta de morter de rejuntat. Dins l’àmbit de la plaça, també 
s’hi troben escales conformades amb peces de granet, amb algunes deficiències 
que s’han de reparar. 

  
 Dins la plaça i proper als murs descrits anteriorment, s’hi localitzen diversos 
serveis i mobiliari urbà tals com: una cabina telefònica, fanals, papereres, 
senyals...entre d’altres. Aquest s’hauran de retirar i col·locar novament un cop 
acabada l’obra de reforma.  

 
El paviment de la plaça és de barreges bituminoses. Aquest paviment es troba 
deteriorat, i s’aprofitarà per arrencar i col·locar de nou, aprofitant la necessitat de 
reforma dels murs.  

 
La voravia existent al peu del mur, és d’una amplada variable. Aquesta està 
formada de peces de vorada i rigola de formigó, i acabat amb capa de barreges 
bituminoses. Aquesta voravia s’haurà d’enderrocar i reconstruir de nou, aprofitant 
la necessitat de reforma dels murs.  
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2-MOTIU O OBJECTE DEL PROJECTE 
 
La redacció del Pla de Renovació de Mobilitat Urbana, del Pas de la Casa, 
elaborat pel Comú d’Encamp, l’any 2012 s’emmarca dins de la Llei 8/2010 del 4 
de Juny. 
 
Aquesta llei desplega un conjunt d’instruments de planificació de la mobilitat 
aplicables a diferents escales geogràfiques, sempre en el perímetre Andorrà, en el 
que s’elaboren uns plans de renovació de la mobilitat urbana. Té per objectiu 
establir els principis als quals ha de respondre una gestió eficaç de la mobilitat 
ciutadana, del transport i les mercaderies. Es defineix un model futur a seguir, 
basat en la qualitat de vida, la integració social i el desenvolupament econòmic i 
sostenible. 
 
Des de la historia, el Pas de la Casa sempre ha sigut una font important 
d’ingressos pel País, tant és així que representa encara avui gairebé un 30% del PIB 
d’Andorra. Això contrasta bastant amb la situació urbanística que ens trobem. L’accés de 
França cap Andorra es via el Pas de la Casa, és a dir, que a més a més de ser un 
important motor del País, és la porta d’entrada del transit provinent del país veí i ens 
trobem amb unes carreteres en mal estat.  
 
La plaça de l’Església de Sant Pere no és una excepció. Adjacent a la plaça, 
trobem la única parada de línies internacionals del poble, amb un aparcament per 
a 6-7 autobusos. Aquesta situació desencadena, segons l’època, un allau de 
turistes que en primera instancia es troben tots ells a la plaça de l’Església 
 

 
 Situació en la que trobem un costat dels murs a reconstruir. 
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3-OBJECTIUS D'URBANITZACIÓ I ACTUACIÓ 

 
L’objecte del present projecte és doncs, la de refer els murs que presenten 
patologies estructurals i millorar la capacitat portant dels mateixos per tal de 
suportar amb garanties les càrregues de la plaça. 

 
D’altra banda, es construiran uns locals, adjunts als nous murs, que tindran com a 
objectiu, resguardar els diferents contenidors de brossa que actualment es troben 
al mitg de la voravia. Tal i com podem veure a la següent imatge. 

 

 
 

Finalment, i en conseqüència de les millores en els diferents elements 
estructurals, prioritzarem la mobilitat dels vianants, per tal que aquesta sigui més 
agradable i confortable, al no tenir els diferents contenidors sempre a la vista i 
sovint, amb brossa a la voravia.  
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4-ESTAT ACTUAL 

 
4.1- CARACTERÍSTIQUES TOPOGRÀFIQUES 

El terreny al que es fa referència durant l’estudi, té unes característiques 
topogràfiques homogènies, presentant una plataforma principal amb un pendent 
considerable. 
 
El desnivell del tram del Carrer Comptes de Foix objecte del projecte, oscil·la 
entre 
els 2089 metres a l’inici del projecte, i els 2086 metres a la part baixa Carrer, amb 
l’encreuament amb la CG-2. 
 
És a dir, una diferència de cota de 3 metres que amb una longitud total de 28 
metres, representa un pendent mig del 10,7 %. 

 
4.2- USOS I EDIFICACIONS EXISTENTS 

 
Parlem d’una zona de sòl urbà consolidat, on l’ús principal és el del comerç i 
l’habitatge, en tant que hi podem trobar també alguns equipaments com ara 
l’Església.  

 
4.3- INFRAESTRUCTURES I SERVEIS URBANS EXISTENTS 
 

En el encreuament del Carrer Comptes de Foix amb la Carretera General 2 
afectat pel projecte, s’hi troba situada l’únic aparcament de bus de línies 
internacionals del Poble del Pas de la Casa. Així doncs és un lloc amb molta 
activitat de vianants. 
 
En el present projecte intervindrem única I exclusivament en la xarxa de 
enllumenat públic i línia de telèfon, ja que hi trobem una cabina telefònica en el 
lloc on s’efectuaran les obres.   

 
4.4- REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

 
Es presenta un reportatge fotogràfic a l’annex número 2 (Reportatge fotogràfic) 
per a la descripció gràfica de l’estat actual de la zona del projecte. 
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5- CARACTERÍSTIQUES GEOTÈCNIES 

En el present projecte, s’inclou un estudi geològic i geotècnic (Annex 7) d’una 
zona propera a la nostra zona d’actuació. Degut a la impossibilitat de realitzar un 
estudi nosaltres mateixos, s’ha agafat de l’empresa especialitzada en estudis 
d’aquest tipus a Andorra (EUROCONSULT), un estudi de la zona. Concretament 
aquest estudi pertany a una obra de serveis a tant sols 30m de la nostra obra 
projectada. Així doncs les conclusions que en podrem treure seran idèntiques al 
estudi que trobarem al ANNEX 7. 
 
Agafarem els valors coneguts d’aquest estudi, i les assimilarem per al 
dimensionament que necessitem. D’altra banda les actuacions que farem, no 
modificaran ni alterarem en gran mesura cap paràmetre del terreny, ja que ens 
trobem en una zona totalment urbanitzada per edificis i/o equipaments i no 
canviarem les càrregues que transmetrem al sol. Les reformes més significatives 
són les d’enderrocar els murs existents i construir-ne de nous en el mateix 
emplaçament.  
 

 
 

6- ESTUDI D’ALTERNATIVES I DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
 

Durant la fase d’estudi del projecte, ens vam adonar que en la zona on teníem la 
problemàtica dels murs de morter i pedra en mal estat, també hi teníem, a la vora, 
una desena de contenidors d’escombraries que calia treure d’allà o si més no, fer-
hi algun arranjament. 
D’aquesta manera ens vam dedicar a estudiar les diferents alternatives de solució 
conjunta que podíem trobar per enllaçar aquests dos problemes, en un sol 
projecte. 
Les primeres alternatives, contemplaven la construcció d’un projecte independent 
al projecte de la plaça. 
L’alternativa escollida era doncs la que aconseguia unificar aquestes dues 
problemàtiques i solucionant-ho sense afegint-t’hi un sobre cost excessiu.  
En l’annex nº3 trobarem l’estudi d’alternatives més exhaustiu.  
Per fer-ho possible s’enderrocaran els actuals murs que presenten moviments 
d’inici de bolcament. A continuació se’n construiran de nous amb la metodologia 
de mur de formigó armat amb encofrat vist exterior amb textura específica imitant 
el revestiment de pedra.  
 
S’aprofitarà la construcció d’aquests nous murs, per crear un espai a l’interior dels 
mateixos per tal d’albergar uns locals per les escombraries actuals del c/ Compte 
de Foix. 
 
Aquest objectiu s’aconseguirà amb una modificació dels murs amb un voladís 
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superior, que conformaran l’espai per instal·lar-hi els contenidors de brossa. 
Aquest espai es compartimentarà segons el tipus de brossa i les necessitats de 
cadascun dels residus segons instruccions del Comú. 
 
D’aquesta manera quedarà l’espai lliure de contenidors exteriors, i es previndran 
de les inclemències meteorològiques. Per garantir l’accés als locals, es construirà 
una voravia transitable i rampes per el transport i maneig dels contenidors. Vegeu 
la fotografia adjunta de la zona de contenidors existents: 
 
 
 

 
 
A banda de la construcció dels nous murs i els locals d’escombraries, es 
repararan zones d’aplacat de pedra dels murs que no s’enderroquen, així com les 
escales de granet existents. Alhora es refaran les voravies que s’hagin enderrocat 
per la construcció de les noves sabates dels murs, així com la part de plaça 
enderrocada per les excavacions i per refer rasant pel drenatge. 
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7- CONDICIONANTS D’EXECUCIÓ DE L’OBRA 
 

7.1- CAPACITAT DELS LOCALS D’ESCOMBRARIES 
 

Per a poder disposar de l’alçada mínima necessària per les operacions del 
maneig dels contenidors, ha estat necessari que els voladius sobresurtin per 
sobres de la cota de la plaça. Per aquesta raó quedaran els murs de la zona dels 
habitacles dels locals a un nivell superior a l’actual plaça (veure plànol d’alçat dels 
murs). L’espai del voladís dels locals, no serà transitable, i per tant no tindrà accés 
i estarà tancat al pas públic amb la barana d’acer inoxidable. Es farà una 
impermeabilització de la coberta dels locals per evitar infiltracions d’aigua als 
locals d’escombraries. Es remataran els laterals amb xapes d’acer que impedeixin 
que l’aigua llisqui a través dels paraments verticals.   
Tots els murs vistos tant pel costat de la C.G.2, com pel costat de la plaça, tindran 
una textura d’imitació pedra. Aquests murs es protegiran amb una pintura 
impermeabilitzant que suporti l’atac de les sals fundents.  
 

  7.2- VISIBILITAT I SEGURETAT DES DE LA PLAÇA DE 
L’ESGLÉSIA 

 

Per augmentar la visibilitat dels usuaris de la plaça, s’ha decidit eliminar els 
repeus dels murs actuals que exerceixen la funció de barana baixa i substituir-la 
per una barana d’acer inoxidable que permeti la visibilitat de la vall de l’Ariége. 
Alhora els locals d’escombraries, s’han definit el més baixos possible per tal de 
preservar també la visibilitat.  

 

 

8- PROCEDIMENT CONSTRUCTIU 

 
L’abast dels treballs projectats una vegada executades les visites in situ, 
s’enumeren a continuació: 
 

• Senyalització i abalisament de la zona d’obra. 
• Retirada de fanals, senyals, papereres i cabina d’Andorra Telecom.  
• Escarificat del paviment superior dels murs, i zona contigua de vorada i 

rigola de la voravia. 
• Enderroc dels murs existents i voravies amb mitjans d’alt rendiment i 

transport fins a gestor de residus. 
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• Excavació per la fonamentació dels nous murs i els locals d’escombraries 
una vegada finalitzats els enderrocs. 

• Construcció dels murs de formigó armat amb sistema d’acabat vist de 
‘murus romanus’ de la casa Neoplast. Es conformaran de sabates, alçats 
de mur i voladís a la zona dels locals.  

• Impermeabilització i drenatge dels murs construïts. 

• Reparació de panys d’aplacat de pedra de la resta de murs a conservar. 

• Reparació de peces de granet d’escales i trams a rejuntar. 

• Ompliment del trasdós del mur, escarificat de la resta de plaça i restitució 
del ferm de la plaça amb barreges bituminoses. 

• Construcció de voravies enderrocades i pavimentació amb barreges 
bituminoses. Es conformaran de vorada + rigola + capa de formigó armat + 
capa de barreges bituminoses d’acabat. 

• Construcció de les compartimentacions interiors dels locals d’escombraries. 

• Acabat de la coberta del voladís dels locals amb impermeabilització, capa 
de barreges bituminoses i col·locació de xapes d’acer corten a mode de 
‘goteró’. 

• Construcció dels tancaments dels locals amb estructura mixta de fusta 
tractada i acer galvanitzat.  

• Col·locació de la barana d’acer inoxidable al cap del mur. 

• Col·locació de la peça de granet a la coronació dels murs a conservar. 

• Reposició dels fanals i mobiliari urbà, així com la xarxa d’enllumenat públic. 

• Reposició de la cabina telefònica. 

• Restitució de la pintura definitiva. 

• Retirada de senyalització i retirada de l’abalisament de l’obra. 
 

Aquesta llista no és limitativa. 
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9- TREBALLS PREVIS 

Una vegada retirats els elements de mobiliari urbà, tal com la cabina telefònica i 
els senyals de circulació que hi trobem, i previ a l’inici de l’enderroc, es procedirà 
al tall i escarificat del paviment contigu al mur per la part superior. Posteriorment 
s’escarificarà tota la plaça del costat Nord, segons s’especifica a la planta general 
del projecte. 
Aquestes operacions consistiran en el tall de paviment a la zona d’obertura de 
fonamentació, per tal de escarificar una primera fase, per així causar les mínimes 
molèsties.  
En l’annex nº 5 es descriuen totes les tasques de treballs previs que haurem de 
realitzar abans de començar amb l’enderroc del murs. 

 

10- ENDERROCS 
 

Pel que fa als enderrocs, primerament s’han d’enderrocar tots els elements dels 
treballs previs, per poder treballar còmodament dins l’obra. 
Començarem retirant i escarificant totes les bases de senyals verticals, papereres 
i la cabina telefònica que es troba al centre de la plaça. 
Desprès s’enderrocaran totes les obres de fàbrica consistents en la voravia, es a 
dir, rigola i vorada, així com el paviment d’aglomerat. 
Ara, podrem procedir als grans enderrocs de l’obra, que consisteixen en els 
enderrocs propis dels murs de contenció de la plaça, aquesta tasca es realitzarà 
amb dos martells hidràulics. 
Finalment, acabarem d’obrir les rases d’excavació de murs fins a la cota de 
fonamentació dels nous murs. 
En l’annex nº 8 d’Enderrocs, es detallen totes les operacions. 

 

 

 11-CALCUL ESTRUCTURAL 

 
En aquest projecte diferenciarem clarament dues tipologies estructurals dels murs 
que es construiran. 
El mur 1 serà un mur tipus L amb la sabata encastada a la plaça, és a dir, estarà 
omplert amb les terres que hi col·locarem per desprès pavimentar la plaça. 
Les característiques d’aquest mur són ; Alçada variable amb una alçada màxima 
de 1,8m. La sabata té unes dimensions de 1,7m de llarg i 0,3m d’espessor. 
Les terres de replè aniran fins a la cota de coronació del esmentat mur. 
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D’altra banda tenim el mur 2 consistent en un mur en ‘C’ amb voladís, el qual serà el 
responsable de allotjar-hi tot el sistema d’emmagatzematge dels contenidor 
d’escombraries. Apart del mur tipus C que farà “d’armari” pels contenidors, s’hi 
col·locaran unes portes metàl·liques de doble fulla per protegir-los. 
 
Aquest mur tindrà una alçada variable amb un màxim de 2,5m, amb una sabata 
de 1,8m i 0,3m d’espessor. En aquest mur i per raons de seguretat s’hi col·locarà 
un tacó de 0,25m de costat. 
 
En tots els casos s’han utilitzat les característiques del sòl segons càrrega 
admissible de 2,5Tn/m2. 
 

A l’annex nº14 es detallen els càlculs estructurals 
 

12-PAVIMENTS 
 

A l’annex número 9 (Moviments de terres i Pavimentació) s’exposa de manera 
més extensa el procés 
de selecció del ferm elegit, el qual es mostra a continuació amb els materials de 
cada secció. 
Plaça: 
 

Barrejes	  bituminoses	  

0/40	  

Terres	  sel.leccionades	  segons	  PG-‐3	  
Esquema secció de la plaça 

 
Voravies: 

  

Barrejes	  bituminoses	  

Ha-‐30B/20/Iia	  

      Esquema secció vorera 
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13- IMPACTE AMBIENTAL  

 
 L’obra es troba en zona urbana consolidada de la parròquia d’Encamp. L’obra és 
desenvoluparà en la seva totalitat a l’actual plaça de l’església de Sant Pere del 
Pas de la Casa, i no afectarà a cap espai verd ni curs fluvial, així doncs no 
suposarà un impacte ambiental elevat que sigui necessari avaluar. 
 
Durant la construcció de l’obra, no es preveu que s’ocasionin  notables molèsties 
de sorolls ni aixecament de pols donada la magnitud i l’abast dels treballs definits. 
Els excedents de terres i enderrocs, es portaran a abocador autoritzat segons 
gestora de residus autoritzada.  

 
 

14- CONTROL DE QUALITAT 

 
Se seguirà un control de qualitat dels materials que s’utilitzaran mitjançant un 
seguit d’assajos a realitzar al llarg del termini d’execució de l’obra. Aquest control 
de qualitat servirà per a complementar el Plec de Prescripcions Tècniques. 
S’ha redactat l’annex nº15 (Control de qualitat) on es detallen tots els assajos a 
realitzar i la normativa que regeix a cada un. 
 
El pressupost dedicat al control de qualitat és de (com a màxim) 2500.00 € el qual 
està detallat al corresponent annex. Aquest pressupost està incorporat al 
pressupost general de l’obra. 
 

15- GESTIÓ DE RESIDUS 

 
En compliment del decret legislatiu 1/2009, del 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, els residus que es 
generin a l’obra hauran de ser reutilitzats a la pròpia obra o en cas de no ser 
possible, es transportaran a dipòsits autoritzats d’enderrocs, runes i altres 
deixalles de la construcció. 
 
S’ha redactat l’annex nº16 (Gestió de residus) per tal d’avaluar els 
possibles residus generats al llarg de l’obra. 
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16- ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 
Previ inici de l’obra, el constructor entregarà el Projecte de Seguretat i Salut 
específic per l’obra. Aquest serà revisat i acceptat per la Direcció Facultativa i el 
Mlt Hrble Comú d’Encamp. Una vegada és tingui el vist-i-plau d’aquest Projecte 
de Seguretat i Salut i amb les còpies signades i lliurades als estaments 
corresponents; es procedirà  a l’inici de l’obra.  

 
Durant la durada de l’obra, es vetllarà perquè tots els operaris usin els EPI’s 
(Equips de protecció individual) corresponents, així com que es muntin les 
proteccions col·lectives contemplades al Projecte de Seguretat i Salut. 

 
S’abonarà mensualment una quantitat en compliment del pressupost del Pla de 
Seguretat i Salut per part del contractista segons partida del quadre de preus. 
A l’annex nº 18 de Seguretat i salut se’n detallen tots el procediments i mesures a 
prendre per a dur a terme l’obra amb seguretat. 
 

16-CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

 
D’acord amb la Llei de contractes de l’administració pública i el reglament general 
de la esmentada llei, es considera que la classificació exigible al contractista per 
executar aquesta obra sigui: 
 
GRUP A: Moviment de terres;   
SUBGRUP A1; Desmunts i excavacions a cel obert. 
 
GRUP B: Estructures de contenció de terres 
SUBGRUP B2: Murs de formigó en massa, armat o ciclopi 
 

  

17-TERMINI DE GARANTIA 
 

El termini estimat com a necessari per l’execució dels treballs, és de DOS (2) 
MESOS de calendari. 

 

18- REVISIÓ DE PREUS 
 
La duració total de les obres és aproximadament de 2 meses, com que no supera 
el any no serà aplicable la revisió de preus. 
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19 -PRESSUPOST 

 
Els preus unitaris que han servit de base per a calcular el pressupost estimatiu 
dels treballs, són els preus habituals de mercat en obres d’aquesta naturalesa, i 
en aquest indret concret d’Andorra en les darreres contractacions del país.  
 
El resum del pressupost segons els diversos capítols que el comprenen, 
s’observa en detall en el següent quadre:  
 
 
 
 
 
 
SUBGRUP A-1. Desmunts i excavacions a cel obert i en rasa. Terraplenats i ompliments 39.615,05 
GRUP A. MOVIMENTS DE TERRES 39.615,05 

  SUBGRUP B-2. Murs de formigó en massa, armat o ciclopi 59.264,04 
GRUP B. ESTRUCTURES DE CONTENCIÓ DE TERRES 59.264,04 

  SUBGRUP D-1. Demolicions i enderrocs 39.938,27 
GRUP D. EDIFICACIONS 39.938,27 

  SUBGRUP F-1. Senyalització vertical, abalisament, col.locació de barreres etc 14.760,00 
SUBGRUP F-2. Pintura vial i senyalització horitzontal 337,50 
SUBGRUP F-3. Pavimentació amb llambordes, panots, vorades i obres anàlogues 29.217,00 
GRUP F. OBRES VIALS 44.314,50 

  SUBGRUP H-2. Enllumenat vial d'espais públics 3.652,00 
GRUP H. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 3.652,00 

  TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 186.783,86 
 

 El pressupost estimatiu dels treballs, d’execució material,  calculat en base 
a aquests preus unitaris, ascendeix a la quantitat de 186.783,86€, que 
incrementat amb un 16% de despeses generals i benefici industrial i amb el 4,5% 
d’impostos indirectes, ascendeix a la quantitat de 226.419,40 €. 
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20-DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 

 
El present projecte està integrat pels següents documents contractuals: 

 

• Document N.1.- Memòria i annexes. 

• Document N.2.- Plànols. 

• Document N.3.- Plec de prescripcions tècniques particulars. 

• Document N.4.- Pressupost. 
 
Aquesta memòria es complementa amb els següents annexos: 
 

• Annex N. 1.- Antecedents, Situació i Objectius. 

• Annex N. 2.- Reportatge Fotogràfic. 

• Annex N. 3.- Pla d’Obra. 

• Annex N. 4.- Anàlisis d’Alternatives. 

• Annex N. 5.- Treballs Previs. 

• Annex N. 6- Pla d’Obra. 

• Annex N. 7- Estudi Geològic/Geotècnic 

• Annex N. 8- Enderrocs 

• Annex N- 9- Moviment de terres i Paviments 

• Annex N- 10- Estructures 

• Annex N- 11- Impermeabilització i drenatge 

• Annex N- 12- Baranes de seguretat i senyalització 

• Annex N- 13- Il·luminació 

• Annex N. 14- Càlculs Estructurals 

• Annex N- 15- Pla de Control de Qualitat 

• Annex N- 16- Gestió de residus 

• Annex N. 17- Justificació de Preus 

• Annex N- 18- Estudi de seguretat i salut en el treball 

• Annex N- 19- Pressupost per a coneixement de l’administració 
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21- FIRMA 

El present projecte inclou tota la informació necessària per a realitzar amb 
garanties la recontrucció de la plaça de l’Església de Sant Pere del Pas de la 
Casa, a la Parroquia d’Encamp, Andorra. 
 
 
Andorra la Vella, Juny de 2015 
 
 
AUTOR DEL PROJECTE 
 
 
Daniel Rozados Lopez 
 
 
 
Enginyer de la Construcció 

 
 

 
 



Document nº1 ANNEXES 

Projecte de reconstrucció de la Plaça de l’Església de Sant Pere del Pas de la Casa, Andorra 21 

 
 
 
 

   
ANNEXES 

 
 
 
 
PROJECTE RECONSTRUCCIO DE LA 
PLAÇA DE L’ESGLÉSIA DE SANT PERE 
DEL PAS DE LA CASA, ANDORRA. 
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ANTECEDENTS 
 
La redacció del Pla de Renovació de Mobilitat Urbana, del Pas de la Casa, 
elaborat pel Comú d’Encamp, l’any 2012 s’emmarca dins de la Llei 8/2010 del 
4 de Juny. 
 
Aquesta llei desplega un conjunt d’instruments de planificació de la mobilitat 
aplicables a diferents escales geogràfiques, sempre en el perímetre Andorrà, 
en el que s’elaboren uns plans de renovació de la mobilitat urbana. Té per 
objectiu establir els principis als quals ha de respondre una gestió eficaç de la 
mobilitat ciutadana, del transport i les mercaderies. Es defineix un model futur 
a seguir, basat en la qualitat de vida, la integració social i el desenvolupament 
econòmic i sostenible. 
 
 
 
SITUACIÓ GEOGRÀFICA 
 
En primer lloc és necessari situar la obra en el seu context territorial i amb 
aspectes demogràfics y econòmics. Ens trobem a Andorra, delimitant la 
frontera amb la província de Lleida, pel sud. I amb França pel Nord. La capital 
és Andorra La Vella amb 35.000 habitants. Andorra en total té 7 parròquies, 
totes elles sumen 75.000 habitants.  
L’alçada mitjana dels 468km2 que conformen aquesta regió muntanyosa dels 
pirineus és de 2000m sobre el nivell del mar. Trobem el punt més baix a la 
sortida del riu Valira amb 896m i el punt més elevat el cim del Comapedrosa 
amb 2942m. La densitat de població és només d’uns 160hab/km2. 
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Andorra es troba situada al centre dels pirineus,  
delimitant amb Lleida (Espanya) i L’arieja (França) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

La localització del poble del Pas de la Casa 
es troba a l’extrem Est del País, fent 
frontera amb França. 
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Aquesta zona de la plaça, es troba fortament transitada donat que s’hi troba 
un aparcament d’autobusos just a la part baixa dels murs. Aquesta conjuntura 
fa que sigui urgent la seva reparació.  
 
MOTIU I OBJECTE DEL PROJECTE 

 
Als actuals murs que suporten la plaça on s’hi troba construïda l’església de 
St. Pere del Pas de la Casa, s’han localitzat una sèrie de patologies, que fan 
que no es compleixin les condicions d’Estat Límit. Aquests murs d’una alçada 
de fins a 3m, presenten importants deformacions d’inici de bolcament en 
alguna zona.  

 
Es tracta de murs de gravetat executats amb pedra i morter amb una 
amplada en coronació de 40cm. L’amplada de mur segons s’ha pogut 
apreciar  a la ‘cata’ efectuada pel Comú pel costat del trasdós és variable.  

 
La resta de murs presents a la plaça i amb una alçada menor, es troben en 
bon estat de conservació. Tant sols s’han de reparar trams puntuals d’aplacat 
de pedra despresa o amb falta de morter de rejuntat. Dins l’àmbit de la plaça, 
també s’hi troben escales conformades amb peces de granet, amb algunes 
deficiències que s’han de reparar. 

  
Dins la plaça i proper als murs descrits anteriorment, s’hi localitzen diversos 
serveis i mobiliari urbà tals com: una cabina telefònica, fanals, papereres, 
senyals...entre d’altres. Aquest s’hauran de retirar i col·locar novament un cop 
acabada l’obra de reforma.  

 
El paviment de la plaça és de barreges bituminoses. Aquest paviment es 
troba deteriorat, i s’aprofitarà per arrencar i col·locar de nou, aprofitant la 
necessitat de reforma dels murs.  

 
La voravia existent al peu del mur, és d’una amplada variable. Aquesta està 
formada de peces de vorada i rigola de formigó, i acabat amb capa de 
barreges bituminoses. Aquesta voravia s’haurà d’enderrocar i reconstruir de 
nou, aprofitant la necessitat de reforma dels murs.  
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OBJECTIUS D’URBANITZACIÓ I ACTUACIÓ 
 

L’objecte del present projecte és doncs, la de refer els murs que 
presenten patologies estructurals i millorar la capacitat portant dels mateixos 
per tal de suportar amb garanties les càrregues de la plaça. 

 
D’altra banda, i donada un altra problemàtica que va sorgir a l’hora d’estudiar 
el projecte tal com l’existència de contenidors d’escombraries a davant de la 
plaça, sense cap tancat ni resguardats de les inclemències meteorològiques.  
Doncs s’ha previst la construcció d’uns locals, adjunts als nous murs, que 
tindran com a objectiu, resguardar els diferents contenidors de brossa que 
actualment es troben al mig de la voravia. Tal i com podem veure a la 
següent imatge. 

 

 
 

Finalment, i en conseqüència de les millores en els diferents elements 
estructurals, prioritzarem la mobilitat dels vianants, per tal que aquesta sigui 
més agradable i confortable, al no tenir els diferents contenidors sempre a la 
vista i sovint, amb brossa a la voravia.  
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En aquest annex es mostra l’estat actual de la zona afectada pel projecte i 
complementa la descripció que es fa a l’apartat corresponent de la memòria. 
 
A continuació es mostra l’esquema de la situació en que s’han pres les 
fotografies i la referència de cada una per poder identificar-les. 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

Planta de la zona del projecte obtinguda a traves de l’institut d’estudis 
andorrans 
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1. Vista general de la zona dels murs a reformar. 

 
 

 
2. Vista  d’un dels murs a reformar, on s’aprecia el desplom existent actual, 

que provoca l’inici de bolcament d’aquest mur. 
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3.	  Composició amb pedra i morter dels murs existents segons ‘cata’ de la 

fotografía. 
	  

	  
4. Vista zona dels murs al c/ Compte de Foix, on s’ubicaran els locals 

d’escombraries just davant dels actuals contenidors existents. Es reformarà 
també la voravia actual. 
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5. Vista superior dels murs a reformar costat C.G.1. S’aprecien les escales 

d’accés a la plaça que també s’han de reparar. 
 

	  
6. Vista superior del murs a reformar costat c/ Compte de Foix. S’aprecia la 

cabina d’Andorra Telecom a desplaçar i altre mobiliari urbà. 
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7. Vista frontal de la plaça a la cruïlla entre el C/ comptes de Foix i la C.G.1 
	  
	  
	  

Vista de la zona on s’haurà de construir el mur per als locals d’escombraries. 
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	   8.	  Vista de tots els contenidors que es troben al costat de la Plaça. 
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ANÀLISI D’ALTERNATIVES AL PROJECTE DE RECONSTRUCCIÓ DE LA 
PLAÇA DE L’ESGLÉSIA DE SANT PERE 
 
Quan se’ns va plantejar el projecte de reconstrucció de la plaça, vam 
observar que teníem dos grans problemes dins d’aquesta zona. 
 
La primera era el malestar general de la Plaça, objecte del estudi. La qual es 
troba en molt mal estat, sobretot els murs de sosteniment en tot el seu 
perímetre ja presenten patologies de bolcament i/o despreniment del morter i 
la roca. 
 
La segona cosa que vam poder observar, va ser que davant de la plaça, 
concretament al carrer Compte de Foix, hi teníem repartits gairebé 10 
contenidors de brossa. L’emplaçament dels contenidors no tenia cap lloc 
específic per aquest fi i durant els anys s’han “aparcat” en una zona molt 
transitada pels vianants. 
 
Sovint, ens trobàvem situacions complicades amb els contenidors plens i 
bosses de brossa al costat de la voravia, amb tot el que això comportava. 
També, al hivern, els contenidors quedaven soterrats sota la neu que tiraven 
les maquines llevaneus del carrer. Això implicava conseqüentment una 
despesa de manteniment, ja que necessitàvem d’un equip del M.H. Comú 
d’Encamp per poder tenir els contenidors aptes per al seu ús. Doncs 
necessitàvem una solució aquest problema. 
 
Es va plantejar de fer tota la plaça en murs tipus L, tal i com han quedat 
alguns trams del present projecte. D’altra banda, incloent el segon problema, 
dels contenidors, vam pensar en col·locar els contenidors resguardats del fort 
temporal que trobem en aquest indret del país i sobretot posar-los en algun 
lloc on no fossin un problema, visual i físic, per a tots els vianants de la zona. 
 
Vam pensar en els molts projectes que s’han realitzat al centre d’Andorra la 
Vella, amb contenidors soterrats. Aquesta és una alternativa molt higiènica i 
molt útil. Però hi ha un problema; la superfície de la plataforma on s’hi troba el 
contenidor soterrat, al hivern es carrega de neu i el mecanisme d’elevació 
hauria d’aixecar molta neu i la maniobrabilitat per als treballadors no seria 
adequada. Cosa que fa d’aquesta alternativa inviable en aquesta zona. 
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Les solucions per tenir-los resguardats sense que algú se’n hagués de cuidar 
dia rere dia era la de fer un tancat, però amb accessibilitat per a llençar-hi la 
brossa. Doncs només accedir-hi quan les empreses pròpies de reciclatge 
anessin a recollir la brossa. 
 
 
La següent alternativa era senzillament fer un tancat amb llistons de fusta i 
formigó lligat al asfalt amb una obertura superior per poder abocar la brossa. 
Aquesta alternativa era acceptable, però demanava de fer una estructura 
independent a l’obra que estem realitzant i doncs invertir més diners. 
També, l’inconvenient més gran era que al fer la construcció d’aquesta nova 
estructura, seguíem ocupant la part de la calçada on ara mateix s’hi troben 
els contenidors i la qual volem, com a objectiu del projecte, que quedi lliure de 
qualsevol obstacle per a una millor mobilitat dels vianants. 
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La solució final és doncs la de fabricar els murs de formigó en forma de “C”.  
 
Tindrem una sabata que sortirà cap al costat carrer, un parament vertical per 
a l’estabilitat de les terres de la plaça i un voladís en sentit també cap al 
carrer. 
Amb aquesta geometria és necessària la fabricació d’un tacó de 0,25cm de 
costat al extrem de la sabata per tal de garantir la seguretat al lliscament. 
	  
Així doncs, el resultat final de la obra serà una combinació de dues tipologies 
de murs. La primera un mur en forma de “L” amb la sabata col·locada al 
interior de la Plaça fent així de retenció de les terres. I la següent tipologia és 
un mur tipus “C” construïts a tot el llarg del C/Compte de Foix i també el petit 
tram de la CG-2. És en aquests murs on aniran col·locats el locals 
d’escombraries per allotjar-hi els corresponents contenidors. 
 
S’instal·laran uns tancats amb portes metàl·liques els quals hi tindran accés 
les empreses encarregades de la gestió de la brossa. 
 
Incloem una taula resum de la anàlisis d’alternatives estudiat per donar 
cabuda als 2 projectes que teníem per solucionar. 
 
 

 
TAULA RESUM D’ANÀLISI D'ALTERNATIVES 

 
      
 

ALT 1 ALT 2 ALT 3 ALT 4 
 Accessibilitat als contenidors 10 10 8 8 
 Impacte Visual 4 8 6 10 
 Llibertat de la zona 0 4 4 10 
 Necessitat de neteja al 

hivern 3 0 6 10 
 Cost 10 0 4 6 
 

 
27 22 29 44 

 
       
 
On ALT 1 és: No fer cap actuació referent als contenidors 
ALT 2: Murs en L i Contenidors Soterrats 
ALT 3: Murs en L i Contenidors Tancats a la voravia 
ALT 4: Murs en C i Contenidors resguardats sota murs. 
 
La puntuació s’ha donat sempre respecte a la millor alternativa segons el 
criteri. 
 
Evidentment la puntuació és un valor subjectiu que pot variar segons criteri 
individual, però observem una puntuació molt més elevada en la alternativa 4 
que és la que hem considerat per el projecte. 
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DEFINICIÓ DELS TREBALLS 
 
El present projecte contempla la definició dels treballs de reforma dels murs 
de la plaça de l’església de Sant Pere del Pas de la Casa. Alhora contempla 
la construcció d’uns locals d’escombraries a l’interior d’aquests murs. 
 
Els actuals murs, presenten patologies de bolcament, que impedeixen complir 
els Estats Límits de Servei. Aquests murs, s’hauran d’enderrocar i reconstruir 
a fi de corregir aquesta deficiència geomètrica.  
 
La funció d’aquests murs, és la de suportar les terres que conformen la plaça 
sobre la qual es troba construïda l’església de Sant Pere.  

  
Els actuals murs es conformen de pedra i morter, a mode de mur de 
maçoneria a base de pedra de petita grandària del tipus d’aplacat per la part 
exterior. 
 
   
Els futurs nous murs, s’han plantejat construir-los amb formigó armat, que 
permetrà una major durabilitat i resistència. La part vista d’aquests murs, 
contarà amb un acabat del tipus imitació aplacat de pedra de la casa 
Noeplast model ‘Murus Romanus’ o similar segons indicacions de la D.F.  
 
Aprofitant la construcció d’aquest mur a la zona del carrer Compte de Foix, es 
construirà un retranqueig dels murs, de tal manera que permetin albergar els 
contenidors de brossa en el seu interior (veure plànol de seccions tipus) 

 
El projecte també contempla la reparació de trams d’aplacat de pedra 
malmesa dels murs restants i la reparació del rejuntat i anivellació de les 
peces de granet que conformen les escales. Es reposarà el paviment de 
barreges bituminoses malmès de la zona nord de la plaça, i es donarà 
pendents per millorar el drenatge. 

 
Finalment es col·locarà una barana als caps dels nous murs, per augmentar 
visibilitat i garantir la seguretat de la plaça i els usuaris de la plaça. 
   
La relació genèrica de treballs a efectuar es: 
 

• Senyalització i abalisament de la zona d’obra. 

• Retirada de fanals, senyals, papereres i cabina d’Andorra Telecom, 
acopi a obra i posterior re col.locació. La cabina d’Andorra Telecom, es 
desplaçarà segons instruccions del Mlt Hrb. Comú i SOM Andorra 
Telecom. 

• Escarificat del paviment superior dels murs per permetre l’enderroc i 
l’obertura de fonamentacions del nou mur. Escarificat de zona contigua 
de vorada i rigola de la voravia per permetre l’enderroc i nova 
construcció de la voravia.  

• Enderroc dels murs existents i voravies amb mitjans d’alt rendiment i 
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transport fins a gestor de residus S’executaran els enderrocs fins a 
nivell de rasant de cota de fonamentació.  

• Excavació per la fonamentació dels nous murs i els locals 
d’escombraries una vegada finalitzats els enderrocs. Es farà 
l’excavació segons necessitats dels locals.  

• Construcció dels murs de formigó armat amb sistema d’acabat vist de 
‘Murus Romanus’ de la casa Neoplast o similar imitació aplacat de 
pedra’. Les parts no vistes, aniran amb formigó llis. S’executaran 
primer totes les sabates, alçats de mur i finalment els voladissos que 
conformen els locals.   

• Impermeabilització i drenatge dels murs construïts. Es col·locarà un 
drenatge de fons i un sistema de pintura i làmina que acompanyi les 
aigües de filtració fins al tub de drenatge. S’aplicarà també una pintura 
impermeabilitzant a les part vistes dels murs.  

• Reparació de panys d’aplacat de pedra de la resta de murs a 
conservar. Es sanejarà el morter dèbil, i es substituirà per un morter 
amb producte impermeabilitzant.  

• Reparació de peces de granet d’escales i trams a rejuntar. Es 
sanejaran les juntes i es rejuntaran de nou amb morter imp. Les peces 
de granet que experimentin assentaments, es retiraran, es refarà la 
base amb morter i es ‘collaran’ de nou amb la anivellació corresponent.  

• Col·locació de les reixes de pluvials a nivell de cap de mur. Per tal de 
recollir les aigües d’escorrentia superficials, es construirà una reixa 
perimetral al llarg del mur. 

• Ompliment del trasdós del mur i restitució del ferm de la plaça (cara 
nord) amb barreges bituminoses. Es compactarà l’ompliment i 
s’estendrà una capa de barreges bituminoses d’un gruix màxim de 
15cm (10+5). 

• Construcció de voravies enderrocades i pavimentació amb barreges 
bituminoses. Una vegada acabats els murs, es col·locaran les peces 
de vorada i rigola segons sigui voravia de 15cm o voravia tipus gual.  

• Construcció de les compartimentacions interiors dels locals 
d’escombraries. Es faran amb paret de bloc de formigó arrebossat.  

• Acabat de la coberta del voladís dels locals amb pintura 
d’impermeabilització, capa de barreges bituminoses en calent i 
col·locació de xapes de corten a mode de ‘goteró’ segons detalls dels 
plànols.  

• Construcció dels tancaments dels locals amb estructura mixta de fusta 
tractada i acer galvanitzat. Es tracta de col·locar uns pilars de fusta 
fixats amb perfileria galvanitzada. Entre pilars s’ubicaran les portes a 
mitja altura, fins a nivell de contenidor. (veure plànol secció). Aquestes 
portes comptaran amb una estructura d’acer galvanitzat i aniran 
folrades de xapa galvanitzada. La xapa exterior, contarà amb un 
acabat de serigrafia amb paisatges del poble.  
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• Col·locació de la barana d’acer inoxidable al cap del mur. Durant la 
construcció dels murs, es deixaran les ‘pletines’ embegudes a la zona 
del cap de mur segons distribució dels futurs muntants de la barana. 
Damunt d’aquestes ‘pletines’ s’hi soldarà la barana d’acer inoxidable 
amb soldadura també inoxidable. La barana vindrà totalment 
conformada de taller.  

• Col·locació de la peça de granet a la coronació dels murs a conservar. 
La resta de murs que no s’enderroquen, contaran amb una peça de 
granet en coronació, que es fixarà amb tacs químics. Prèviament, 
s’anivellaran els caps de mur amb morter impermeabilitzant.  

• Reposició dels fanals i connexió a la xarxa d’enllumenat a traves de la 
nova canalització construïda en voravia. Re col·locació del mobiliari 
urbà extret a inici d’obra, així com la reposició de la cabina telefònica 
d’Andorra Telecom. 

• Restitució de la pintura definitiva de senyalització. 

• Retirada de senyalització i retirada de l’abalisament de l’obra. 
 
Aquesta llista no és limitativa. 

 
   
Per l’execució dels treballs inclosos al present projecte, materials a utilitzar i 
forma de mesurament i abonament, regirà a més del present Plec de 
Condicions el “Pliego de Prescripciones Tecnicas Generales para las Obras 
de Carreteras y Puentes de 1.975 del Ministeri d'Obres Publiques i 
Urbanisme espanyol, PG-3...”, la “Instrución de Hormigon Estructural EHE-
08” i la “Recomendaciones para el proyecto, construccion y control de 
anclajes en el terreno. H.P.8-96”, de la Asociacion Tècnica Española del 
Pretensado”. 
 
   
Per l’execució dels treballs d’instal·lació d’enllumenat públic, regirà la següent 
normativa: 
 

- Reglament Elèctric per a Instal·lacions de Baixa Tensió 
aprovat pel  M.I. Govern el dia 02.11.1988. 

- Instruccions MI BT, complementàries al Reglament 
electrotècnic de  Baixa Tensió. 

- Normes UNE. 
- Normes particulars de l'empresa subministradora d'energia 

elèctrica (FEDA). 
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TREBALLS PREVIS 
 
Abans d’iniciar l’obra, s’abalisarà la zona de la plaça on s’han de reformar els 
murs. Es farà amb tanca Rivisa de 2m d’alçada, amb xarxa plàstica opaca de 
color verd. Aquest abalisament, es farà en tot el perímetre de l’obra i contarà 
amb una zona d’entrada i sortida on s’hi col·locaran els cartells d’advertència 
dels perills i obligacions per les persones que hagin d’entrar-hi. Les tanques 
Rivisa aniran enganxades amb barres d’acer directes al paviment.  
 
A banda, previ inici dels treballs, s’haurà de retirar el mobiliari urbà que 
entorpeixi els treballs d’enderroc i reforma dels murs.  

 
Concretament es retiraran fins a acopi d’obra per a la posterior recol·locació 
les papereres existents, així com senyals de trànsit, ubicats al peu i al cap del 
mur. Es farà un enderroc previ per arrencar les senyals i conservar-ne el peu. 
Les papereres es tallaran les fixacions al paviment sense malmetre els 
muntants. 
 
Una vegada acabada l’obra de reforma dels murs, es faran noves bases de 
fonament pels senyals i nous ancoratges per les papereres. Es fixaran en 
emplaçament existent o bé on indiqui la propietat. 
 
Pel que fa als fanals d’enllumenat públic, aquests s’hauran de desconnectar 
de la xarxa actual, tallar les fixacions i acopiar-los a l’obra sense causar 
molèsties. Un cop acabada la reforma dels murs s’hauran de re posicionar 
sobre noves fonamentacions de formigó HM-25 i amb ancoratges de barra 
roscada segons detall del plànol nº14. Es farà la connexió a nova xarxa amb 
la inclusió de petit material si fos necessari.  
 
Dins de l’àmbit de l’obra, també s’hi localitza una cabina de telèfon d’Andorra 
Telecom. Aquesta cabina està ubicada al cap del mur on s’han de construir 
els locals d’escombraries. Per tant s’haurà de desplaçar, tot retirant-la i re 
col·locar-la un cop acabada l’obra.  Els treballs consistiran en la neutralització 
de la cabina per part d’Andorra Telecom, l’enderroc de la base de suport de la 
cabina i acopi a obra amb les proteccions escaients per no malmetre les parts 
fràgils.  
 
Una vegada acabada l’obra, es construirà una nova base de suport de la 
cabina i una nova xarxa de connexió fins al punt on hagi quedat enderrocada 
per l’obra de construcció dels murs. La nova xarxa consistirà en un tub 
ø45mm de pvc recobert amb formigó i cinta de senyalització. La base de 
formigó, serà de dimensions similars a la existent amb formigó HM-25. 
S’inclouran noves fixacions metàl·liques si fos necessari. Finalment es farà la 
connexió de la cabina fins al correcte funcionament amb el passatge del 
cablejat per la reserva construïda.  
 
S’haurà d’anar amb cura de no malmetre els elements manipulats, tant en les 
operacions de retirada com de nova col·locació. En cas de trencar-se part del 
material durant les operacions descrites, aquest s’haurà de reposar a compte 
del contractista de l’obra.  
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Els preus pels quals s’abonen les tasques de treballs previs inclouen noves 
fixacions dels elements, així com petit material fins al correcte funcionament 
 
Els elements de senyalització i abalisament, hauran d’estar en bon estat i 
s’hauran de conservar durant tota la durada de l’obra.  

 
Aquests preus comprenen totes les operacions i els mitjans auxiliars que 
siguin necessaris per a tals treballs. 
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1. Introducció 
 
Per a detallar el pla de treball del present projecte cal partir de dues dades 
premisses bàsiques com són l’amidament de cada activitat a realitzar i el 
nombre de dies de treball en cada una d’aquestes activitats. Tenint fixats uns 
rendiments, tant de maquinària com de treballadors, es podran obtenir el 
nombre de dies necessaris per a cada activitat. 
 
S’ha realitzat un seguit de propostes i càlculs aproximats pels treballs que es 
troben dins l’àmbit del projecte, però val a dir que això no permet realitzar-ne 
un estudi detallat dels temps o del nombre de treballadors exactes per a cada 
activitat, per la qual cosa s’establirà un càlcul aproximat i uns rendiments en 
base a altres projectes de referència. 
 
2.Temps per activitat 
 
A continuació es determinaran els temps necessaris per a realitzar les 
activitats contemplades per l’execució del present projecte. Suposant que es 
treballen vuit hores diàries, durant els dos mesos de durada de l’obra amb un 
equip de sis treballadors, s’ha calculat la durada en dies de cada activitat de 
l’obra. Com és pot apreciar al diagrama del pla de treball, hi ha una sèrie 
d’activitats que es sobreposen a d’altres. Això és degut a que hi ha activitats 
on separarem els treballadors en dos equips de tres per poder optimitzar 
millor el temps. Cal afegir que aquesta planificació no ha tingut en compte la 
possibilitat de condicions meteorològiques adverses que en aquesta regió 
són freqüents (fortes pluges i calamarsades durant les tardes d’estiu). 
 
En primer lloc, cal considerar un dia de durada per a la signatura de l’Acta de 
Replanteig, a partir d’aquest moment es poden iniciar les obres de 
reconstrucció de la Plaça de l’Església de Sant Pere del Pas de la Casa, 
Andorra. 
 
3.Treballs previs 
 
Les obres s’iniciaran amb la preparació de les zones destinades a la ubicació 
de les instal·lacions i casetes d’obra i amb el condicionament de les zones 
destinades a l’apilament, l’emmagatzematge i el parc de maquinària. La 
situació d’aquesta zona queda delimitada als plànols de Seguretat i Salut de 
l’annex número 18 (Seguretat i Salut). 
 
També s’hi col·locarà la senyalització provisional amb les corresponents 
advertències de seguretat. Quan tot això haurà finalitzat, es farà la retirada de 
tot el mobiliari urbà present a la obra que estigui situat en zona de 
remodelació de la plaça. Aquesta última tasca portarà dos dies de treball amb 
els dos equips de treballadors.  
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4.Demolicions i Enderrocs 
 
En quant a enderrocs de superfícies existents, es començarà amb el tall amb 
serra de disc a tota la superfície de paviment que delimitarà l’escarificat amb 
l’excavació dels murs. Tot seguit, durant dos dies de treball, es realitzarà 
l’arrancada de paviment a la zona Nord de la plaça i es seguirà la línia de 
murs. Tenim un total de 200m2 de paviment a la zona dels murs i 250m2 
addicionals a la zona de la plaça. Amb uns rendiments aproximats de 
15m2/h, necessitarem dos dies per la zona de murs més dos dies per la resta 
de la plaça. 
 
Seguirem amb l’enderroc de la voravia on tenim gairebé 200m2  i tindrem uns 
rendiments de 10m2/h ja que tenim capa de paviment bituminós i formigó 
amb xarxa electrosoldada per sota. Per a les voravies necessitarem tres dies 
de treball. 
 
Un cop tinguem una part del paviment enderrocat, un equip començarà per 
enderrocar els murs iniciant la tasca també per el mur contigu a la zona 
d’escales de la cara Nord i seguirem la línia de paviment enderrocat fins 
arribar a la zona d’escales de la cara Sud. Amb els murs tenim uns 
rendiments molt més baixos degut a que ho farem tot amb martells 
trencadors i durant la demolició dels murs s’hauran de fer in situ les 
excavacions en talús. El rendiment serà al voltant de 30m3/dia i amb 210m3 
que tenim, així doncs, per a la demolició dels murs ens faran falta entre set o 
vuit dies.  
 
 
Tot això, ens portarà deu dies de feina.  
 
 
5. Murs, maçoneria i formigó 
 
Un cop tinguem la zona de construcció dels nous murs neta i amb la zona de 
cimentació ben acotada, iniciarem els treballs de formigonatge del murs que 
s’allargaran durant dotze dies. 
 
Previ a la finalització d’aquests, dos o tres dies abans iniciarem la tasca 
d’impermeabilització dels murs amb pintures de protecció i làmines de 
geotèxtil.  
 
Un cop l’equip de construcció dels murs hagi finalitzat, es traslladarà a 
reparar els murs que no s’enderrocaran, consistent en el repicat del rejuntat 
existent i posterior farciment amb morter d'alta resistència amb additius per 
les sals fundents. També pel que fa al tema de reparacions, s’han de reparar 
trams d'escales, vorades o rigoles en tota la part vista, on s’aplicarà un previ 
sanejat del formigó existent i farciment amb morter d'alta resistència amb 
additius per les sals fundents. S’han calculat que tenim un 60m2 de mur i 
100ml  que s’hauran de reparar. Calculem que amb tres dies ho podem tenir 
enllestit. 
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L’equip que prèviament estava treballant en els drenatge, es traslladarà a la 
construcció de les voravies, on prèviament s’hi col·locarà una xarxa 
electrosoldada ø6x15x15 i després un formigó HA-30/B/20/IIa+F de 15cm. 
Aquesta tasca ens portarà dos dies de treball. Junt amb la construcció de les 
parets de formigó dels locals d’escombraries, la qual calculem tenir acabada 
en un o dos dies, acabarem aquest grup de tasques. 
 
 
2.4 Moviments de Terres 
 
Pel que fa als moviments de terres, ho dividirem en tres grans tasques; 
 
Primerament s’haurà de fer l’ompliment amb material seleccionat de la obra 
segons normativa del PG-3 on tenim aproximadament 260m3 per posar. 
Hi han 260 m3 de material seleccionat a abocar sobre els trasdòs de murs i 
amb uns rendiments pròxims als 25m3/h amb dos dies de feina haurem 
cobert la primera capa de material granular que necessitem. L’ompliment 
s’executarà per capes de 25cm amb compactació de cada capa al 95% del 
P.M fins arribar a la cota de -30cm de la rasant definitiva de la plaça. 
 
Per continuar, estendrem una capa de material granular de fracció 0-40 de 
15cm d’espessor i que haurem de compactar a posteriori. Hem d’abocar 
27m3 d’aquest material repartits en una superfície de 70m lineals. Aquesta 
activitat ens portarà dos dies de treball incloent-hi la compactació. 
 
Finalment tenim 450m2 de paviment bituminós a repartir entre els caps dels 
murs, les voravies i la zona de la plaça amb el paviment escarificat 
prèviament. Amb el paviment tenim uns rendiment de 30m2/h. Així doncs, 
calculem que amb dos dies complerts podem tenir el paviment enllestit. 
 
 
2.5 Col·locació de baranes i tancaments 
 
Pel que fa a la col·locació de baranes, tenim 48m lineals de barana metàl·lica 
d’acer inoxidable segons plànol de detalls i,  juntament amb els tancaments 
dels locals d'escombraries, haurem de tenir enllestida aquesta feina en dos 
dies. Hem de tenir present que tenim sis treballadors a la obra i que amb 
equips de dos o tres persones ja podem procedir a la construcció dels 
tancaments dels compartiments amb estructura de fusta tractada, així doncs 
la feina s’optimitzarà molt. 
 
 
2.6 Enllumenat i mobiliari urbà 
 
Per acabar els treballs de la obra, mancarà col·locar els fanals i el mobiliari 
urbà i connectar-los a la xarxa. Així doncs hem de instal·lar dos papereres, 
una cabina telefònica, quatre fanals i set senyals verticals. Tot el mobiliari 
s’aprofitarà del que hi havia abans de iniciar les obres. Totes les tasques de 
enllumenat i de mobiliari urbà, es duran a terme en dos dies. La operació que 
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més temps ens portarà és la de col·locar de nou la cabina telefònica ja que 
necessitarem la intervenció d’un camió grua.  
 
2.7 Ultimes tasques 
 
 
Finalitzarem els treballs pintant la senyalització horitzontal amb pintura blanca 
especial per aquests fins. Tenim 225 ml de 15cm de ample. Haurem també 
de retirar tota la senyalització provisional de obra, casetes d’obra i rivises 
metàl·liques. Tot això en dos dies de treball ho podrem tenir acabat. 
	  
	  
	  
3. Diagrama de planificació 
 
A continuació es presenta la planificació detallada de les tasques durant els 
dos mesos de durada de l’obra. 
 
Recordem que tenim 6 treballadors i com es mostra al diagrama de vegades 
tenim tasques sobreposades, degut a que farem dos equips de tres 
treballadors. 



Inici	  de	  les	  Obres
Treballs	  Previs
Instal.lacions	  provisionals	  d'Obra

1d

4	  d
3	  d
8	  d

1d	  
4	  d

4	  d

2	  d

1d
1d

2	  d

Fi	  d'Obra 42	  dies

Enderrocs	  de	  murs	  existents

Moviments	  de	  Terres

12	  d

2	  d
3	  d

2	  d

2	  d
2	  d

Col.locació	  de	  baranes	  i	  tancaments

Demolicions	  i	  Enderrocs

3	  d

16	  d

10	  d

	  

Retirada	  Mobiliari	  Urbà
Senyalització	  Provisional

4	  d
2	  d

2	  d

Arrancada	  de	  Paviment
	  Enderroc	  de	  voravies

Murs,	  maçoneria,	  formigó
Construcció	  de	  nous	  murs
Impermeabilització	  i	  drenatge
Reparació	  murs	  antics	  i	  escales

Parets	  dels	  locals	  d'escombraries

Retirada	  senyalització	  provisional	  i	  instal.lacions	  d'obra

Construcció	  de	  voravies

Ompliment	  amb	  material	  de	  l'excavació
Ompliment	  amb	  material	  granular	  fracció	  0/40
Estesa	  de	  paviment	  bituminós

Tancaments	  dels	  locals	  d'escombraries
Baranes	  als	  caps	  dels	  murs

Col.locació	  del	  mobiliari	  urbà
Connexió	  a	  la	  xarxa

Enllumenat	  i	  mobiliari	  urbà
2	  d

Senyalització	  definitiva
Ultimes	  tasques

2	  d
2	  d

2	  d
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Introducció 
 
 
L’objectiu del present annex és descriure les característiques geològiques i 
geotècniques de la zona del estudi, determinant en primer lloc el marc i 
l’entorn geològic general.  
 
Per la elaboració del annex s’ha disposat de la informació proporcionada per 
una empresa especialitzada en geologia del Principat d’Andorra.  
 
Com que no s’ha pogut tenir accés a un estudi exhaustiu de la zona per 
manca de material i al ser un projecte de final de grau, s’ha inclòs l’estudi 
prestat per EUROCONSULT S.A. 
 
L’estudi geològic i geotècnic que es presenta a continuació, ve originat per la 
construcció d’uns locals per a serveis de Policia i Circulació a la zona del Pas 
de la Casa. Aquest indret és troba a només 50m de la nostra zona d’actuació. 
 
Així doncs considerarem que els paràmetres geotècnics necessaris per al 
càlcul es poden obtenir dels estudis realitzats en aquest treball. 
 
En l’estudi tindrem una primera part informativa com qui ha realitzat l’estudi, 
la zona d’actuació per la qual estava encarregat l’estudi, el projecte de 
referencia,… 
 
També tindrem una descripció geològica amb la campanya de 
reconeixements apropiada, una caracterització geològica, hidrogeologia i 
geotècnic. 
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  1. ESTUDI GEOLÒGIC 
 
 
1.1 ESTUDI INFORMATIU 
 
1.1.1 RESPONSABLES DE LA REDACCIÓ DE L’INFORME 
 
El present informe geològic i geotècnic s’efectuarà d’acord amb l’establert en el 

“Reglament per a la realització de treballs o activitats que modifiquin l’estat actual del terreny” 
publicat al BOPA nº71 en data 8 d’agost del 2001, a realitzar segons les directrius de l’article 7 
del reglament. 

 
L’empresa responsable de la redacció de l’informe és Euroconsult, empresa 

especialitzada en geologia, geotècnia i enginyeria del subsòl. Els tècnics responsables tant de 
l’apartat de geologia com de l'apartat de geotècnia són de forma conjunta els geòlegs            
Sr. Xavier Torra del Toro i Joan Altimir Planes, amb les autoritzacions decretades per 
Govern amb els números H/94/37 i H/90/105, respectivament. 

 
 
1.1.2 SITUACIÓ DE LA ZONA OBJECTE DE L’ESTUDI 
 
La zona objecte d’estudi està situada en ple nucli urbà del Pas de la Casa, en l’indret 

ocupat actualment per una plaça que es troba en la rotonda de l’Avda. Consell d’Europa i 
el C/ de les Abelletes, adjacent a l’Oficina de Turisme (Parròquia d’Encamp), a cota 2089 m 
(referiu-vos a l’apèndix nº1 que correspon a la situació general i a l’apèndix nº2 que fa referència 
a la planta general). L’ndret d’interés es troba aproximadament en les coordenades Lambert: 
x=550500; y=27300. 

 
 
1.1.3 PROJECTE GENERAL DE REFERÈNCIA 
 
El present document correspon a l’informe geològic i geotècnic pel Projecte de 

condicionament d'una plaça amb construcció d’un despatx de policia amb atenció 
ciutadana. Parròquia d’Encamp. El document ha estat encarregat pel Sr. Jordi Bonell Tor, 
Cap de l'Àrea d'Edificació del Ministeri d’Economia i Territori del Govern d’Andorra. 

 
La zona objecte d’estudi ve representada per una plaça enquitranada i horizontal ubicada 

en la coronació d’una zona terraplenada i limitada per un mur (referiu-vos a la següent fotografia i 
a la portada del present document). 

 
El projecte consisteix en la construcció d’una petita edificació damunt la plaça actual, 

destinada a despatx de policia amb atenció ciutadana. Per tal de dur-la a terme, caldrà fer unes 
excavacions mínimes, que es limitaran a les estrictament necessàries per executar les 
fonamentacions. 

 
L’objecte del present document és el d’establir els condicionants geològics i geotècnics 

que intervenen en l’indret en qüestió i per això s’ha treballat en la caracterització geològica, 
hidrogeològica i geotècnica del terreny. Això està destinat a obtenir un seguit de recomanacions 
constructives relatives al risc geològic natural i a la capacitat portant del terreny. 
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Fotografia nº1-Situació de la plaça en la coronació d’un mur terraplenat 

 
 

1.2 ESTUDI GEOLÒGIC 
 
1.2.1 CAMPANYA DE RECONEIXEMENTS 
 
El present informe està basat en observacions de superfície a la zona d’interès i en el seu 

entorn proper i en l’experiència d’Euroconsult en estudis similars realitzats a Andorra, a la 
Parròquia d’Encamp i al seu voltant (arxiu històric d’Euroconsult dels darrers 20 anys). 

 
La metodologia emprada en l’informe ha estat primerament l’obtenció d’informació bàsica 

a partir d'un seguit d’observacions de camp encaminades a la definició geològica en superfície i 
en profunditat, per continuar amb unes tasques de gabinet. Els reconeixements de camp han 
consistit en uns exàmens visuals de la zona d’interés i del seu entorn. Això s’ha complementat 
amb l’experiència d’Euroconsult en estudis de terrenys similars realitzats a la Parròquia 
d’Encamp (referiu-vos als punts d’estudi dels apèndixs nº3 i nº4) i al Principat d’Andorra. 

 
Vista la magnitud del projecte i que les excavacions projectades es limitaran a ser les 

estrictament necessàries per poder construir els fonaments, no es considera imprescindible 
realitzar reconeixements geofísics i mecànics. 

 
Donat que no s’efectuen reconeixements geotècnics, es recomana en el moment de 

començar les excavacions per construis els fonaments, que es realitzin unes inspeccions 
visuals per part d’un tècnic capacitat per validar o refusar la caracterització del terreny que 
s’exposarà tot seguit. 

 
Atès l’exposat al llarg del present capítol, val a dir que la metodologia utilitzada garanteix 

de forma suficient la caracterització del terreny segons els treballs de modificació del terreny 
projectats. 
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1.2.2 CARACTERITZACIÓ GEOLÒGICA 
 
Donat que no existeixen afloraments de terreny en que es pugui observar la seva natura i 

les seves característiques, es farà una interpretació dels possibles materials que constitueixen el 
subsòl de la zona d’estudi. 

 
Donat que es tracta d’una zona de terraplè delimitada per un mur de formigó armat, els 

materials que trobarem sota de la plaça actual seran sòls de reompliment. És de preveure que 
estiguin constituïts per sorres i lutites que engloben clasts rocosos i amb variacions 
granulomètriques molt importants. 

 
Els clasts tindran mides que podran anar dels centímetres fins a més d’un metre, diferents 

graus d’arrodoniment, i diferents natures (esquistosa, fil.lítica, granítica,…). Segons l’indret 
considerat l’estructura podrà estar suportada per la matriu o suportada pels clasts (és a dir, 
presentarà variacions granulomètriques importants). Es tracta de dipòsits antròpics, definits com 
A2 en el mapa geològic de l’apèndix nº3. 

 
Així mateix, es desconeixen les condicions de compactació dels materials terraplenats i el 

procés seguit a l’efectuar aquestes tasques. Per raons de seguretat, considerarem que aquestes 
no s’han efectuat de manera ortodoxa. 

 
Per sota d’aquests materials, i a una profunditat indeterminada (pot estar molt aprop de la 

superfície en la part més propera al carrer i més profona en la part en contacte amb el mur), 
tindrem el sòl natural que trobem a l’indret d’interés i que ve representat per clasts rocosos de 
mida centimètrica a mètrica englobats en una matriu majorment lutítica i amb una estructura 
suportada per la matriu. Es tracta de dipòsits d’origen glacial, definits com a T3 en el mapa 
geològic de l’apèndix nº3. 

 
 
1.2.3 CARACTERITZACIÓ HIDROGEOLÒGICA 
 
Al realitzar les observacions de camp no s’ha pogut detectar la presència d’humitats ni de 

sorgències donat que tota la superfície es troba enquitranada. Així mateix, el mur de terraplè no 
presenta drenatges i, per tant, no s’ha pogut veure si existeix aigua en el terreny. Per raons de 
seguretat, caldrà preveure un terreny amb un cert contingut d’aigua i amb possibilitats de 
saturació en profunditat i en algunes zones en concret. 

 
Tal i com podem veure a la següent taula, l’ordre de permeabilitat dels sòls oscil.larà entre 

102 m/dia i 10-3 m/dia, segons el contingut en fins de cada indret considerat, corresponent les 
permeabilitats més altes als indrets amb més alt contingut en clasts i a l’inrevés. 

 
En conjunt es tractaria d’un aqüífer pobre amb una capacitat de drenatge regular, sense 

descartar que puntualment trobem zones de drenatge dolentes i zones de drenatge preferent. 
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1.2.4 CARACTERITZACIÓ GEOTÈCNICA 
 
Cal tenir en compte que un bon reconeixement geotècnic cal basar-lo en prospeccions 

mecàniques que permetin la realització d’assaigs in situ i assaigs de laboratori en mostres preses 
a diferents profunditats i amb un mostreig que sigui suficientment representatiu. Com que això no 
s’ha dut a terme i, a més, no es disposa d’una visió directa del terreny, la caracterització 
geotècnica que realitzarem a continuació serà molt conservadora i s’ha de prendre com 
aproximada. 

 
A la vista de les inspeccions de superfície a la zona d’estudi i en el seu entorn proper i de 

l’experiència d’Euroconsult en diferents estudis realitzats per Euroconsult a la Parròquia 
d’Encamp (algun d’ells molt aprop de l’indret d’interés) i al Principat, s’ha efectuat una 
caracterització geotècnica. 

 
A continuació es proposen tot un seguit de paràmetres que són fruit dels diferents 

aspectes que acabem d’assenyalar. Tot i així, els valors són només aproximats i poden ser 
susceptibles d’importants variacions en punts localitzats, sobretot pel que fa a paràmetres 
màxims i mínims (recordem que tenim variacions granulomètriques). 

 
 

PARÀMETRE DISPERSIÓ VALOR PROMIG A CONSIDERAR 

Granolumetria (U.S.C.S.) GM – ML GM 

Densitat (g/cm3) 1.70 – 2.40 2.00 

Cohesió (kp/cm2) 0.00 – 0.8 0.00 

Angle de fregament intern (º) 25 – 42 30 

 
 
Els valors proposats són mitjos i aproximats i s'haurien de contrastar mitjançant la 

realització de sondeigs i/o calicates i d’assaigs específics in situ i de laboratori. Puntualment es 
poden assolir valors similars als recomanats com a valors mínims dins del rang de dispersió de la 
taula expressada anteriorment. 

 
 
 

PERMEABILITAT (m/dia) 10 4 10 3 10 2 10 10 -1 10 -2 10 -3 10 -4 10 -5 10 -6 

Tipus de terreny 

Qualificació 

Capacitat de drenatge 

              ORDRE DE PERMEABILITAT DE LES FORMACIONS 

Argiles no meteoritzades Grava neta 

Bons aquífers 

Bona 

Aquífers pobres 

Regular o dolenta 

Impermeables 

Nul·la 

1 

Sorra neta, barreja de 
grava i sorra 

Sorra fina, sorra argilosa. Barreja de 
sorra, llim i argila. Argiles 
estratificades. 
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El “valor promig a considerar” de la taula anterior és tan sols orientatiu. Correspondrà a 
l’enginyer calculista de l’estructura decidir l’adopció del valor proposat o considerar valors mínims 
dins del rang de valors possibles que figuren a la taula anterior a la columna “dispersió”. En 
aquest sentit es tindrà en compte que el valor proposat és un valor promig apte per al càlcul 
d’estructures o elements repartits en el conjunt de la parcel.la. Per contra, es recomanen els 
valors mínims en el cas del càlcul d’estructures o elements de sosteniment aplicats en zones 
molt localitzades. 

 
Es tracta de materials definits com a S6 (dipòsits d’origen antròpic) en el mapa geotècnic 

de l’apèndix nº4. 
 
Aquests materials es trobarien recolzats en sòls definits com a S2 (sediments amb 

predomini de matriu lutítica sobre els blocs individualitzats). 
 
 
1.2.5 RISC GEOLÒGIC NATURAL 
 
En aquest apartat es comentarà la possibilitat que la zona objecte d’estudi sigui vulnerable 

als processos geodinàmics tals com les caigudes de blocs rocosos, els esllavissaments 
superficials, els grans esllavissaments i els corrents d’arrossegalls. En cap cas s’estudiaran els 
processos derivats de la dinàmica nival ni els processos derivats de la dinàmica flúvio-
torrencial. 

 
L'”Estudi de zonificació geològica-geotècnica del territori a escala 1/5000” aprovat per 

Govern en data de 02.03.05 i realitzat per Euroconsult a petició del M.U.O.T., cataloga els 
terrenys del Principat d’Andorra en diferents graus de perillositat natural segons els diferents 
mecanismes d’inestabilització dels vessants. Segons les dades d’aquest estudi es pot catalogar 
l’indret estudiat com una zona amb un grau de perillositat “molt baix, sense fenòmens 
observats” pel que fa a la caiguda de blocs rocosos, als grans moviments, als 
esllavissaments superfials i als corrents d’arrossegalls. 

 
 
Corrents 

d’arrossegalls Caiguda de blocs Esllavissaments superficials Grans moviments 

Molt baix, sense        
fenòmens observats 

Molt baix, sense        
fenòmens observats 

Molt baix, sense                 
fenòmens observats 

Molt baix, sense        
fenòmens observats 
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  2. ESTUDI GEOTÈCNIC 
 
 

2.1 ESTUDI INFORMATIU 
 
2.1.1 RESPONSABLES DE LA REDACCIÓ DE L’INFORME 
 
El present informe geològic i geotècnic s’efectuarà d’acord amb l’establert en el 

“Reglament per a la realització de treballs o activitats que modifiquin l’estat actual del terreny” 
publicat al BOPA nº71 en data 8 d’agost del 2001, a realitzar segons les directrius de l’article 7 
del reglament. 

 
L’empresa responsable de la redacció de l’informe és Euroconsult, empresa 

especialitzada en geologia, geotècnia i enginyeria del subsòl. Els tècnics responsables tant de 
l’apartat de geologia com de l'apartat de geotècnia són de forma conjunta els geòlegs            
Sr. Xavier Torra del Toro i Joan Altimir Planes, amb les autoritzacions decretades per 
Govern amb els números H/94/37 i H/90/105, respectivament. 

 
 
2.1.2 SITUACIÓ DE LA ZONA OBJECTE DE L’ESTUDI 
 
La zona objecte d’estudi està situada en ple nucli urbà del Pas de la Casa, en l’indret 

ocupat actualment per una plaça que es troba en la rotonda de l’Avda. Consell d’Europa i 
el C/ de les Abelletes, adjacent a l’Oficina de Turisme (Parròquia d’Encamp), a cota 2089 m 
(referiu-vos a l’apèndix nº1 que correspon a la situació general i a l’apèndix nº2 que fa referència 
a la planta general). L’ndret d’interés es troba aproximadament en les coordenades Lambert: 
x=550500; y=27300. 

 
 
2.1.3 PROJECTE GENERAL DE REFERÈNCIA 
 
El present document correspon a l’informe geològic i geotècnic pel Projecte de 

condicionament d'una plaça amb construcció d’un despatx de policia amb atenció 
ciutadana. Parròquia d’Encamp. El document ha estat encarregat pel Sr. Jordi Bonell Tor, 
Cap de l'Àrea d'Edificació del Ministeri d’Economia i Territori del Govern d’Andorra. 

 
La zona objecte d’estudi ve representada per una plaça enquitranada i horizontal ubicada 

en la coronació d’una zona terraplenada i limitada per un mur (referiu-vos a la següent fotografia i 
a la portada del present document). 

 
El projecte consisteix en la construcció d’una petita edificació damunt la plaça actual, 

destinada a despatx de policia amb atenció ciutadana. Per tal de dur-la a terme, caldrà fer unes 
excavacions mínimes, que es limitaran a les estrictament necessàries per executar les 
fonamentacions. 

 
L’objecte del present document és el d’establir els condicionants geològics i geotècnics 

que intervenen en l’indret en qüestió i per això s’ha treballat en la caracterització geològica, 
hidrogeològica i geotècnica del terreny. Això està destinat a obtenir un seguit de recomanacions 
constructives relatives al risc geològic natural i a la capacitat portant del terreny. 
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Fotografia nº1-Situació de la plaça en la coronació d’un mur terraplenat 

 
 

2.2 EXCAVACIONS 
 
A l’hora d’efectuar les següents recomanacions, a més dels paràmetres geotècnics del 

terreny ressenyats en el capítol nº4 de l’estudi geològic, ens hem basat en la nostra experiència 
en l’anàlisi i seguiment d’altres excavacions en materials de característiques similars i en 
inspeccions de superfície a l’indret d’interés. 

 
Les obres projectades impliquen l’execució d’excavacions en materials equivalents a una 

“barreja de grava i terra soltes”, amb unes velocitats sísmiques compreses entre 250 m/s i     
1100 m/s, associades a un ripat que anirà de tou a mitjà i es realitzaran amb mitjans mecànics, 
podent ser necessària la realització de taqueigs per tal de fragmentar els blocs rocosos de 
majors dimensions. En primer lloc caldrà extreure la capa superficial d’aglomerat mitjançant 
martell pneumàtic o mitjançant retroexcavadora amb martell piconador. 
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2.2.1 ANÀLISI D’ESTABILITAT DE LES EXCAVACIONS PROJECTADES I 
RECOMANACIONS RELATIVES AL SISTEMA D’EXECUCIÓ DE LES MATEIXES 
 
Donat que les excavacions unicament seran les imprescindibles per construir els 

fonaments (alçades inferiors a 1 m), no s’efectuarà una anàlisi d’estabilitat. 
 
Donat que es desconeix el disseny del mur de terraplè i el seu procés constructiu, en cap 

cas s’analitzen les variacions en les condicions d’estabilitat que es puguin produir sobre aquest 
mur generades per la construcció de l’edificació projectada. 

 
 
2.2.2 TIPOLOGIA DE LES OBRES DE SOSTENIMENT DEL TERRENY I ANÀLISI DELS 
ASPECTES CONSTRUCTIUS DELS MATEIXOS 
 
Les obres de sosteniment seran els propis fonaments per a la construcció dels quals 

haurà estat necessari efectuar les excavacions. 
 
 
2.2.3 ANÀLISI DE LES NOVES CONDICIONS D’ESTABILITAT 
 
Les condicions d’estabilitat definitives vindran donades pels propis fonaments projectats, 

dissenyats segons els paràmetres geotècnics proposats a l’apartat relatiu a la caracterització 
geotècnica. 

 
Un cop efectuades les obres previstes, dissenyades segons els paràmetres geotècnics 

proposats, tot seguint les recomanacions efectuades en el present informe geològic i geotècnic, 
podem dir que l’estabilitat del conjunt del vessant quedarà garantida. 
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2.3 FONAMENTACIONS 
 
2.3.1 CONDICIONS GENERALS DE FONAMENTACIÓ 
 
Les indicacions que es donaran a continuació estan basades, com les de l’apartat relatiu a 

les excavacions en les observacions de camp i en l’experiència d’Euroconsult en terrenys de 
característiques similars al Principat i a la Parròquia d’Encamp. 

 
A partir de la nostra experiència i de la caracterització geològica, el sòl estaria format per 

sòls de reompliment, constituïts per sorres i lutites que engloben clasts rocosos i amb variacions 
granulomètriques molt importants, i seguint les prescripcions tècniques de la normativa MV-101 
(tot i que està en desús proporciona un rang de valors orientatiu que es considera adequat 
donada l’experiència d’Euroconsult), tindriem una pressió admissible orientativa variable entre 
1.6 kg/cm2 i 4.0 kg/cm2, sempre per profunditats de fonamentació mínimes de 0.5 m. 

 
En el supòsit que els sòls anessin associats amb aigua (a confirmar en fase d’obra), 

disminuiria de manera notable la capacitat portant. 
 
Cal tenir en compte que parlar de la “capacitat portant” d’un terreny és una ficció donat 

que aquesta depèn del terreny i també dels propis fonaments. 
 
 

PRESSIONS ADMISSIBLES AL TERRENY DE CIMENTACIÓ (NORMA MV-101) 

Tipus de terreny 
Pressió admissible (kg/cm2) per a profunditats de fonaments (m) de: 

0 0.5 1 2 ≥3 

ROQUES * 
No estratificades 

Estratificades 

 
30 
10 

 
40 
12 

 
50 
16 

 
60 
20 

 
60 
20 

TERRENYS SENSE COHESIÓ ** 
Gravetes 

Sorres gruixudes 
Sorres fines 

 
--- 
--- 
--- 

 
4 

2.5 
1.6 

 
5 

3.2 
2 

 
6.3 
4 

2.5 

 
8 
5 

3.2 

TERRENYS COHERENTS 
Argiles dures 

Argiles semidures 
Argiles toves 
Argiles fluïdes 

 
--- 
--- 
--- 
--- 

 
--- 
--- 
--- 
--- 

 
4 
2 
1 

0.5 

 
4 
2 
1 

0.5 

 
4 
2 
1 

0.5 

TERRENYS DEFICIENTS 
(fangs, orgànics, sense consolidar, etc) 

EN GENERAL NUL.LA, LLEVAT QUE EXPERIMENTALMENT       
ES RECONEGUI ALGUN VALOR 

Nota: valors únicament orientatius 
* Correspon a roques sanes; per a roques molt fracturades o meteoritzades, s’ha de disminuir la pressió 
** Els valors de la taula corresponen a terrenys consolidats (cal un pic per remoure’ls); per a terrenys de consolidació  mitjana 
(la pala entra amb dificultat) cal multiplicar les pressions de la taula per 0.8; per a terrenys solts cal multiplicar per 0.5 
Tots els valors de la taula suposen terreny sec; en cas de freàtic proper a la fonamentació, cal disminuir-los 

 



 

Geotècnic despatx policia Pas de la Casa                                                                              Ref. X1884 
IEQ  24-01  Pàg. 11 de 16 

(i) Tensió admissible 
 
- A partir de les observacions de camp, de la nostra experiència en terrenys similars 

i també a partir de la normativa MV-101, recomanariem un valor de tensió admissible situat a 
l’entorn de 1.0 kg/cm2, sempre en condicions seques (a confirmar en fase d’obra) i en sòl 
granular. 

 
- A l’apèndix nº5 podem veure uns càlculs de la tensió admissible del terreny segons el 

disseny de fonament projectat i tenint en compte les característiques geomecàniques 
proposades per Euroconsult en el punt nº4 de l’estudi geològic. Aquests es realitzen segons 
l’expressió següent (Meyerhof en condicions drenades, a llarg plaç): 

 
 

                                                         q • (Nq – 1) + Nc • C + Nγ • γ • B/2 
σad= ----------------------------------------------- + q 

              F 

 
On: 
 
σad: tensió admissible 
B: amplada de la sabata 
Nq, Nc, Nγ: coeficients que depenen de la càrrega, la cohesió i l’angle de fregament, 

respectivament 
γ: densitat 
C: cohesió 
F: coeficient de seguretat 
φ: angle de fregament intern 
q adm total: càrrega admissible total (màxima aplicable) 
q adm: càrrega admissible 
 
 
Prenent com a base els següents paràmetres geotècnics extrets de la caracterització 

geotècnica promig (γ=2.00 g/cm3, C=0.00 kp/cm2, φ=30º), un coeficient de seguretat igual a 3, 
suposant un empotrament de 0.5 m i una amplada de sabata de, per exemple, 2 m, obtenim una 
tensió admissible de 1.73 kg/cm2. 

 
Donat aquest valor i també el que s’obté mitjançant les observacions de camp, 

l’experiència de Euroconsult i mitjançant la normativa MV-101, és recomanable anar pel costat 
de la seguretat i tenir també en compte el valor aproximat obtingut per a paràmetres mínims, que 
és més baix (0.74 kg/cm2). 

 
 
Donades les dues metodologies per obtenir la tensió admissible dels sòls de reompliment i 

en absència d’aigua, prendriem com a bo en els càlculs de dimensionat de les fonamentacions 
un valor aproximat de 1.00 kg/cm2. És força probable que en fase d’obra, quan s’observi la 
natura del terreny, es pugui incrementar aquest valor. 
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(ii) Assentaments 
 
Pel que fa a la possibilitat que es produeixin assentaments, durant l’excavació es produeix 

un onflament del terreny. Un cop s’apliquen càrregues es va produint un assentament. Per tant, 
és desitjable que la fase d’excavació duri el menys possible. 

 
L’assentament admissible tindrà en compte tant l’assentament diferencial admissible com 

l’assentament total admissible. 
 
L’assentament total màxim admissible per estructures de formigó armat de gran rigidesa 

estaria comprés entre 3.5 cm i 5.0 cm (veure la següent taula) i l’assentament diferencial màxim 
admissible oscilaria entre 1.2 cm i 2.5 cm. 

 
 

ASSENTAMENTS GENERALS ADMISSIBLES 

Característiques de l’edificació Assentament total 
màxim admissible 

(mm) 

Assentament 
diferencial màxim 
admissible (mm) 

 Terreny 
granular 

Terreny 
cohesiu 

Terreny 
granular 

Terreny 
cohesiu 

Obres de caràcter monumental 12 25 8 12 

Estructures de formigó armat de gran rigidesa 35 50 12 25 

Estructures de formigó armat de petita rigidesa 
Estructures metàl·liques hiperestàtiques 

Edificis de murs de fàbrica 

50 75 20 40 

Estructures metàl.liques isostàtiques 
Estructures de fusta 

Estructures provisionals 

>50* >75* 30 60 

Nota: Norma MV-101 d’assentaments totals i d’assentaments diferencials admissibles per a diferents 
tipologies d’estructures, per a cimentació directa. 
* Comprovar que no es produeix desorganització en la estructura i el tancament. 
 
 
Els assentaments elàstics es produiran de forma instantània en fase d’obra a mesura que 

es construeixin els fonaments i el despatx i, per tant, tampoc suposaran cap problema, per la 
qual cosa la major part dels assentaments que es donaran durant la fase de construcció seran, 
en principi, admissibles segons la norma MV-101. 
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A l’apèndix nº5 podem veure uns càlculs d’assentaments realitzats per mitjà dels valors 
d’assaigs del tipus SPT obtinguts en campanyes de reconeixements en sòls de característiques 
pressumiblement similars (replens), considerats vàlids a partir de l’experiència d’Euroconsult, 
(s’ha considerat un valor promig de 28 i un valor mínim de 8, suposant una profunditat de 
fonamentació de 0.5 m i una sabata quadrada de 2 m de costat. L’assentament promig podem 
observar-lo a les taules de dit apèndix, on obtenim diferents valors d’assentament en funció de la 
càrrega admissible aplicada. 

 
A la vista dels resultats obtinguts tenim que per a càrregues admissibles aplicades de, per 

exemple, 10 tones/m2 , l’assentament total es situa en 0.51 cm*, en el cas de considerar valors 
promig de l’assaig SPT. En el cas de valors mínims i per les mateixes càrregues aplicades, 
l’assentament total es situa en 1.80 cm. Així doncs, en cap cas es sobrepassen els valors 
d’assentaments totals màxims admissibles (3.5 cm). 

 
Pel que fa als assentaments diferencials si tenim en compte la diferència entre els 

paràmetres mínims i els paràmetres promig s’obtindriem valors d’assentament lleugerament per 
sobre del valor màxim recomanat en sòl granular (1.2 cm) i que serien de 1.29 cm. 

 
Els càlculs d’assentament s’han efectuat per paràmetres promig i per paràmetres mínims, 

suposant que tenim en contacte sòl que presenta paràmetres promig amb sòl que té paràmetres 
mínims. 

 
Així doncs, tenim un sòl en el que no es pot descartar completament la possibilitat de patir 

assentaments diferencials. 
 
En fase d’excavació es recomana avisar als autors del present document per a que 

efectuin una visita in situ i redactin una nota tècnica o que un tècnic competent revisi les 
característiques dels sòls abans de construir els fonaments. 

 
 
2.3.2 TIPOLOGIA DE LES OBRES DE FONAMENTACIÓ 
 
Donat el tipus de material que esperem trobar (sòls molt heterogenis i amb un grau de 

compactació baix), recomanem que els fonaments consisteixin en una llosa de fonamentació 
o en sabates arriostrades, dissenyades segons un valor de 1.0 kg/cm2, sempre en sòl granular 
i sec. 

 
Recomanem recolzar els fonaments sobre una capa de material granular (tipus graves) 

que permeti drenar possible aigua acumulada i que permeti homogeneitzar el nivell de 
fonamentació. 

 
El disseny definitiu dels fonaments i la comprovació d’assentaments haurà d’ésser calculat 

pel projectista en base a les recomanacions geotècniques del present estudi. 
 
 
 
 
* A les taules de l’apèndix nº5, amb fons de color gris tenim marcats possibles assentaments per tensions 

admissibles màximes recomanades (fins a 1.0 kp/cm2) en funció de les dimensions de les sabates. Les caselles de 
fons vermell marquen l’assentament total segons la tensió admissible màxima recomanada per un ample de sabata 
suposat de 2 m. 



 

Geotècnic despatx policia Pas de la Casa                                                                              Ref. X1884 
IEQ  24-01  Pàg. 14 de 16 

El present document realitzat per l’empresa Euroconsult, haurà de ser revisat per 
l’estructurista responsable del disseny de les fonamentacions del projecte, per tal que aprovi tots 
els supòsits plantejats i els resultats obtinguts a l’annex de càlcul (apèndix nº5). 

 
Es construiran els fonaments un cop es comprovi que el nivell de fonamentació previst es 

considera prou consistent com per a fer-ho. Si es tenen en compte aquests aspectes, la 
fonamentació es considerarà adequada. 

 
 

2.4 ALTRES ASPECTES GEOTÈCNICS 
 
2.4.1 TERRAPLENS 
 
El projecte constructiu no preveu la realització de terraplens. 
 
 
2.4.2 OBRES DE DRENATGE 
 
El projecte constructiu no preveu la realització de drenatges. La construció de l’edificació 

projectada no hauria de variar la circulació d’aigües de la zona donat que es troba completament 
antropitzada. 
 
 
2.5 SEGUIMENT DE L’OBRA EN FASE D’EXECUCIÓ 

 
2.5.1 ASPECTES GEOTÈCNICS MÉS IMPORTANTS A CONTROLAR 
 
Serà necessari efectuar un control i seguiment geotècnic a l'hora de realitzar tot el procés 

constructiu (excavacions, execució de fonamentacions) en fase de direcció d'obra per tal de 
detectar qualsevol tipus de fissuració i evitar així trencaments del terreny. El mencionat 
seguiment s’efectuarà per part de la direcció d’obra, assessorada per un tècnic amb experiència 
en geotècnia. 

 
Així mateix caldrà controlar la presència o absència d’aigua durant el procés constructiu i, 

sobretot, les característiques i la homogeneïtat del nivell de fonamentació. 
 
Es recomana descartar la possibilitat d’assentaments diferencials en fase d’obra 

mitjançant l’observació del terreny a la zona de fonamentació, controlant que no existeixen 
possibles zones de contrast de materials sobtats, certificant-se en el llibre d’ordres que els 
fonaments es realitzen sobre terreny més o menys uniforme. 

 
Declinem qualsevol responsabilitat en el cas que Euroconsult no efectui el mencionat 

seguiment mitjançant la realització de varis controls oculars periòdics a la zona en fase d'obres 
d’excavació i de construcció dels fonaments. 

 
 
2.5.2 PLA DE CONTROL 
 
A nivell de direcció d’obra es portarà un control periòdic en el llibre d’ordres dels següents 

aspectes que marcaran el Pla de control geotècnic de l’obra: 
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1.- Tipus de terreny (sobretot diferenciar sòl granular de sòl cohesiu, característiques dels 
replens, grau d’homogeneïtat i diferents graus de compactació) observat en les excavacions 
efectuades i a nivell de fonamentació. En el llibre d’obra s’indicarà que no hi ha variacions 
significatives amb el previst en l’informe geològic i geotècnic. En el cas d’observar-se diferències 
s’avisarà als redactors de l’estudi geotècnic per tal d’avaluar la necessitat de fer reconeixements 
mecànics i assaigs, i per tal que facin una nota complementària a l’estudi on es facin constar les 
diferències i com poden afectar a l’obra. 

 
2.- S’efectuaran en fase d’obra inspeccions periòdiques (segons un pla d’inspeccions) 

de la possible aparició d’humitats o sorgències en el terreny amb anotacions en el llibre 
d’ordres de les inspeccions efectuades. En el cas d’observar-se aquestes, s’avisarà als 
redactors de l’estudi geotècnic per tal que facin una nota complementària a l’estudi on es facin 
constar les diferències i com poden afectar a l’obra. 

 
3.- Es controlarà la construcció dels fonaments. 
 
És molt recomanable que sempre sigui la mateixa persona la que efectui aquestes 

observacions, d’acord amb un pla de control programat per la direcció d’obra, per tal d’evitar 
confusions derivades de diferents punts de vista. 

 
 
2.5.3 ANÀLISI DE LA CONVENIÈNCIA D’INSTAL.LAR SISTEMES D’AUSCULTACIÓ 
 
Donada la magnitud de les excavacions projectades, no es preveu la generació 

d’inestabilitats i, per tant, tampoc es preveu la instal.lació de sistemes d’auscultació. 
 
En el supòsit que es detecti l’aparició d’indicadors d’inestabilitat incipients (a la zona 

d’excavació o en el seu entorn proper) caldrà instal.lar algun mètode auscultatiu instrumentat de 
ràpida col.locació, com ara punts de mesura amb defòrmetres, fissurímetres, etc, per tal de poder 
quantificar l’activitat del moviment i controlar convenientment qualsevol risc en fase d’obra. 
Posteriorment, la direcció d’obra avaluarà la conveniència d’instal.lar altres sistemes. 

 
 
 
 

                  Realitzat per                                                      Revisat i aprovat per 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andorra la Vella, març del 2.013 
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Observacions importants: 
 
- El present document està basat en reconeixements puntuals (observacions de superfície, 

experiència en terrenys i obres similars (extret dels arxius geotècnics d’Euroconsult) i 
observacions in situ realitzades en l’indret d’estudi), que poden no ser representatius de totes les 
heterogeneïtats del subsòl. Per tant, la Direcció d’Obra ha d’estar autoritzada o homologada per 
dur a terme les interpretacions necessàries. Es recomana que aquesta funció sigui contractada 
als redactors del present informe. 

 
- En el moment de començar l’obra serà imprescindible efectuar una reunió entre l’equip 

responsable de la Direcció d’obra i l’Equip redactor del present informe per tal d’efectuar una 
acta de recomprovació inicial. La recomprovació tindrà, a més, la funció d’aconsellar al 
Contractista sobre els aspectes geotècnics més importants. La mencionada recomprovació es 
reflexarà en una acta o en el llibre d’ordres de la pròpia obra i serà signada per la Direcció d’obra 
(Director d’obra i Responsable o assessor en geotècnia de la Direcció d’obra), el Contractista i el 
representant de la Propietat. Euroconsult declina qualsevol responsabilitat si no es segueix 
aquest procediment. 

 
- En el cas que en fase de direcció d’obra no es segueixi alguna de les recomanacions 

expressades en el present document, tant d’aspectes geològics com geotècnics, Euroconsult i 
els seus tècnics només podran responsabilitzar-se de la mateixa a partir de la redacció d’una 
nota expressa d’aprovació que modificarà l’expressat en el present estudi i que haurà d’estar 
signada pels mateixos tècnics redactors de l’estudi original. 

 
- El present informe i els seus apèndixs formen un conjunt indissociable i, per tant, no es 

podrà deduir cap responsabilitat de la utilització d’una part del mateix sense l’acord dels autors. 
 
- Així mateix, si s’efectuen modificacions de l’emplaçament i de la geometria de les obres 

projectades, serà responsabilitat de la Direcció d’Obra dels treballs. 
 
- Queda prohibida la reproducció total o parcial d’aquest document sense autorització 

escrita d’Euroconsult S.A. Els resultats continguts en el present informe són propietat del Client. 
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Es diferenciarà doncs les superfícies a enderrocar i els elements del mobiliari 
urbà a retirar. Al final de l’annex es troba una taula resum dels amidaments 
d’enderrocs. 
 
1 .Superfícies 
 
- Rigola: Aquest projecte inclou la remodelació de les voreres, per tant, la 
superfície de rigola existent a retirar serà la següent: 
 

Rigola  76 ml 

 
- Vorada: Amb conseqüència a la superfície de vorera enderrocada, la 
longitud de vorada a retirar serà la mateixa: 
 
 
 
 
 
-Paviment d’aglomerat: Per completar les tasques d’enderroc de voravia 
s’executarà l’arrancada de paviment d'aglomerat existent en un gruix màxim 
de 30cm, inclòs tractament del material, transport i gestió dels residus.: 
 

Paviment d’aglomerat 463.13 m2 

 
 
-Tall de paviment amb serra de disc: Per tal de delimitar bé la zona on 
s’enderrocarà el paviment d’aglomerat, s’executaran 173ml de tall de 
paviment amb serra de disc d’una profunditat mínima de 20cm. 
 
Per tal de mantenir un pressupost raonable, es reutilitzarà part del mobiliari 
urbà existent, sempre hi quant es trobi en bon estat. 
 
2. Elements 
 
-Papereres: És un element que seran reutilitzades totes les unitats que hi 
ha en l’actualitat a la zona del projecte. 
 

Papereres  2 ut 

 
- Cabina telefònica: Aquest projecte inclou el desplaçament d’una cabina 
telefònica d'Andorra Telecom, fins a una distància màxima de 10ml. Inclosa la 
neutralització, retirada i acopi a obra. La construcció de la nova canalització 
fins a emplaçament definitiu i la reubicació amb la corresponent connexió fins 
a funcionament definitiu. S'inclouen els treballs de canalització encomanats 
per Andorra Telecom. 
 

Vorada 76 ml 
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Cabina telefònica  1 ut 

 
 
-Fanals: Retirada de fanal d'enllumenat, estucatge en obra i posterior 
reubicació amb noves bases de formigó, nous perns i tot el petit material 
necessari. S'inclou la connexió i desconnexió de la xarxa existent fins al seu 
correcte funcionament. 
 

Fanals 4 ut 

 
-Senyals verticals: Retirada de senyalització vertical existent, dins tot l'àmbit 
de l'obra, inclòs estocatge en obra i la posterior reubicació amb noves bases 
de formigó. 
 

Senyals verticals  7 ut 

 
 
 

TAULA RESUM DE SUPERFÍCIES I ELEMENTS A RETIRAR 
 
 
 

Superfícies   

Rigola  76 ml 

Vorada 76 ml 

Paviment d’aglomerat 463.13 m2 

Elements mobiliari urbà   

Papereres  2 ut 

Cabina telefònica  1 ut 

Fanals 4 ut 

Senyals Verticals  7 ut 

 
 
 
Una vegada retirats els elements de mobiliari urbà i altres que entorpeixen els 
treballs de reforma dels murs. Es procedirà amb els enderrocs dels murs 
existents i voravies contigües.  
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S’executaran amb mitjans d’alt rendiment, tot efectuant la càrrega i transport 
fins a abocador autoritzat.  
 
Durant les operacions d’enderroc es regarà per minimitzar l’aixecament de 
pols. S’abalisarà la zona d’enderroc per evitar accidents amb el material a 
enderrocar. Es fraccionarà l’element a enderrocar per evitar despreniments 
de grans volums. La naturalesa de l’enderroc d’obra de fàbrica tal com murs i 
voravies, inclou pedra, morter, peces de granet o formigó... entre d’altres.  
 
La voravia a enderrocar, es farà per superfície en un gruix segons el 
paviment existent actualment (asfalt + formigó). 
 
El mesuraments d’enderrocs ja inclouen l’esponjament en el m3 de secció 
d’element enderrocat.  

 
Previ inici de l’enderroc, es procedirà al tall i escarificat del paviment contigu 
al mur per la part superior. Posteriorment s’escarificarà tota la plaça del costat 
Nord, segons s’especifica a la planta general del projecte. 
 
Aquestes operacions consistiran en el tall de paviment a la zona d’obertura 
de fonamentació, per tal de escarificar una primera fase, per així causar les 
mínimes molèsties. Es farà una profunditat de tall de mínim 20cm. 
 
A continuació es procedirà a l’escarificat del paviment en tot el gruix existent 
fins a un gruix màxim de 30cm. Aquests treballs es faran amb mitjans d’alt 
rendiment, habitualment, martells hidràulics i el paviment es transportarà fins 
a abocador autoritzat. El mesurament per metre quadrat d’arrencada de 
paviment inclou l’esponjament. 

 
Els materials procedents dels enderrocs hauran de tractar-se per un gestor 
de runes, en la forma prevista per l’actual legislació. 
 
Els enderrocs s’efectuaran amb els mitjans adients en cada cas, per tal de no 
malmetre les parts que han de quedar in situ. S’utilitzaran mitjans d’elevació 
en cas de tractar-se d’enderrocs en altura.  
 
 
Els preus pels quals s’abonen els treballs d’enderrocs comprenen totes les 
operacions i els mitjans auxiliars necessaris, així com l’abonament dels 
cànons ò tarifes de tractament dels materials a abocadors autoritzats.  
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MOVIMENT DE TERRES 
I PAVIMENTS 
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Una vegada executats els enderrocs i arrencada de paviment de la zona dels 
murs. Es procedirà a executar l’excavació per la construcció dels fonaments 
dels futurs murs. Aquests treballs consistiran en l’excavació amb talús fins a 
sota de la rasant de les sabates (assimilable a excavació en rasa). S’ha de 
rebaixar per sota de la voravia, el gruix de la sabata més el formigó de neteja. 
La zona del talús en excavació, es deixarà amb una inclinació de 2/3 segons 
s’aprecia al plànol de seccions tipus.  
 
En el supòsit que apareguin ‘bolos’ de roca, aquests es fraccionaran i es 
tractaran com si fos terreny moble en la mateixa partida d’excavació. 

 
S’apuntalaran els talusos si es necessari, com si una excavació en rasa es 
tractés. En cas de ser necessari per episodis de pluja; o a demanda de la 
D.F, es cobriran els talusos amb plàstics impermeables per evitar filtracions 
d’aigua que alterin la cohesió del material granular existent.  

 
Dels materials procedents de l’excavació, una part s’acopiarà en obra per 
posteriors ompliment, i la resta es portarà a abocador autoritzat.  

 
En les excavacions que es realitzaran, s’extrauran 173,9m3 de sols en la 
excavació de la zona on es construirà el mur de tipus 1 i 137,14m3 en la zona 
del mur tipus 2. En tota l’excavació se’n retiraran 311m3 els quals hi haurem 
de sumar un 10% d’esponjament als que haguem de transportar fins a 
abocador. 

 
 

Una vegada executada l’excavació en rasa (per la fonamentació dels murs) i 
la construcció dels mateixos, es procedirà a l’ompliment del trasdós del mur 
amb terres. Aquest ompliment es farà amb terres seleccionades segons PG3 
i procedents de l’excavació fins a la rasant de -30cm de la cota actual de la 
plaça. 
 
En aquest ompliment s’utilitzaran 263m3 de sols. La qual cosa vol dir que si 
dels 311m3 extrets de l’excavació en podem reutilitzar 263m3, reduirem al 
mínim els costos de transport de material al abocador. Se’n transportaran 
48m3 que sumand un 10% d’esponjament per al transport tindrem 52,8m3 
que transportar fins al abocador autoritzat. 
 
Damunt d’aquest ompliment de terres, es procedirà a l’estesa d’una capa de 
15cm de material granular fracció 0/40 i una capa final de 15cm amb 
barreges bituminoses. Paral·lelament a l’ompliment amb material procedent 
de l’excavació, s’haurà d’executar l’ompliment amb material filtrant contemplat 
en la col·locació del drenatge del mur (veure plànol de seccions tipus). 
 
L’ompliment s’executarà per capes de 25cm amb compactació de cada capa 
al 95% del P.M. S’humitejarà la terra en cas de ser necessari.  
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Arribats amb l’ompliment a -30cm de la rasant definitiva, es procedirà a 
l’estesa i compactació de la capa granular 0/40. Aquesta capa es col·locarà 
fins a nivell de la capa de paviment de barreges bituminoses(-15cm).  
 
Una vegada completat l’ompliment de terra i 0/40. Es procedirà a restituir la 
capa de paviment bituminós existent. S’iniciarà amb l’estesa d’un reg 
d’adherència catiònic en contacte amb el 0/40. A continuació s’estendrà una 
capa intermitja de 10cm de paviment i finalment una capa  de 5cm amb 
paviment  de rodadura. Es segellaran amb betum les juntes dels extrems. Es 
faran control topogràfics per donar les pendents cap als punts de drenatge. 
Els treballs de topografia estaran inclosos en les partides de paviment.  
 
 
 
 
La zona escarificada de la plaça, on no s’hagi retirat el 0/40 per les 
excavacions, es compactarà i s’hi estendrà la capa de barreges bituminoses 
de 15cm directament.  

 
TAULES RESUM DE QUANTITATS DE TERRES A RETIRAR I A 
COL.LOCAR POSTERIORMENT. 

 
 
 

TERRES A RETIRAR   m3 

Excavació de terres EN ZONA DE MUR 
TIPUS 1 173,9 

Excavació de terres EN ZONA DE MUR 
TIPUS 2 137,14 

Excessos previsibles d'esponjament 10% 
(Total terres) 31,1 

TOTAL 342,14 m3 

 
 
 
 

PAVIMENT A RETIRAR   m2 

Zona de MUR TIPUS 1 108 

Zona de MUR TIPUS 2 86,13 

Zona de la Plaça 255 

Entrega de paviment 14 

TOTAL 463,13 m2 
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TERRES A REPOSAR   m3 

Material de l'excavació seleccionat 263,12 

Estesa de material granular fracció 0/40 26,88 

TOTAL 290 m3 

 
 
 
 
 

   

PAVIMENT A REPOSAR   

Estesa de capa de paviment bituminós 
e=15cm=10+5 451 m2 

 
 
 
 

 
 
 

L’esquema de la secció del sòl un cop finalitzats els treballs, serà el següent: 
 
 

COTA DE LA PLAÇA 

5cm CAPA DE RODADURA DE PAVIMENT 
BITUMINÓS 

10cm CAPA INTERMITJA DE PAVIMENT BITUMINÓS 

Reg. D'adherència catiónic 

15cm Material granular fracció 0/40 

RASANT -
30cm Material sel.leccionat segons PG-3 

 
 
 
Els preus pels quals s’abonen totes les tasques de moviments de terres i 
paviments comprenen les operacions implícites, el transport dels materials 
sobrants a l'abocador, els mitjans d’estesa i compactació de totes les capes 
incloses les asfàltiques i tots els mitjans auxiliars necessaris. 
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FORMIGONS 
 
 

S'utilitzaran els següents formigons per l'execució dels treballs: 
 

• Formigó HM-20/B/20 com a formigó de neteja sota fonaments i altres 
elements a construir.  

 
• Formigó HA-35/B/20/IIa+F, per la construcció de les sabates i alçats 

dels murs armats. 
 
Utilitzarem aquest tipus de formigó degut al ambient que ens trobem en 
aquesta regió del pirineus. 
La classe general IIa ens indica una exposició de humitat alta i amb corrosió 
de origen diferent a clorur.  
També tindrem una classe especifica “F” ja que ens trobem en una zona on 
les gelades són molt freqüents i les sals fundents s’utilitzen sovint. 
 

 
Abans de procedir al formigonat de qualsevol peça, s'avisarà amb el temps 
necessari al responsable de la D.F. a fi de que pugui comprovar la correcta 
forma geomètrica de les peces i la col·locació de les armadures. Tota peça 
formigonada, sense aquest previ tràmit s'enderrocarà. 

 
 

Cada 10 metres lineals aproximadament de mur de formigó armat o quan 
indiqui la D.F,  s’haurà d’incloure una junta de dilatació, d’un gruix mínim de 
30mm. Aquesta junta consistirà en la incorporació d’una peça de ‘phorex’ 
amb uns remats de cantonada al costat vist. En acabar es segellarà la junta 
amb sikaflex tant per l’interior com per l’exterior per evitar la sortida d’aigua. 
L’armat entre els dos costat de la junta quedarà interromput (veure plànol de 
detalls). 

 
El mesurament i abonament dels formigons i juntes s'efectuarà per l'aplicació 
del preu següent: 

 
No. Preu Designació Unitats 

15 
Formigó de neteja HM-20/B/20, 
inclosa la  fabricació, 
subministrament i posada en obra. 

m3 

16 

Formigó HA-35/B/20/IIa+F, per 
armar, en murs i fonaments, inclou 
fabricació, subministrament, posada 
en obra i vibrat. 

m3 

21 
Junta de dilatació de 3 cm. formada 
pe placa de poliestirè i cordó de 
massilla elàstica tipus SIKA FLEX. 

ml 
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Aquests preus comprenen: 
 

• L'aportació dels materials constituents del tipus additius. 
• La fabricació del formigó en el seu cas. 
• La col·locació i vibrat. 
• El curat del formigó, amb els mitjans i durant el temps que estimi 

convenient el responsable de la D.F.  
• Tots els mitjans auxiliars necessaris (bombeig etc.). 
• L'abonament del formigó HA-30/B/20/IIa + F utilitzat en la construcció 

de les arquetes i voravies,  va inclòs al preu unitari de les esmentades 
unitats d'obra. 
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ACER CORRUGAT 
	  

S'utilitzarà acer corrugat del tipus B-500 S, per les armadures 
del mur de formigó. 
 
Aquest acer tindrà un límit elàstic de 5.100 Kg/cm2. 
 
Per la disposició de les armadures es seguiran les prescripcions de la 
instrucció EHE.  
 
S’aviarà a la D.F per comprovar l’armat abans de col·locar els encofrats pel 
formigonat. La disposició de l’armat es troba al plànol de seccions tipus. 
 
Els retalls d’acer no col·locats en obra, no seran contats en l’amidament.   
L'abonament de l'acer utilitzat per la construcció de les arquetes i voravia, va 
inclòs al preu de la partida esmentada. 
 
El mesurament i abonament de l’acer s'efectuarà per l'aplicació del preu 
següent: 

 
 
 

No. Preu Designació Unitats 

17 

Subministrament i col·locació d'acer 
per armadures en barres corrugades 
B-500-S, incloent tallat, doblegat i 
retalls, segons el pes teòric. 

Kg 
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ENCOFRATS 
	  

Els encofrats a utilitzar per la construcció del mur armat, seran 
de fusta o metàl·lics, acomplint sempre les especificacions de l'article 680 del 
PG-3. 
 
Els encofrats de les peces de formigó vistes, contaran amb la textura d’un 
motlle per tal de deixar un acabat del formigó rugós amb imitació d’aplacat de 
pedra. Aquest motlle serà de la casa Noeplast o similar, model 569180 
‘Murus Romanus’. L’espessor del gravat serà de 40mm aproximadament i els 
motlles seran d’una dimensió mínima de 6x2,25m. 
 
Abans de llur utilització es sotmetran les peces d'encofrat a l'aprovació de la 
propietat i la D.F. En cas de proposar altres tipus d’aplacat, es farà una 
mostra per l’aprovació.  
 
Les dimensions teòriques de les peces emmotllades no diferiran de les 
teòriques en + - un (1) cm. 
 
Els encofrats de les peces amagades o de l’interior dels locals 
d’escombraries, seran llisos de fusta o metàl·lics. 
 
Tots els encofrats a una cara, aniran fortament apuntalats per l’únic costat 
que sigui possible.  
 
Els encofrats de les sabates seran majoritàriament a una sola cara. Els 
encofrats dels alçats del mur seran a dues cares, però amb diferents tipus de 
textura. 
El mesurament i abonament dels encofrats a utilitzar en la construcció del 
mur armat  s'efectuarà per aplicació dels preus següents: 

 
No. Preu Designació Unitats 

13 

Encofrat ocult o vist amb acabat llis 
en murs i fonaments tant rectes com 
corbs com horitzontals o verticals, 
inclosos els apuntalaments, mitjans 
auxiliars, desencofrat i neteja 

m2 

14 

Encofrat vist en murs, tant vertical, 
com horitzontal com recte o corb. 
Amb la textura exterior d'acabat amb 
sistema 'Murus Romanus' imitació 
aplacat de pedra de la casa 
'Noeplast' o similar. Inclosos els 
apuntalaments, mitjans auxiliars, 
desencofrat, neteja i acabat imitació 
aplacat. 

m2 
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L'abonament dels encofrats a utilitzar en la construcció de les arquetes 
embornals, daus de formigó per fanals etc, va inclòs als preus de les 
esmentades unitats d'obra. 
 
VORAVIES. 
 
Per la reforma dels actuals murs, serà necessari construir noves sabates i per 
tant enderrocar les existents i fonamentar-ne de noves. Per l’excavació de les 
fonamentacions, s’hauran d’enderrocar les voravies del peu de mur i un cop 
acabada l’obra construir-ne de noves.  

 
Les actuals voravies es conformen de vorades de formigó, i voravia amb base 
de formigó armat i capa de paviment d’acabat. Aquesta voravia s’haurà 
d’enderrocar segons s’ha previst a la partida nº 7 del quadre de preus.  

 
Una vegada construïts els nous murs, es col·locarà nova vorada de granit de 
15x25cm sobre capa de formigó HM-20/P/20I+F de 20cm de gruix inclosa en 
la partida. Aquesta vorada es col·locarà a la mateixa alineació que la vorada 
existent i a 15cm per damunt de la rasant de la calçada a la zona de la C.G.1, 
i a 1cm d’alçada per damunt de la rasant del c/ Compte de Foix (tipus gual). 
Adjacent a la vorada, s’hi col·locarà la rigola de 20x10cm sobre capa de 
formigó HM20/P/20I+F de 20cm de gruix i inclosa en la partida. Aquesta 
rigola es posarà paral·lela a la nova vorada pel costat calçada.  

 
Una vegada subministrada i col·locada la vorada i rigola, es formigonarà la 
voravia, amb formigó HA-30B/20/IIa + F. Aquesta capa de formigó, tindrà un 
gruix mig de 15cm i una pendent del 2%. Contarà amb una xarxa 
electrosoldada de ø6x15x15 com armat del formigó. Una vegada curat el 
formigó i damunt d’aquesta capa, s’hi estendrà una capa de 6cm de paviment 
de barreja bituminosa en calent. 

 
El gruix total de la voravia, serà de 21cm (15+6). Es col·locarà un reg 
d’adherència del tipus ECR1 entre el formigó i el paviment bituminós. L’àrid 
de la voravia serà del tipus rodadura. 

 
A l’interior de la capa de formigó armat, s’hi deixaran en previsió el tubs 
d’enllumenat consistents en tres tubs corrugats de ø63mm. Es preveurà 
també la construcció de les arquetes, bases de fanals i altres treballs 
contemplats en el capítol H2 del pressupost.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Document nº1 Annex nº10 

Projecte de reconstrucció de la Plaça de l’Església de Sant Pere del Pas de la Casa, Andorra 86	  

 
El mesurament i abonament d'aquestes unitats d'obra, s'efectuarà com 
segueix: 
 
 

No. Preu Designació Unitats 

26 

Vorada de granit gris pirineu 
buixardat, de 15x25 cm, amb cantell 
superior xamfranat ,col.locada sobre 
capa de formigó HM-20/P/20/I+F de 
15 a 20 cm. de gruix. 

ml 

27 

Rigola de granit gris natural buixardat 
de 20x10 cm, col.locada sobre capa 
de formigó HM-20/P/20/I+F de 15 a 
20 cm de gruix. 

ml 

28 

Formació de voravia amb capa de 
formigó HA-30/B/20/IIa+F de 15cm 
amb xarxa electrosoldada ø6x15x15,  
més capa d'asfalt en calent de 6cm, 
inclòs fabricació, subministrament, 
posada en obra, vibrat i curat. 

m2 

 
Aquests preus inclouen el subministre, la col·locació amb mitjans d’elevació si 
s’escau. Els talls de peces per donar forma, els cànons d’abocador per les 
restes de materials, així com tots els mitjans auxiliars necessaris. 
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REMATS DE MURS I PAVIMENTS. 
 
 

Als murs que es troben en bon estat, no s’enderrocaran, sinó 
que se’n restaurarà l’aplacat en cas de ser necessari. Damunt d’aquests murs 
a conservar, s’ha previst col·locar-hi una peça de granet al cap de mur, a 
mode de protecció de les aigües pluvials i per tant protecció del procés de 
glaç desglaç del formigó dels murs.  

 
Per aconseguir-ho es subministrarà i col·locarà una peça de granet al cap de 
mur, que abraci els murs actuals i els protegeixi 2cm per cada costat de mur 
en voladís. Aquesta peça contarà amb un goteró a 1cm del voladís per la part 
inferior. Es fixarà amb morter HM-20 o fixacions químiques per la part interior. 
El gruix de la peça serà de 4cm i la llargada de peça segons les existents als 
murs contigus a la zona d’obra.  

 
Amb l’obra de reforma dels murs, també s’executarà un manteniment de les 
escales de granet existents d’accés a la plaça. Aquestes escales, es troben 
en un estat regular, i s’han de rejuntar part de peces  mogudes i re col·locar-
ne en posició inicial si s’escau d’altres. 
 
Aquests treballs consistiran doncs en sanejar el rejuntat en mal estat 
d’aquestes peces d’escala o altres tipus de peces tipus vorada o rigola de 
l’interior de la plaça. A continuació es tornarà a rejuntar amb morter d’alta 
resistència amb additius impermeabilitzants. En cas de detectar-se alguna 
peça de granet d’escala moguda, aquesta s’arrencarà i es re posicionarà 
segons estat inicial. Les zones a rejuntar, seran marcades per la propietat i la 
D.F.  
 
La resta de zones d’escala, en bon estat, no serà necessari cap tipus 
d’actuació.  
 
La partida tot i mesurar-se per metres lineals, inclou l’arrencada i nova fixació 
de peces en cas d’estar mogudes. En aquest supòsit, l’amidament serà el 
doble, ja que la peça s’haurà de rejuntar per tots dos costats.  
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El mesurament i abonament d'aquestes unitats d'obra, s'efectuarà com 
segueix: 
 
 
   

No. Preu Designació Unitats 

29 

Subministre i col.locació de pedra 
granítica en cap de murs existents, de 
les mateixes característiques a la ja 
existent en trams de murs consolidats en 
aquesta zona. (gruix peça 4cm) 

ml 

30 
Rejuntat de peça de granet d'escales o 
vorades o rigoles en tota la part vista, 
previ sanejat del formigó existent i 
farciment amb morter d'alta resistència 
amb additius per les sals fundents. 

ml 

 
 
 
 
Aquests preus inclouen, tots els materials i mitjans auxiliars necessaris, així 
com retalls i restes a gestionar a abocador i els productes fixadors i de 
rejuntat. 
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ALTRES OBRES DE FÀBRICA 
	  

 
Els treballs de reforma dels murs, inclouen la reparació de trams 

d’aplacat amb pedra del mur , on s’haurà de rascar el rejuntat existent amb el 
fi d’eliminar el morter després o malmès. Posteriorment s’omplirà amb morter 
HM-20 d’alta resistència, que inclourà un additiu impermeable resistent a les 
sals fundents.  
 
Els trams on s’hagi d’actuar amb aquests treballs de reparació, seran marcats 
per la propietat i la D.F. La runa que s’origini amb aquests treballs, així com la 
col·locació d’algunes pedres que manquen, s’inclourà amb el preu del 
metratge quadrat de superfície reparada.  

 
Una vegada construïts els murs de formigó armat, i en especial els murs tipus 
2, que conformaran els locals d’escombraries, es procedirà a construir els 
compartiments entre els diferents tipus de locals depenent del tipus de residu. 
Aquests compartiments es construiran amb paret de bloc de formigó de gruix 
10cm. S’hi fixaran barres d’acer a la paret del mur per monolitzar el conjunt. 
Una vegada construïts els compartiments, s’arrebossaran amb morter HM-20 
per tots costats. El morter d’arrebossat tindrà un gruix mig de 1cm i contarà 
amb additiu d’impermeabilització.  

 
Tot el frontal dels locals, contarà amb uns tancaments de fusta i acer, que 
separarà l’interior dels locals de la voravia. Aquests tancaments es faran amb 
estructura portant de fusta tractada sistema autoclau, consistent en pilars 
quadrangulars fixats per la part superior i inferior amb cartel·les d’acer 
galvanitzat.  
 
Els tancaments entre muntats de fusta, es farà amb portes practicables d’acer 
galvanitzat, d’una grandària i gruix segons plànols del projecte. Aquestes 
portes, no cobriran tota l’obertura dels frontis dels locals, sinó fins a la 
mateixa alçada dels contenidors. D’aquesta manera, es podrà introduir 
deixalles als contenidors des de l’exterior dels locals.  
 
L’estructura de les portes es construirà amb perfils quadrangulars de 30mm 
d’acer galvanitzat; que estaran folrats per la cara exterior i interior amb planxa 
d’acer galvanitzat d’espessor 4 mil·límetres.  
 
Solidari amb la planxa exterior, es subministrarà i col·locarà una serigrafia 
(fotomuntatge) amb un paisatge de la parròquia. Aquest paisatge serà 
concretat per part de l’Hrb. Comú. La fixació del paisatge sobre la xapa, serà 
amb impressió directa o segons indicacions de la propietat.  
 
En la construcció d’aquesta partida, s’haurà de preveure el subministre de 
panys i frontisses, així com els elements de fixació de la fusta a l’estructura 
de formigó, i l’acer a l’estructura de fusta. Tots aquests treballs de construcció 
del tancament exterior i la serigrafia, s’hauran de justificar a la D.F segons 
Partida a Justificar.  
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El mesurament i abonament dels compartiments i tancaments exteriors,  
s'efectuarà per aplicació dels preus següents: 

 
No. Preu Designació Unitats 

18 

Reparació dels murs d'aplacat 
existents, consistent en el repicat del 
rejuntat existent i posterior farciment 
amb morter d'alta resistència amb 
additius per les sals fundents. 

m2 

19 

Construcció de paret de bloc de 
formigó de gruix 10cm, amb 
arrebossat pels dos costat de la 
paret. 

m2 

20 

Construcció dels tancaments dels 
compartiments amb estructura de 
fusta tractada (pilars), fixats amb 
plaques d'acer galvanitzat. Portes de 
tancament d'acer galvanitzat de 
mesures 120cm d'alt x 215cm 
d'ample i gruix 30mm (en dues 
fulles), incloses potents frontisses i 
aplacat interior i exterior de la porta 
amb planxa galvanitzada de gruix 
4mm. S'inclou fixada a la planxa 
exterior, el subministre i col·locació 
d'una làmina serigrafiada amb 
fotomuntatge de paisatges de la 
zona. S'inclou el muntatge del conjunt 
amb tacs químics, les manetes, 
panys i altre petit material fins al 
correcte funcionament del conjunt. 

PaJ 

 
 

Aquests preus inclouen tots els elements auxiliars necessària, així com 
soldadura, pintura i elements d’elevació. 
	  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 11 
	  
	  
	  
	  

 
 
 

IMPERMEABILITZACIÓ 
I DRENATGE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  



 
El drenatge existent a nivell de la plaça, es conforma de tres reixes que 
drenen la cara Nord de la plaça. Es constata que les pendents existents a 
nivell de la rasant són irregulars; i no es corresponen amb les punts baixos 
dels actuals punts de drenatge (reixes). Aquest fet pot haver accelerat el 
procés de bolcaments dels actuals murs per filtracions d’aigua. A banda, no 
són suficients per drenar l’aigua d’escorrentia de la fosa de la neu acumulada 
contra els murs o laterals de la plaça. 

 
Per aquest motiu s’ha previst la instal·lació d’una reixa correguda a nivell 
perimetral dels caps de mur de projecte. Aquesta reixa recollirà l’aigua a la 
zona del trasdós del mur, i evitarà que s’infiltri cap a l’interior del mur i 
apareguin patologies no desitjables. (veure plànol de DRENATGE) 

 
Es tracta de col·locar una reixa amb canaló prefabricat de classe C250 i 
mides aproximades 100x110mm de la casa ‘fundición benito’ o similar. La 
reixa superior serà galvanitzada i el canaló serà de polipropilè envoltat de 
capa de formigó HM-20. El gruix d’embolcall de formigó serà de 20cm a tots 
costats. La reixa serà practicable amb tornilleria i tot el conjunt superior 
contarà amb el tractament galvanitzat.  

 
La reixa contínua, contarà amb pendents cap als punts d’evacuació més 
propers. Així doncs, s’ha previst connectar els trams de reixa a les tres reixes 
existents a nivell de plaça (costat dels murs). Aquest embrancament es farà 
amb peces especials i un tub ø120mm de PVC envoltat de formigó fins a 
l’arqueta de reixa. S’inclou la total connexió de les reixes corregudes amb les 
reixes individuals existents, amb la formació de rasa superficial, col·locació de 
tub de PVC envoltat de formigó i embrancament directe a l’arqueta.  
 
	  
Una vegada construïts els murs de formigó armat, s’hauran de preveure uns 
drenatges per al trasdòs dels murs. Aquests drenatges consistiran en un tub 
netlon ø110mm envoltat de geotèxtil. Aquest drenatge s’ubicarà a la part 
baixa del mur, per tal de recollir tota l’aigua de filtració. En el mur tipus 2, 
contarà amb una canaleta de formigó segons plànol de seccions. Alhora 
també s’hi col·locarà una capa d’àrid granular drenant, segons distribució del 
plànol de secció. Aquest àrid estarà en contacte amb el trasdòs del mur, i 
ajudarà a conduir les aigües fins al fons on s’ubicarà el drenatge de fons.  

 
 

Als parament del trasdòs del mur que estiguin per sota la rasant de la plaça, 
se’ls aplicarà un tractament impermeabilitzant consistent en: 

 
-capa de pintura bituminosa impermeabilitzant del tipus ‘sika poxitar’ o 

similar (tres mans), amb pintura contínua del cap de mur fins a la canaleta del 
drenatge. S’aplicarà segons condicions de la fitxa tècnica del producte i sobre 
el suport net de pols o impureses. 

 
 
 



- Làmina impermeabilitzant del tipus ‘delta geodrain’, que incorpora 
una làmina de PVC amb conduccions d’aigua i una làmina de geotèxtil per 
evitar la saturació per fins. Aquesta es fixarà amb tacs escaients per a tal 
producte i s’hi acompanyarà la capa de graves drenants amb contacte contra 
aquesta làmina.   

 
 

Als paraments vistos i exteriors del mur que contaran amb l’acabat de imitació 
pedra o acabat llis de l’interior dels locals; s’hi aplicarà una impermeabilització 
amb pintura de resines d’epoxi per prevenir l’atac de les sals fundents. 
Aquesta pintura del tipus ‘sikagard 62’ o similar, s’aplicarà en dues mans, 
segons condicions del fabricant i amb el suport net. El color serà gris clar 
imitació formigó.  

 
 
 

Alhora de pavimentar amb barreges bituminoses la zona reformada de plaça, 
s’hauran de refer pendents cap a les reixes existents per drenar la zona. 
Aquestes reixes ja són existeixen avui en dia, però no estan a la rasant 
correcta, ni tenen les pendents a favor per recollir l’aigua de pluja.  
 
Per aquest motiu s’ha previst l’aixecament o rebaix de les arquetes i reixes 
existents, per tal d’adaptar-se al nou paviment de barreges bituminoses i amb 
la finalitat que acompleixin amb la seva funció.  
 
Els treballs consistiran en l’arrencada del marc de l’arqueta o reixa actual i la 
reposició amb formigó HM-20 + additius d’impermeabilització. La cota de 
nova rasant de les arquetes serà la rasant d’unió amb corda entre el nou cap 
de mur i el muret de l’església. Es donaran pendents cap a les reixes del 1% 
per tal que les aigües es desplacin directament cap a l’evacuació de pluvial.  
 
 
El mesurament i abonament dels tractaments d’impermeabilització i drenatge 
a col·locar als murs armats inclouen el subministrament i col·locació dels 
productes, la neteja dels suports, el formigó de la canal de drenatge, les 
peces especials per la connexió del drenatge a les pluvials, la perforació i 
connexió del drenatge a arqueta de pluvials i tots els solapaments i mans de 
pintura escaients per aconseguir els gruixos recomanats segons la fitxa 
tècnica dels productes.  

 
 

Els mesuraments i abonaments pel que fa als drenatges superficials de la 
plaça inclouen la gestió de la runa que se’n derivi, el formigó i encofrat de 
recrescuts d’arquetes.  A banda inclouen els mitjans auxiliars necessaris i els 
mesuraments topogràfics necessaris pel posicionament de les reixes i per les 
pendents del paviment.  
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INTRODUCCIÓ 
 
 
Dins el projecte de “Reconstrucció de la plaça de l’Església de Sant Pere del 
Pas de la Casa, Andorra’’ i tenint en compte que s’han de construir nous murs 
de formigó armat en substitució dels actuals que presenten patologies.  S’ha 
previst la projecció de dos tipus de mur de contenció de terres. Aquests dos 
murs són de gravetat, el mur tipus 1 es un mur en ‘L’ amb la sabata cap a 
l’interior de la plaça. El mur tipus 2, es un mur en ‘C’, que s’aprofitarà per crear 
un local d’escombraries al seu interior. 
 
En aquest annex de càlcul es descriuen les hipòtesis utilitzades i els resultats 
obtinguts  pels dos tipus de mur de contenció de terres del projecte. 
 
 
DESCRIPCIÓ DE LA GEOMETRIA 
 
Dins el projecte, existeixen dos tipus de mur de contenció de terres, mes o 
menys complexes. A continuació es llista totes estructures existents dins el 
projecte. 
 

• Mur tipus 1, consistent en un mur en ‘L’ amb alçades variables i una 
alçada màxima de 1,75m per damunt de la voravia. 
• Mur tipus 2, consistent en un mur en ‘C’ amb voladís, alçada variable i 
una alçada màxima de 2,5m 

 
Atenent a que els terrenys on s’han de recolzar els murs tenen una capacitat 
portant similar als terrenys adjacents a l’obra, és necessari i suficient executar 
fonamentacions de superfície segons s’aprecia al plànol de seccions tipus. 
 
 
GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 
 
S’han utilitzat les dades conegudes de zones contigües i que denoten que les 
terres sobre les quals es fonamentaran els murs tenen una capacitat portant d’ 
aproximadament 2,5Tn/m2. 
 
 
 
NORMATIVES I PROGRAMES UTILIZATS 
 
La Normativa utilitzada és: 

 
• EHE. Instrucción de Hormigón estructural. Ministerio de Fomento. 
2008. 
 
• “Guia de cimentaciones en obres de carreteras”, Ministerio de 
Fomento. Dirección general de carreteras. Espanya. 2009. 
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• Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes 
de carreteras. IAP-11. 

 
Els programes utilitzats són: 
 
• CIVILCAD, Módulo de muros. Versió 56.7. 
 
• Autocad 2010. 
 
• Microsoft Office 2007 

 
ACCIONS 
 
En tots els casos s’han utilitzat les característiques del sòl segons càrrega 
admissible de 2,5Tn/m2. En el cas del mur amb voladís, s’han tingut en compte 
les accions establertes a l’IAP-11, així com una càrrega de servei de 0,4Tn per 
possibles usos enjardinats. 
 
CÀLCUL I RESULTATS 
 
A continuació s’adjunten els llistats obtinguts del programa de càlcul per els 
diferents murs calculats.  
 
S’agafa com a secció de càlcul la més restrictiva (major alçada), tot i que són 
alçades variables, però no difereixen en més d’un 50% al llarg de tot el mur. 
 
Així doncs, passem avaluar les càrregues. 
 

1.- Permanents: 
g1 = Pes propi = 0,20 m x 2,50 t/m3 = 0,50 t/m2 
 
0,20m és l’espessor de la part del voladís dels murs tipus 2 o mur tipus 
“C”. I 2,5t/m3 és la densitat del formigó. 
 
 
g2= Barana de seguretat actuant al extrem del voladis= 100kg ml 
 

 
2.- Variables: 
q1 = Sobrecàrrega d’us = 0,40 t/m2 
 

En aquesta sobrecàrrega s’ha tingut en compte la forta acomulació de neu 
durant els mesos d’hivern. 
 
Majoració de càrregues per E.L.U: 
Per les càrregues permanents apliquem un coeficient de majoració, igual a 1,35 
i per les càrregues variables, igual a 1,50. 
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Així doncs tenim: 
g1* = 0,50 t/m2 x 1,35 = 0,675 t/m2 
g2* = 0,875 t/m2 x 1,35 = 1,18 t/m2 
g3* = 0,1 t/ml x 1,35 = 0,135 t/m2 
q1* = 0,40 t/m2 x 1,50 = 0,6 t/m2 
 

 
MUR TIPUS 1 

 
 
    *** CivilCAD 2000 *** Autores: L.M.Callís,J.M.Roig,I.Callís 
*************************************************************** 
 
PROYECTO DE MURO DE HORMIGÓN ARMADO 
*********************************** 
 
Nombre del proyecto : MUR TIPUS 1 
 
    Normativa utilizada (España): Instrucción IAP-1998/IAPF, EHE-
2008 
 
MEMORIA DEL PROYECTO 
******************** 
 
CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES 
================================= 
 
  Resistencia característica del hormigón de la zapata : 300.000 
Kg/cm2. 
  Resistencia característica del hormigón del alzado : 300.000 
Kg/cm2. 
  Límite elástico del acero de la armadura pasiva : 5100.000 
Kg/cm2. 
  Recubrimiento mecánico en la zapata :   0.050 m. 
  Recubrimiento mecánico en el alzado :   0.050 m. 
  Abertura de fisura máxima para la zapata :   0.300 mm. 
  Abertura de fisura máxima para el alzado :   0.300 mm. 
 
DEFINICION DEL TERRENO 
====================== 
 
  Densidad del terreno en trasdós :  1.600 T/m3. 
  Densidad del terreno existente :   1.600 T/m3. 
  Angulo de rozamiento interno del terreno en trasdós : 35.000 º. 
  Angulo de rozamiento interno del terreno existente : 35.000 º. 
  Angulo de rozamiento terreno-hormigón bajo la zapata : 23.333 º. 
  Angulo de rozamiento terreno-hormigón en el trasdós del alzado : 
35.000 º. 
  Angulo de rozamiento terreno-terreno en el trasdós: 23.333 º. 
  Porosidad del terreno en trasdós (tanto por uno) :  0.000  
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COEFICIENTES DE SEGURIDAD 
========================= 
 
                                  E.L.Servicio         E.L.Ultimo 

                                                  
Situación    Situación 

persistente 
accidental 

-------------------------------------------------------------------
---- 
                                    E.F.   E.D.   E.F.  E.D.  E.F. 
E.D. 
-------------------------------------------------------------------
---- 
Peso propio del hormigón          :  1.00  1.00  1.00  1.35  1.00  
1.00 
Peso propio de las tierras        :  1.00  1.00  1.00  1.50  1.00  
1.00 
Empuje del terreno                :  1.00  1.00  1.00  1.50  1.00  
1.00 
Acción de la sobrecarga           :  0.00  1.00  0.00  1.50  0.00  
1.00 
Acción del agua                   :  0.00  1.00  0.00  1.50  0.00  
1.00 
Acción accidental                 :  0.00  0.00  0.00  0.00  1.00  
1.00 
Acciones perm. en coronación      :  1.00  1.00  1.00  1.35  1.00  
1.00 
Acciones var. en coronación       :  0.00  1.00  0.00  1.50  0.00  
1.00 
 
  E.F. : Coeficiente para el efecto favorable. 
  E.D. : Coeficiente para el efecto desfavorable. 
 
  Coeficientes de combinación 
     Valor de combinación :  0.600 
     Valor frecuente :  0.500 
     Valor casi permanente :  0.200 
 
  Coeficientes de minoración de los materiales  
     Situación persistente 
       Hormigón:  1.500 
       Acero:  1.150 
     Situación accidental 
       Hormigón:  1.300 
       Acero:  1.000 
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MODULO 1: 
========= 
 
Cargas actuantes en el muro 
--------------------------- 
 
  Peso propio. Densidad del hormigón :  2.500 T/m3 
  Sobrecarga en trasdós :  1.000 T/m2. 
  Cota del nivel freático en trasdós :  0.000 m. 
  Cota del nivel freático en intradós :  0.000 m. 
  Flector de acción permanente en coronación :  0.000 mT/m. 
  Axil de acción permanente en coronación :  2.190 T/m. 
  Cortante de acción permanente en coronación :  0.000 T/m. 
  Flector de acción variable en coronación :  0.000 mT/m. 
  Axil de acción variable en coronación :  0.400 T/m. 
  Cortante de acción variable en coronación :  0.000 T/m. 
  Aceleración sísmica ac :  0.000 m/s2 
  Flector de acción accidental en coronación :  0.000 mT/m. 
  Axil de acción accidental en coronación :  0.000 T/m. 
  Cortante de acción accidental en coronación :  0.000 T/m. 
 
Definición geométrica del módulo 
-------------------------------- 
 
  Longitud :  5.000 m. 
  Cota de coronación en lado izquierdo :101.900 m. 
  Cota de coronación en lado derecho   :101.900 m. 
  Cota inferior del terreno en lado izquierdo :100.100 m. 
  Cota inferior del terreno en lado derecho   :100.100 m. 
  Cota de la cara superior de la zapata en lado izquierdo :100.000 
m. 
  Cota de la cara superior de la zapata en lado derecho   :100.000 
m. 
  Cota de coronación de las tierras en trasdós en lado izquierdo 
:101.900 m. 
  Cota de coronación de las tierras en trasdós en lado derecho 
:101.900 m. 
  Angulo del talud de tierras en trasdós con la horizontal :  0.000 
º. 
  Canto del alzado en coronación :  0.200 m. 
  Talud del alzado en cara interior : Vertical 
  Talud del alzado en cara exterior : Vertical 
  Longitud de la zarpa delantera :  0.000 m. 
  Longitud de la zarpa trasera :  1.700 m. 
  Canto de la zapata en el extremo de la zarpa delantera:  0.300 m. 
  Variación transversal del canto de la zapata : Nula 
  Altura del tacón bajo zapata :  0.000 m. 
  Canto del tacón en el empotramiento con la zapata :  0.000 m. 
 
 
Cálculo de la estabilidad del muro 
---------------------------------- 
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  El coeficiente de seguridad es el cociente entre efectos 
  resistentes y efectos inductores al vuelco/deslizamiento. 
  Ambos efectos están afectados por los coeficientes de seguridad 
  y de combinación definidos por el usuario. 
 
  A) Cálculo a deslizamiento 
 
  Coeficiente de seguridad al deslizamiento :  2.641 
     Coeficiente de seguridad para la situación persistente: 2.641 
     Coeficiente de seguridad para la situación accidental:  3.961 
 
  Se ha considerado la acción del empuje pasivo del terreno  
  desde la cara superior del terreno. 
  No se ha considerado la acc. vertical por empuje activo del 
terreno. 
 
  Fvert (T) : Fuerza vertical. 
  Fhest (T) : Fuerza horizontal estabilizadora. 
  Fhdes (T) : Fuerza horizontal desestabilizadora. 
 
  Acción                                Fhest   Fhdes    Fvert 
-------------------------------------------------------------- 
  Peso propio de la zapata           :   0.00    0.00    6.38  
  Peso propio del alzado             :   0.00    0.00    4.75  
  Peso de tierras sobre la puntera   :   0.00    0.00    0.00  
  Peso de tierras en el talón        :   0.00    0.00   22.80  
  Empuje activo                      :   0.00    4.34    0.00  
  Empuje pasivo                      :   2.36    0.00    0.00  
  Sobrecarga. Acción vertical        :   0.00    0.00    7.50  
  Sobrecarga. Acción horizontal      :   0.00    2.47    0.00  
  Acción sísmica                     :   0.00    0.00    0.00  
  Acciones permanentes en coronación :   0.00    0.00    0.50  
  Acciones variables en coronación   :   0.00    0.00    0.00  
  Nivel freático en el intradós      :   0.00    0.00    0.00  
  Subpresión                         :   0.00    0.00   -0.00  
  Nivel freático en el trasdós       :   0.00    0.00    0.00  
  Acción accidental en coronación    :   0.00    0.00    0.00  
 
  B) Cálculo a vuelco 
 
  Coeficiente de seguridad al vuelco :  5.776 
      Coeficiente de seguridad para la situación persistente:  
5.776 
      Coeficiente de seguridad para la situación accidental:  8.664 
 
 
  No se ha considerado la acción del empuje pasivo del terreno. 
  No se ha considerado la acc. vertical por empuje activo del 
terreno. 
 
  Mest (mT): Momento estabilizador. 
  Mdes (mT): Momento desestabilizador. 
 
  Acción                                Mest     Mdes     
--------------------------------------------------------- 
  Peso propio de la zapata           :   5.42    0.00  
  Peso propio del alzado             :   0.48    0.00  
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  Peso de tierras sobre la puntera   :   0.00    0.00  
  Peso de tierras en el talón        :  21.66    0.00  
  Empuje activo                      :   0.00    3.19  
  Empuje pasivo                      :   0.00    0.00  
  Sobrecarga. Acción vertical        :   7.13    0.00  
  Sobrecarga. Acción horizontal      :   0.00    2.72  
  Acción sísmica                     :   0.00    0.00  
  Acciones permanentes en coronación :   0.00   -0.05  
  Acciones variables en coronación   :   0.00    0.00  
  Nivel freático en el intradós      :   0.00    0.00  
  Subpresión                         :   0.00    0.00  
  Nivel freático en el trasdós       :   0.00    0.00  
  Acción accidental en coronación    :   0.00    0.00  
 
Cálculo de las tensiones en el terreno 
-------------------------------------- 
 
  Combinaciones características: 
 
     Acciones permanentes: 
 
  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera :  6.061 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  2.039 T/m2 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  4.050 T/m2 
 
     Mayorando la sobrecarga en trasdós: 
 
  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera :  7.760 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  2.105 T/m2 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  4.932 T/m2 
 
     Mayorando las acciones en coronación: 
 
  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera :  7.080 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  2.079 T/m2 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  4.579 T/m2 
 
     Mayorando la acción del agua: 
 
  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera :  7.080 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  2.079 T/m2 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  4.579 T/m2 
 
  Combinaciones frecuentes: 
 
     Mayorando la sobrecarga en trasdós: 
 
  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera :  6.910 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  2.072 T/m2 
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La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  4.491 T/m2 
 
     Mayorando las acciones en coronación: 
 
  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera :  6.401 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  2.052 T/m2 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  4.226 T/m2 
 
     Mayorando la acción del agua: 
 
  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera :  6.401 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  2.052 T/m2 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  4.226 T/m2 
 
  Combinación casi-permanente: 
 
  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera :  6.401 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  2.052 T/m2 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  4.226 T/m2 
 
  Tensión máxima en el terreno bajo la zapata :  7.760 T/m2 
 
Cálculo del alzado del muro 
--------------------------- 
 
  z  : Cota donde se realiza el cálculo. 
  Md : Momento flector mayorado por metro lineal de muro. 
  Nd : Axil mayorado por metro lineal de muro. 
  As1 : Armadura de tracción de cálculo por metro lineal de muro. 
  As2 : Armadura de compresión de cálculo por metro lineal de muro. 
  Vd : Cortante mayorado por metro lineal de muro. 
  At : Armadura de cortante por metro lineal de alzado de muro. 
 
  z(m)      Md(mT/m)  Nd(T/m) As1(cm2/m) As2(cm2/m)  Vd(T/m)  
At(cm2/m2) 
-------------------------------------------------------------------
----- 
  101.900     0.000     0.000     0.000     0.000     0.000     
0.000 
  101.710     0.006     0.135     0.000     0.000     0.067     
0.000 
  101.520     0.027     0.100     0.025     0.000     0.152     
0.000 
  101.330     0.065     0.100     0.083     0.000     0.255     
0.000 
  101.140     0.125     0.100     0.172     0.000     0.375     
0.000 
  100.950     0.209     0.100     0.299     0.000     0.513     
0.000 
  100.760     0.321     0.100     0.469     0.000     0.669     
0.000 
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  100.570     0.464     0.100     0.686     0.000     0.842     
0.000 
  100.380     0.642     0.100     0.957     0.000     1.034     
0.000 
  100.190     0.858     0.100     1.287     0.000     1.242     
0.000 
  100.000     1.115     0.100     1.683     0.000     1.469     
0.000 
 
 
Cálculo de la zarpa delantera del muro 
-------------------------------------- 
 
  Momento flector mayorado por metro lineal de zapata :  0.000 mT/m 
  Armadura de tracción por metro lineal de zapata :  0.000 cm2/m 
  Cortante de cálculo Vd en la sección S2 :   0.000 T/m 
  Armadura de cortante :   0.000 cm2/m2 
 
Cálculo de la zarpa trasera del muro 
------------------------------------ 
 
  Momento flector mayorado por metro lineal de zapata :  0.948 mT/m 
  Armadura de tracción por metro lineal de zapata :  0.858 cm2/m 
  Cortante de cálculo Vd en la sección S2 :   0.545 T/m 
  Armadura de cortante :   0.000 cm2/m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Document nº1 Annex nº14 

	  
Projecte de reconstrucció de la Plaça de l’Església de Sant Pere del Pas de la Casa, Andorra 

109	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUR TIPUS 2 
 
 
    *** CivilCAD 2000 *** Autores: L.M.Callís,J.M.Roig,I.Callís 
*************************************************************** 
 
PROYECTO DE MURO DE HORMIGÓN ARMADO 
*********************************** 
 
Nombre del proyecto : MUR TIPUS 2 
 
    Normativa utilizada (España): Instrucción IAP-1998/IAPF, EHE-
2008 
 
MEMORIA DEL PROYECTO 
******************** 
 
CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES 
================================= 
 
  Resistencia característica del hormigón de la zapata : 300.000 
Kg/cm2. 
  Resistencia característica del hormigón del alzado : 300.000 
Kg/cm2. 
  Límite elástico del acero de la armadura pasiva : 5100.000 
Kg/cm2. 
  Recubrimiento mecánico en la zapata :   0.050 m. 
  Recubrimiento mecánico en el alzado :   0.050 m. 
  Abertura de fisura máxima para la zapata :   0.300 mm. 
  Abertura de fisura máxima para el alzado :   0.300 mm. 
 
DEFINICION DEL TERRENO 
====================== 
 
  Densidad del terreno en trasdós :  1.600 T/m3. 
  Densidad del terreno existente :   1.600 T/m3. 
  Angulo de rozamiento interno del terreno en trasdós : 35.000 º. 
  Angulo de rozamiento interno del terreno existente : 35.000 º. 
  Angulo de rozamiento terreno-hormigón bajo la zapata : 23.333 º. 
  Angulo de rozamiento terreno-hormigón en el trasdós del alzado : 
35.000 º. 
  Angulo de rozamiento terreno-terreno en el trasdós: 23.333 º. 
  Porosidad del terreno en trasdós (tanto por uno) :  0.000  
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COEFICIENTES DE SEGURIDAD 
========================= 
 
                                  E.L.Servicio         E.L.Ultimo 
                                                  Situación  
Situación 
                                                 persistente 
accidental 
-------------------------------------------------------------------
---- 
                                    E.F.   E.D.   E.F.  E.D.  E.F. 
E.D. 
-------------------------------------------------------------------
---- 
Peso propio del hormigón          :  1.00  1.00  1.00  1.35  1.00  
1.00 
Peso propio de las tierras        :  1.00  1.00  1.00  1.50  1.00  
1.00 
Empuje del terreno                :  1.00  1.00  1.00  1.50  1.00  
1.00 
Acción de la sobrecarga           :  0.00  1.00  0.00  1.50  0.00  
1.00 
Acción del agua                   :  0.00  1.00  0.00  1.50  0.00  
1.00 
Acción accidental                 :  0.00  0.00  0.00  0.00  1.00  
1.00 
Acciones perm. en coronación      :  1.00  1.00  1.00  1.35  1.00  
1.00 
Acciones var. en coronación       :  0.00  1.00  0.00  1.50  0.00  
1.00 
 
  E.F. : Coeficiente para el efecto favorable. 
  E.D. : Coeficiente para el efecto desfavorable. 
 
  Coeficientes de combinación 
     Valor de combinación :  0.600 
     Valor frecuente :  0.500 
     Valor casi permanente :  0.200 
 
  Coeficientes de minoración de los materiales  
     Situación persistente 
       Hormigón:  1.500 
       Acero:  1.150 
     Situación accidental 
       Hormigón:  1.300 
       Acero:  1.000 
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MODULO 1: 
========= 
 
Cargas actuantes en el muro 
--------------------------- 
 
  Peso propio. Densidad del hormigón :  2.500 T/m3 
  Sobrecarga en trasdós :  1.000 T/m2. 
  Cota del nivel freático en trasdós :  0.000 m. 
  Cota del nivel freático en intradós :  0.000 m. 
  Flector de acción permanente en coronación : -1.970 mT/m. 
  Axil de acción permanente en coronación :  2.190 T/m. 
  Cortante de acción permanente en coronación :  0.000 T/m. 
  Flector de acción variable en coronación :  0.000 mT/m. 
  Axil de acción variable en coronación :  0.400 T/m. 
  Cortante de acción variable en coronación :  0.000 T/m. 
  Aceleración sísmica ac :  0.000 m/s2 
  Flector de acción accidental en coronación :  0.000 mT/m. 
  Axil de acción accidental en coronación :  0.000 T/m. 
  Cortante de acción accidental en coronación :  0.000 T/m. 
 
Definición geométrica del módulo 
-------------------------------- 
 
  Longitud :  5.000 m. 
  Cota de coronación en lado izquierdo :101.800 m. 
  Cota de coronación en lado derecho   :101.800 m. 
  Cota inferior del terreno en lado izquierdo :100.000 m. 
  Cota inferior del terreno en lado derecho   :100.000 m. 
  Cota de la cara superior de la zapata en lado izquierdo :100.000 
m. 
  Cota de la cara superior de la zapata en lado derecho   :100.000 
m. 
  Cota de coronación de las tierras en trasdós en lado izquierdo 
:101.800 m. 
  Cota de coronación de las tierras en trasdós en lado derecho 
:101.800 m. 
  Angulo del talud de tierras en trasdós con la horizontal :  0.000 
º. 
  Canto del alzado en coronación :  0.300 m. 
  Talud del alzado en cara interior : Vertical 
  Talud del alzado en cara exterior : Vertical 
  Longitud de la zarpa delantera :  1.800 m. 
  Longitud de la zarpa trasera :  0.300 m. 
  Canto de la zapata en el extremo de la zarpa delantera :  0.300 
m. 
  Variación transversal del canto de la zapata : Nula 
  Altura del tacón bajo zapata :  0.250 m. 
  Canto del tacón en el empotramiento con la zapata :  0.250 m. 
 
Cálculo de la estabilidad del muro 
---------------------------------- 
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  El coeficiente de seguridad es el cociente entre efectos 
  resistentes y efectos inductores al vuelco/deslizamiento. 
  Ambos efectos están afectados por los coeficientes de seguridad 
  y de combinación definidos por el usuario. 
 
  A) Cálculo a deslizamiento 
 
  Coeficiente de seguridad al deslizamiento :  1.672 
      Coeficiente de seguridad para la situación persistente:  
1.672 
      Coeficiente de seguridad para la situación accidental:  3.082 
 
  Se ha considerado la acción del empuje pasivo del terreno  
  desde la cara superior del terreno. 
  No se ha considerado la acc. vertical por empuje activo del 
terreno. 
 
  Fvert (T) : Fuerza vertical. 
  Fhest (T) : Fuerza horizontal estabilizadora. 
  Fhdes (T) : Fuerza horizontal desestabilizadora. 
 
  Acción                                Fhest   Fhdes    Fvert 
-------------------------------------------------------------- 
  Peso propio de la zapata           :   0.00    0.00    8.66  
  Peso propio del alzado             :   0.00    0.00    6.75  
  Peso de tierras sobre la puntera   :   0.00    0.00    0.00  
  Peso de tierras en el talón        :   0.00    0.00    0.00  
  Empuje activo                      :   0.00    3.96    0.00  
  Empuje pasivo                      :   4.47    0.00    0.00  
  Sobrecarga. Acción vertical        :   0.00    0.00    0.00  
  Sobrecarga. Acción horizontal      :   0.00    2.36    0.00  
  Acción sísmica                     :   0.00    0.00    0.00  
  Acciones permanentes en coronación :   0.00    0.00   10.95  
  Acciones variables en coronación   :   0.00    0.00    0.00  
  Nivel freático en el intradós      :   0.00    0.00    0.00  
  Subpresión                         :   0.00    0.00   -0.00  
  Nivel freático en el trasdós       :   0.00    0.00    0.00  
  Acción accidental en coronación    :   0.00    0.00    0.00  
 
  B) Cálculo a vuelco 
 
  Coeficiente de seguridad al vuelco :  6.719 
      Coeficiente de seguridad para la situación persistente:  
6.719 
      Coeficiente de seguridad para la situación accidental: 13.189 
 
 
  Se ha considerado la acción del empuje pasivo del terreno  
  No se ha considerado la acc. vertical por empuje activo del 
terreno. 
 
  Mest (mT): Momento estabilizador. 
  Mdes (mT): Momento desestabilizador. 
 
  Acción                                Mest     Mdes     
--------------------------------------------------------- 
  Peso propio de la zapata           :   8.37    0.00  
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  Peso propio del alzado             :  13.16    0.00  
  Peso de tierras sobre la puntera   :   0.00    0.00  
  Peso de tierras en el talón        :   0.00    0.00  
  Empuje activo                      :   0.00    2.77  
  Empuje pasivo                      :   0.13    0.00  
  Sobrecarga. Acción vertical        :   0.00    0.00  
  Sobrecarga. Acción horizontal      :   0.00    2.47  
  Acción sísmica                     :   0.00    0.00  
  Acciones permanentes en coronación :   0.00  -31.20  
  Acciones variables en coronación   :   0.00    0.00  
  Nivel freático en el intradós      :   0.00    0.00  
  Subpresión                         :   0.00    0.00  
  Nivel freático en el trasdós       :   0.00    0.00  
  Acción accidental en coronación    :   0.00    0.00  
 
Cálculo de las tensiones en el terreno 
-------------------------------------- 
 
  Combinaciones características: 
 
     Acciones permanentes: 
 
  Ley de tensiones triangular. 
  Tensión en extremo de puntera :  0.000 T/m2 
  Anchura del triángulo de tensiones :  0.613 m 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  8.595 T/m2 
 
     Mayorando la sobrecarga en trasdós: 
 
  Ley de tensiones triangular. 
  Tensión en extremo de puntera :  0.000 T/m2 
  Anchura del triángulo de tensiones :  0.895 m 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  5.890 T/m2 
 
     Mayorando las acciones en coronación: 
 
  Ley de tensiones triangular. 
  Tensión en extremo de puntera :  0.000 T/m2 
  Anchura del triángulo de tensiones :  0.782 m 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  6.739 T/m2 
 
     Mayorando la acción del agua: 
 
  Ley de tensiones triangular. 
  Tensión en extremo de puntera :  0.000 T/m2 
  Anchura del triángulo de tensiones :  0.782 m 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  6.739 T/m2 
 
  Combinaciones frecuentes: 
 
     Mayorando la sobrecarga en trasdós: 
 
  Ley de tensiones triangular. 
  Tensión en extremo de puntera :  0.000 T/m2 
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  Anchura del triángulo de tensiones :  0.754 m 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  6.990 T/m2 
 
     Mayorando las acciones en coronación: 
 
  Ley de tensiones triangular. 
  Tensión en extremo de puntera :  0.000 T/m2 
  Anchura del triángulo de tensiones :  0.670 m 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  7.872 T/m2 
 
     Mayorando la acción del agua: 
 
  Ley de tensiones triangular. 
  Tensión en extremo de puntera :  0.000 T/m2 
  Anchura del triángulo de tensiones :  0.670 m 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  7.872 T/m2 
 
  Combinación casi-permanente: 
 
  Ley de tensiones triangular. 
  Tensión en extremo de puntera :  0.000 T/m2 
  Anchura del triángulo de tensiones :  0.670 m 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  7.872 T/m2 
 
  Tensión máxima en el terreno bajo la zapata : 7.872 T/m2 
 
Cálculo del alzado del muro 
--------------------------- 
 
  z  : Cota donde se realiza el cálculo. 
  Md : Momento flector mayorado por metro lineal de muro. 
  Nd : Axil mayorado por metro lineal de muro. 
  As1 : Armadura de tracción de cálculo por metro lineal de muro. 
  As2 : Armadura de compresión de cálculo por metro lineal de muro. 
  Vd : Cortante mayorado por metro lineal de muro. 
  At : Armadura de cortante por metro lineal de alzado de muro. 
 
  z(m)      Md(mT/m)  Nd(T/m) As1(cm2/m) As2(cm2/m)  Vd(T/m)  
At(cm2/m2) 
-------------------------------------------------------------------
----- 
  101.800     0.000     0.000     0.000     0.000     0.000     
0.000 
  101.620    -2.656     2.957     2.028     0.000     0.063     
0.000 
  101.440    -2.644     2.957     2.016     0.000     0.142     
0.000 
  101.260    -2.620     2.957     1.994     0.000     0.237     
0.000 
  101.080    -2.581     2.957     1.959     0.000     0.348     
0.000 
  100.900    -2.525     2.957     1.907     0.000     0.475     
0.000 
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  100.720    -2.449     2.957     1.837     0.000     0.618     
0.000 
  100.540    -2.350     2.957     1.745     0.000     0.776     
0.000 
  100.360    -2.224     2.957     1.630     0.000     0.951     
0.000 
  100.180    -2.070     2.957     1.488     0.000     1.141     
0.000 
  100.000    -1.884     2.957     1.317     0.000     1.348     
0.000 
 
Cálculo de la zarpa delantera del muro 
-------------------------------------- 
 
  Momento flector mayorado por metro lineal de zapata : -1.277 mT/m 
  Armadura de tracción por metro lineal de zapata :  1.158 cm2/m 
  Cortante de cálculo Vd en la sección S2 :   0.000 T/m 
  Armadura de cortante :   0.000 cm2/m2 
 
Cálculo de la zarpa trasera del muro 
------------------------------------ 
 
  Momento flector mayorado por metro lineal de zapata :  0.000 mT/m 
  Armadura de tracción por metro lineal de zapata :  0.000 cm2/m 
  Cortante de cálculo Vd en la sección S2 :   0.000 T/m 
  Armadura de cortante :   0.000 cm2/m2 
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CONCLUSIONS DEL CÀLCUL 
 
 
Per al mur tipus “L” el qual anirà amb la sabata posada per sota la plaça, has 
sortit uns coeficients de seguretat al lliscament de 2,6. Doncs estem en la 
seguretat. Durant tot el projecte, el càlcul al lliscament ha estat el més restrictiu 
a l’hora de calcular els murs, ja que no tenim gaires forces actuants 
perpendicularment per a produir el bolcament, però sí que tenim un conjunt de 
terres en trasdós que ens desestabilitza el mur. 
 
El càlcul al bolcament del Mur en “L” o tipus 1 dona uns resultats de 5,7. Per 
tant, ens allunyem molt de la inseguretat. 
 
Sempre hem considerat unes Tensions admissibles del terreny entorn als 
2,5tn/m2 obtingudes d’estudis geotècnics de la zona. 
 
Per al mur tipus “C” el factor de seguretat al lliscament és lleugerament superior 
a 1,5 que seria un valor restrictiu. 
Ens trobem exactament amb 1,7. 
 
Hem de tenir en compte que en aquest mur, alhora de fer el càlcul amb el 
programa CivilCad2000, ja li vam introduir un tacó per afavorir l’estabilitat al 
lliscament. 
 
El tacó resultat del mur tipus “C” i on aniran els contenidors és de 0,25m de 
costat i col·locat just al extrem de la sabata. 
 
En aquest mur, tornem a tenir un F.S al bolcament de 6,7. 
 
En tots els casos ens trobem en situació correcta pel que fa les transmissions 
de càrregues sobre el terreny. 
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ASSAIGS. 
 
El Comú d’Encamp  i la D.F. procedirà, ó farà procedir, pels laboratoris que 
designarà, a efectuar assaigs, estudis i/o proves per controlar la qualitat dels 
materials o de les parts d'obra que haurà realitzat l'Empresa. 
 
Les despeses produïdes per aquests controls s’abonaran segons preu de la 
partida a justificar. 
 
Les despeses que corresponguin a assaigs, estudis i/o proves que es duen a 
terme per incorreccions o defectes en el treball realitzat per l’Empresa, 
aquestes aniran a càrrec exclusiu del contractista. 
 
 
Els diferents assaigs a realitzar en aquesta obra es presenten a continuació, 
juntament amb el pressupost estimat dels treballs de Control de Qualitat. 

 
 

 
 
 

CODI	   CONCEPTE	   PREU	  UNITARI	   UT.	   IMPORT	  

O-‐01-‐15	  

Realització	  d'una	  serie	  de	  quatre	  (4)	  
provetes	  de	  formigó	  de	  15x30cm	  més	  con	  
d'Abrams,	  segons	  normes	  UNE,	  incloent	  la	  
presa	  de	  mostra,	  el	  curat,	  el	  refrentat	  i/o	  
pòlit	  i	  la	  ruptura	  a	  compressió	  a	  3,	  7,	  28	  i	  
90	  dies	  (segons	  defineixi	  el	  client).	  

70,00	   5,00	   350,00	  

I-‐02-‐23	  

Mesura	  prospectiva	  d'esperssors	  de	  
revestiment	  pel	  mètode	  e	  num.	  6A	  
(examen	  microscòpic	  de	  la	  secció)	  i/o	  6B	  
(Tall	  en	  bisell	  a	  45º)	  ;	  segons	  ISO	  
2808:2007	  

300,00	   1,00	   300,00	  

I-‐02-‐01	  

Mitja	  Jornada	  de	  Tècnic	  pel	  control	  de	  
soldadures	  executades	  en	  obra,	  incloent:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

300,00	   1,00	   300,00	  

-‐	  Inspecció	  visual	  (s/UNE-‐EN-‐ISO	  16637)	  
de	  les	  unions	  de	  soldadures	  en	  tota	  la	  
seva	  longuitud	  i	  de	  totes	  les	  soldadures	  al	  
100%,	  verificant	  la	  seva	  presencia	  i	  
situació,	  la	  grandaria	  i	  posició	  i	  avaluació	  
de	  defectes	  segons	  UNE-‐EN	  ISO	  5817	  i	  
UNE-‐EN	  ISO	  6520	  	  	  	  	  	  	  	  	  



Document nº1 Annex nº15 

Projecte de reconstrucció de la Plaça de l’Església de Sant Pere del Pas de la Casa, Andorra 119	  

-‐Inspecció	  per	  líquids	  penetrants	  (nivell	  
d'acceptació	  3X	  segons	  UNE-‐EN	  ISO	  23277	  
en	  obra;	  Podra	  utilitzar-‐se	  per	  qualsevol	  
espessor	  en	  unions	  amb	  penetració	  
complerta,	  soldadures	  en	  angle	  i	  amb	  
penetració	  parcial.	  S'inspeccionarà	  com	  a	  
mínim	  el	  20%	  dels	  cordons	  en	  angle	  o	  un	  
mínim	  de	  dos	  trams	  de	  150mm	  per	  cada	  
soldador.	  Aquest	  assaig	  no	  destructiu	  
podrà	  substituir-‐se	  per	  la	  inspecció	  per	  
particules	  magnètiques	  (nivell	  
d'acceptació	  3X	  segons	  UNE-‐EN	  ISO	  23278	  	  
	  -‐Informe	  de	  resultats	  

O-‐09-‐01	  	  

Assaig	  "Bàsic"	  de	  l'aglomerat	  incloent:	  
Assaig	  Marshall,	  control	  granulometria,	  
contingut	  en	  lligants	  i	  contingut	  en	  total	  
de	  filler,	  tot	  segons	  normes	  NLT.	  

500,00	   1,00	   500,00	  

TOTAL	  Euros	  
	   	  

1450,00	  
IGI	  4,5%	  

	   	   	  
65,25	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
TOTAL	  PRESSUPOST	  Euros	   	  	   	  	   1515,25	  

 

	  



Document nº1 Annex nº16 

Projecte de reconstrucció de la Plaça de l’Església de Sant Pere del Pas de la Casa, Andorra 120	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 16 
	  
	  
	  
	  

 
 
 

GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Document nº1 Annex nº16 

Projecte de reconstrucció de la Plaça de l’Església de Sant Pere del Pas de la Casa, Andorra 121	  

 
Durant la redacció del projecte s’han tingut en compte els dissenys i els 
procediments constructius que originen la menor quantitat de residus 
possible. 
 
El present document recull l’Estudi de Gestió de Residus realitzat per al 
projecte, que defineix la metodologia a seguir per tal de racionalitzar i 
optimitzar el tractament i la valorització dels residus que es puguin generar 
durant l’execució de les obres amb criteris mediambientals. 
 
L’estudi es fonamenta en l’aplicació del principi de jerarquització de la gestió 
dels residus: Reduir (minimitzar), Reutilitzar, Reciclar, Aprofitament Energètic 
i Abocar. 
 
Un altre aspecte important de l’estudi és la Prevenció i la Planificació. És 
necessari que aquest es realitzi a l’etapa de projecte i sigui revisat i/o 
modificat per l’empresa constructora. 
 
Per últim, els objectius generals de l’aplicació d’un estudi de Gestió de 
Residus consisteix en els següents punts: 
 
- Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar la 
gestió d’aquests residus. 
 
- Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de 
l’obra, centrant-nos en l’origen i correcta classificació i gestió externa. 
 
Normativa 
 
Àmbit comunitari 
 
- Directiva 99/31/CE, de 26 d’abril de 1999, relativa a l’abocament de 
residus. 
 
- Directiva 2006/12/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 5 d’abril 
de 2006, relativa als residus, 
 
- Directiva 2008/01/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de 
gener, relativa a la prevenció i el control integrats de la contaminació. 
 
- Directiva 2008/98/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de 
novembre de 2008, sobre els residus i per la qual es deroguen 
determinades directives. 
 
- Decisió 2000/532/CE, de 3 de maig de 2000, que substitueix a la Decisió 
94/3/CE per la qual s’estableix la llista de residus i Decisió 2001/118/CE, 
de 16 de gener de 2001, per la qual es modifica la Decisió 2000/532/CE 
en el que es refereix a la llista de residus. 
 
- Decisió 2003/33/CE, de 19 de setembre de 2002, per la qual 



Document nº1 Annex nº16 

Projecte de reconstrucció de la Plaça de l’Església de Sant Pere del Pas de la Casa, Andorra 122	  

s’estableixen els criteris i procediments d’admissió de residus en 
abocadors d’acord amb l’article 16 i l’annex II de la Directiva 
1999/31/CE. 
 
Àmbit Estatal: 
 
-Decret del 10-12-2014 d’aprovació del Reglament de gestors de residus 
 
-Reglament de procediment d'exportació de residus. BOPA núm.42, any 20, 
21/05/2008 
 
-Decret d'aprovació del reglament relatiu a les condicions d'exportació fora 
del Principat d'Andorra de runes, enderrocs i altres residus de la construcció i 
de l'establiment i el funcionament de centres de triatge. BOPA núm.62, any 
13, 04/07/2001 
 
 
 
Definició de Conceptes 
 
Residu de construcció i d’enderrocs: qualsevol substància u objecte que, 
complint la definició de Residu inclosa en el article 3.a de la Ley 10/998, de 
21 d’abril, es generi en una obra de construcció o demolició. 
 
Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa 
potencialment contaminant requereixen un tractament específic i un control 
periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit d'aplicació de la Directiva 
91/689/CE, del 12 de desembre. 
 
Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, 
químiques o biològiques significatives, no es soluble ni combustible, ni 
reacciona física ni químicament ni de cap altre manera, no és biodegradable, 
no afecta negativament a altres matèries que pugui entrar en contacte de 
forma que pugui donar lloc a contaminació ambiental o perjudicial per a la 
salut humana. La lixivialitat total i la seva toxicitat així com el contingut de 
contaminants de residus hauran de ser insignificants. En cap cas ha de 
suposar un risc per als éssers vius ni per la qualitat de les aigües superficials 
o subterrànies. 
 
Residu no especial: tots els residus que no es classifiquen com a residus 
inerts o especials. 
 
 
 
Tipologia de residus 
 
A continuació, s’adjunta llistat dels residus que es poden produir durant l’obra 
i la seva classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està 
en vigor des de l’1 de gener de 2002. Amb el nou catàleg, mitjançant un 
sistema de llista única, s’estableix quins residus han d’ésser considerats com 
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a perillosos (especials). Els residus adopten una codificació de sis xifres, 
essent el format de la codificació el mateix que en el Catàleg de Residus de 
Catalunya (CRC), tot i que aquests no té perquè coincidir. 
 
Els principals residus del procés de reconstrucció d’aquest projecte són els 
següents: 
 
- Terres 
- Roca 
- Formigó (paviments, murs, ...) 
- Mescles bituminoses 
- Cablejat elèctric 
- Metalls 
- Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró. 
 
Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els 
següents grups: 
 
Residus No Especials 
 
 

- RUNA 
 
-Formigó  
-Vidre 
-Terra i pedres 

 
 

- FUSTA 
 
-Fusta 
 

- PLÀSTIC 
 
-Plàstic 
 

- FERRALLA 
 
-Coure 
-Alumini 
-Ferro i acer 
 
Residus Especials 
 
-Residus de construcció i demolició que contenen mercuri. 
 
-Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, 
segellants que contenen PCB, revestiments de sòl a base de resines que 
contenen PCB, envidraments dobles que contenen PCB, condensadors que 
contenen PCB). 
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-Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus 
mesclats) que contenen substàncies perilloses. 
 
-Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan 
contaminats per aquestes. 
 
-Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies 
perilloses. 
 
-Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies 
perilloses. 
 
-Materials d'aïllament que contenen amiant. 
 
-Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, 
substàncies perilloses. 
 
-Materials de construcció que contenen amiant. 
 
-Terra i pedres que contenen substàncies perilloses. 
 
-Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses. 
 
-Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses. 
 
-Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses. 
 
-Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies 
perilloses. 
 
-Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla. 
 
-Quitrà d'hulla i productes enquitranats. 

 
 
 
 

 
Gestor de residus 
 
Una vegada surti escollida la constructora que durà a terme l’obra, serà 
aquesta qui decideixi i atorgui els permisos necessaris al abocador de runa 
més proper o amb el qui hi tingui acordat la constructora, per encarregar-se 
de la gestió dels residus de l’Obra de reconstrucció de la Plaça de l’Esglèsia. 
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A continuació presentem una taula resum dels principals residus que tindrem 
al finalitzar la obra. 

 
 
 

Arrancada de paviment 463m2 

Enderroc de voravia 190m2 

Enderroc de diverses fabriques de formigó 207m3 

Terra procedent d’excavació de rases 130m3 
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Preu
Unitari

1

Retirada de senyalització vertical existent i
papereres, dins tot l'àmbit de l'obra, inclòs
estocatge en obra i la posterior reubicació
amb noves bases de formigó.

ut 90,00

2

Retirada de fanal d'enllumenat, estocatge
en obra i posterior reubicació amb noves
bases de formigó, nous perns i tot el petit
material necessari. S'inclou la connexió i
desconnexió de la xarxa existent fins al
seu correcte funcionament.

ut 220,00

3

Desplaçament cabina telefònica d'Andorra
Telecom, fins a una distància màxima de
10ml. Inclosa la neutralització, retirada i
acopi a obra. La construcció de la nova
canalització fins a emplaçament definitiu i
la reubicació amb la corresponent
connexió fins a funcionament definitiu.
S'inclouen els treballs de canalització
encomanats per Andorra Telecom.

PaJ 2.100,00

4

Aportació, instal·lació i posterior retirada
de tanca metàl·lica simple de 2,00 m
d'alçada tipus Rivisa o similar, protegida
amb xarxa plàstica de color verd en
tancament de la zona d'obres.

ml 12,00

5 Tall de paviment amb serra de disc. ml 2,90

6

Arrancada de paviment d'aglomerat
existent en un gruix màxim de 30cm, inclòs
tractament del material, transport i gestió
dels residus.

m2 35,00

7
Enderroc de voravia existent, inclòs
tractament de runa, transport i gestió dels
residus a abocador.

m2 30,00

8

Enderroc de diverses fàbriques de formigó,
maçoneria amb morter, mur de pedra...
mitjançant martell trencador, inclòs
tractament de la runa, transport i gestió
dels residus. 

m3 62,00

No. Preu Designació Unitats

QUADRE DE PREUS UNITARIS
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Preu
UnitariNo. Preu Designació Unitats

QUADRE DE PREUS UNITARIS

9

Excavació de rases o a cel obert en
terrenys mobles per fonamentació de murs
o altres rases de serveis. S'inclou transport
de les terres excedents fins abocador
autoritzat i taxes.

m3 29,00

10

Ompliment localitzat amb materials de
l’excavació seleccionat (segons PG-3) o de
préstecs, inclòs càrrega, transport des de
l'acopi i compactació.

m3 9,00

11
Estesa de material granular de matxaqueig
continu, 0/40, en capa de subbase del ferm
sota paviment de barreges bituminoses. 

m3 34,50

12
Estesa d'una capa de paviment bituminós
(e= 15cm = 10+5) previ reg d'adherència
amb emulsió catiònica. 

m2 58,50

13

Encofrat ocult o vist amb acabat llis en
murs i fonaments tant rectes com corbs
com horitzontals o verticals, inclosos els
apuntalaments, mitjans auxiliars,
desencofrat i neteja

m2 25,00

14

Encofrat vist en murs, tant vertical, com
horitzontal com recte o corb. Amb la
textura exterior d'acabat amb sistema
'Murus Romanus' imitació aplacat de pedra
de la casa 'Noeplast' o similar. Inclosos els
apuntalaments, mitjans auxiliars,
desencofrat, neteja i acabat imitació
aplacat.

m2 36,00

15
Formigó de neteja HM-20/B/20, inclosa la
fabricació, subministrament i posada en
obra.

m3 112,00

16

Formigó HA-35/B/20/IIa+F, per armar, en
murs i fonaments, inclou fabricació,
subministrament, posada en obra i vibrat. m3 148,00

17

Subministrament i col·locació d'acer per
armadures en barres corrugades B-500-S,
incloent tallat, doblegat i retalls, segons el
pes teòric.

Kg 1,25
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Preu
UnitariNo. Preu Designació Unitats

QUADRE DE PREUS UNITARIS

18

Reparació dels murs d'aplacat existents,
consistent en el repicat del rejuntat existent
i posterior farciment amb morter d'alta
resistència amb additius per les sals
fundents.

m2 56,00

19

Construcció de paret de bloc de formigó de
gruix 10cm, amb arrebossat pels dos
costat de la paret. m2 75,00

20

Construcció dels tancaments dels
compartiments amb estructura de fusta
tractada (pilars), fixats amb plaques d'acer
galvanitzat. Portes de tancament d'acer
galvanitzat de mesures 120cm d'alt x
215cm d'ample i gruix 30mm (en dues
fulles), incloses potents frontisses i aplacat
interior i exterior de la porta amb planxa
galvanitzada de gruix 4mm. S'inclou fixada
a la planxa exterior, el subministre i
col·locació d'una làmina serigrafiada amb
fotomuntatge de paisatges de la zona.
S'inclou el muntatge del conjunt amb tacs
químics, les manetes, panys i altre petit
material fins al correcte funcionament del
conjunt.

PaJ 9.980,00

21

Junta de dilatació de 3 cm. formada pe
placa de poliestirè i cordó de massilla
elàstica tipus SIKA FLEX. ml 18,00

22

Subministrament i col.locació de làmina
drenatge de PVC+ geotèxtil del tipus Delta-
Geo-Drain incloent tots els mitjans auxiliars
necessaris.

m2 10,25

23

Subministrament i col.locació de la capa
impermeabilitzadora del trasdòs del mur
amb pintura bituminosa del tipus SIKA
POXITAR (3 mans) o similar. 

m2 15,00
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Preu
UnitariNo. Preu Designació Unitats

QUADRE DE PREUS UNITARIS

24

Subministrament i col.locació del drenatge
profund format per tub porós tipus
"NETLON" de Ø110 mm envoltat de
graves i làmina geotèxtil de 200 gr/m2.
S'inclou el canaló de formigó de neteja i
l'ompliment amb una franja de graves en
tota la superfície del parament interior del
mur. S'inclou també la connexió amb la
xarxa de pluvials.

ml 25,00

25

Subministrament i col.locació de la capa
impermeabilitzadora de totes les cares
exteriors dels murs, amb pintura de
protecció per a formigó a base resines
epoxi SIGAGUARD 62 o similar acomplint
totes les prescripcions recomanades pel
fabricant. (color gris clar)

m2 13,50

26

Vorada de granit gris pirineu buixardat, de
15x25 cm, amb cantell superior xamfranat
,col.locada sobre capa de formigó HM-
20/P/20/I+F de 15 a 20 cm. de gruix.

ml 45,00

27

Rigola de granit gris natural buixardat de
20x10 cm, col.locada sobre capa de
formigó HM-20/P/20/I+F de 15 a 20 cm de
gruix.

ml 37,00

28

Formació de voravia amb capa de formigó
HA-30/B/20/IIa+F de 15cm amb xarxa
electrosoldada ø6x15x15, més capa
d'asfalt en calent de 6cm, inclòs fabricació,
subministrament, posada en obra, vibrat i
curat.

m2 92,00

29

Subministre i col.locació de pedra granítica
en cap de murs existents, de les mateixes
característiques a la ja existent en trams
de murs consolidats en aquesta zona.
(gruix peça 4cm)

ml 62,00

30
Rejuntat de peça de granet d'escales o 
vorades o rigoles en tota la part vista, previ 
sanejat del formigó existent i farciment 
amb morter d'alta resistència amb additius 
per les sals fundents.

ml 9,10
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Preu
UnitariNo. Preu Designació Unitats

QUADRE DE PREUS UNITARIS

31

Subministre i col.locació de reixa 
perimetral d'evacuació de pluvials, 
consistent en canaló prefabricat de 
polipropilè i reixa d'acer galvanitzat. Les 
dimensions seran de 100x110mm classe C-
250, amb pendent uniforme i col.locades 
sobre capa de formigó segons model de la 
casa 'benito' o similar. S'inclou el morter de 
fixació, unions i escomeses fins a pluvials 
existents a nivell de plaça.

ml 49,50

32

Subministrament i col.locació de barana
metàl.lica d'hacer inoxidable segons plànol
de detalls, incloses platines de fixació i
entregues.

ml 275,00

33 Anivellament de tapes d'arquetes o reixes
existents. ut 150,00

34
Pintura blanca de senyalització definitiva
en línies de 15 cm segons indicacions del
servei de circulació del Comú d'Encamp.

ml 1,50

35

Canalització per enllumenat públic,
formada per 3 tubs Ø 63 mm corrugat
envoltats per formigó HM-30/P/20/I i cable
de coure de 35 mm amb piquetes de
connexió a terra a cada punta.

ml 22,00

36

Arquetes d'enllumenat de 40x40 amb
formigó HA-30 inclòs marc i tapa C-125 .
Construïdes en els extrems d'inici i final
d'obra i per tant de nova instal.lació
d'enllumenat. S'inclou l'encofrat, l'acer i
formigó per la formació de l'arqueta.

ut 220,00

37

Ajudes pel desmuntatge i posterior
muntatge del cablejat inicial d'enllumenat
fins al correcte funcionament. S'aprofitarà
el cablejat existent.

Pf 1.100,00

38
Proves de Control i Qualitat dels materials
emprats segons indicacions de la D.F i del
Comú d'Encamp.

PaJ 2.500,00
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Preu
UnitariNo. Preu Designació Unitats

QUADRE DE PREUS UNITARIS

39

Compliment mensual de totes les mesures
i limitacions establertes al Pla de seguretat
i salut de l'obra per tota la durada de la
mateixa.

mes 1.697,47
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1 INTRODUCCIÓ 
        
Segons la llei 34/2008 de seguretat i salut en el treball, s’han d’establir i 
avaluar els riscos que es poden donar a les obres de construcció, enteses 
com a centres de treball. Amb aquest propòsit, l’obra projectada requereix la 
redacció del present Estudi de Seguretat i Salut. 
 
El present estudi conté els documents següents: 
         

1.Memòria descriptiva dels procediments, equips tècnics i mitjans 
auxiliars que s’hagin d'utilitzar o la utilització del qual es pugui preveure;  
identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant a l'efecte les 
mesures tècniques necessàries per a això; relació dels riscos laborals que no 
es puguin eliminar conforme al que assenyala anteriorment, especificant les 
mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir 
aquests riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin 
mesures alternatives. 
         
Així mateix, s'inclourà la descripció dels serveis sanitaris i comuns que haurà 
d'estar dotat el centre de treball de l'obra, en funció del nombre de 
treballadors que vagin a utilitzar-los.  
 
En l'elaboració de la memòria hauran de tenir-se en compte les condicions 
de l'entorn en què es realitzi l'obra, així com la tipologia i característiques 
dels materials i elements que hagin d'utilitzar-se, determinació del procés 
constructiu i ordre d'execució dels treballs. 
 

2.Plec de condicions particulars en què es tindran en compte les 
normes legals i reglamentàries aplicables a les especificacions tècniques 
pròpies de l'obra de què es tracti, així com les prescripcions que s'hauran de 
complir en relació amb les característiques, la utilització i la conservació de 
les màquines, útils, eines, sistemes i equips preventius. 
         

 3.Detalls de seguretat en què es desenvoluparan els gràfics i 
esquemes necessaris per a la millor definició i comprensió de les mesures 
preventives definides en la memòria, amb expressió de les especificacions 
tècniques necessàries. 
           

4.Mesuraments i Pressupost, dels elements necessaris pel correcte 
desenvolupament de la tasca preventiva. 
 
2 DADES DEL PROJECTE 
 
Nom del projecte:   RECONSTRUCCIÓ DE LA PLAÇA 

DE L’ESGLÈSIA DE SANT PERE 
DEL PAS DE LA CASA,ANDORRA 

 
Situació:          PÀRROQUIA D’ENCAMP 
 
Propietat:      COMÚ D’ENCAMP 
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Autor del projecte executiu:   DANIEL ROZADOS 
 
Termini d’execució:      2.- MESOS 
 
Nombre punta de treballadors previst:     6 
 
Autor de l'Estudi de Seguretat i Salut:                         DANIEL ROZADOS  
 
 
 
3. OBJECTE DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
        
Seguint els paràmetres del Reglament de seguretat i de protecció de la salut 
en les obres de construcció, l'obligatorietat de que tot projecte de construcció 
haurà de contenir un estudi de seguretat i salut coherent amb el contingut del 
projecte d'execució de l'obra. 
         
El present Estudi de Seguretat i Salut té per objectiu analitzar i estudiar els 
riscos en la execució de l’obra, i aportar les possibles solucions mitjançant la 
recomanació de les mesures preventives necessàries per a evitar o reduir al 
mínim els possibles riscs a l’obra, tant a nivel col·lectiu com a nivell individual, 
respectant en tot moment el propi sistema d’execució de la empresa 
constructora. 
 
El present Estudi servirà de base per a la redacció del Pla de Seguretat i 
Salut, una vegada s’adjudiqui l’obra. 
 
La seva aplicació serà vinculant per a tot el personal propi i el dependent 
d’altres empreses subcontractades, al realitzar els seus treballs a l’interior del 
recinte de l’obra i amb independencia de les condicions contractuals que 
regulen la seva intervenció. 
         
L’Estudi de Seguretat i Salut podrà ser modificat en funció del procés de 
construcció de l’obra i de les possibles incidències que puguin sorgir en el 
moment d’execució de la mateixa, prèvia aprovació expressa del Cap de 
Seguretat. 
        
És també objecte d’aquest Estudi, la previsió dels mitjans oportuns per a 
atendre els possibles accidents i emergències, amb la finalitat de minimitzar-
ne les conseqüències. El seu objectiu fonamental és la prevenció dels riscos 
inherents a qualsevol feina especialment perillosa en la construcció de les 
estructures projectades i les excavacions i estabilitzacions a la zona no 
estructural. Aquestes mesures tindran una funció preventiva de cara a la 
supressió dels accidents laborals i, en el pitjor dels casos, a reduir-ne el 
número i les conseqüències. 
       
Per a la seva posada en pràctica és necessari conèixer els riscos existents 
en cada fase del procés constructiu, en cada màquina, en cada lloc de feina i 
en cada zona de l’obra, conèixer la forma de realitzar les tasques de manera 
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que llur realització no impliqui riscos, per a la qual cosa s’actuarà dotant a 
l’obra de les proteccions col·lectives necessàries i se’n tindrà cura del 
manteniment en perfecte estat, s’obligarà als treballadors a utilitzar les 
proteccions personals que siguin necessàries en cada moment i se’ls 
explicarà la manera millor i més segura de realitzar la feina. 
 
4 DESCRIPCIÓ DE L'OBRA 
 
4.1 UBICACIÓ DE L’OBRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2SERVEIS AFECTATS 
       La detecció dels serveis afectats es realitzarà mitjançant sondejos 
puntuals o detectors de superfície no destructius, i la informació facilitada per 
les companyies subministradores (FEDA ANDORRA TELECOM, COMÚ 
D’ENCAMP I ADM). 
        
Els treballs de retirada i desviació dels serveis afectats, es realitzaran per 
mitjans mecànics i manuals adoptant prèviament les mesures de coordinació 
i de talls d'energia pertinents amb les companyies subministradores. Se 
sol·licitarà la intervenció de les diferents companyies de subministrament que 
tenen canalitzacions al recinte afectat per les obres, de manera que gestionin 
el trasllat o desenergització, abans de l' inici dels treballs. 
 
 
 
 

• Línies elèctriques aèries d’alta tensió. 
 



Document nº1 Annex nº18 

Projecte de reconstrucció de la Plaça de l’Església de Sant Pere del Pas de la Casa, Andorra 140 

Es consideren unes distàncies mínimes de seguretat, aquelles mesurades 
entre el punt més proper amb tensió i la part més propera del cos o eina de 
l’obrer o màquina, considerant sempre la situació més desfavorable. 
 
Els criteris preventius que poden aplicar-se i que estan recollits en moltes 
publicacions especialitzades, com ara les de la Comissió Tècnica Permanent 
de l’associació de Medicina i Seguretat a la Feina de UNESA, donen com a 
"Distàncies mínimes" de seguretat les següents: 
 
3 m per t < 66.000 V 
 
5 m per t > 66.000 V 
 
        
La distància de seguretat mínima va en funció de la tensió de la línia i de 
l’allunyament dels suports de la mateixa. Quan augmenta la temperatura, els 
conductors s’allarguen i, per aquest fet, disminueix la distància respecte al 
terra. Cal augmentar la distància de seguretat diversos metres en el cas que 
hi hagi un gran augment de temperatura, ja que la dilatació pot provocar un 
pandeig dels fils conductors també de diversos metres.  
 
El vent provoca un balanceig dels conductors, l’amplitud dels quals també pot 
arribar a ser d’uns quants metres. Com resum direm que sempre cal 
considerar la situació més desfavorable. 
 

• Distància dels conductors al terreny 
         
L’alçada dels suports serà la necessària per què els conductors, amb llur 
fletxa vertical, se situïn per sobre de qualsevol punt del terreny o superfície 
d'aigua no navegable, a una alçada mínima de: 
 
U = Tensió nominal de la línia en KV. Amb un mínim de 6,00 metres. 
 

• Connexió en obra dels aparells d’elevació. 
        
Els aparells d’elevació i llurs càrregues, que en el curs de llurs moviments, 
romanen lluny de la zona perillosa, poden ser posats en servei sense prendre 
mesures especials. No obstant això, s'ha de tenir en compte: 
 
-La desviació en relació a la vertical a causa del balanceig de les càrregues. 
              
-La dilatació dels conductors de la línia per la variació de la temperatura, i el 
consegüent canvi de llargària de la catenària dels cables. 
 
-Si els aparells d’elevació o càrregues suspeses poden penetrar la zona 
perillosa, han d'adoptar-se algunes de les mesures de seguretat següents: 
 
-Limitar el moviment de translació, de rotació i d’elevació de l’enginy 
mitjançant dispositius d’aturada mecànics. 
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-Limitar la zona de treball dels enginys mitjançant barreres de protecció. 
 
-Les barreres delimiten la distància mínima entre l’enginy i la línia. 
 

• Bloquejos i barreres de protecció 
        
Per a les màquines, com ara grues, pales, excavadores, etc., s’ha de 
senyalitzar les zones que no han de traspassar. Amb aquesta finalitat, es 
col·locaran barreres que impedeixin qualsevol contacte amb les parts en 
tensió. Aquestes barreres han de ser fixades de manera segura i han de 
poder resistir els esforços mecànics usuals. 
 
Les barreres de protecció són construccions formades, generalment, per 
suports col·locats verticalment i el peu dels quals es troba sòlidament fixat al 
terra, i estan falcats amb cables, units per travessers o posts, que han 
d’impedir l’accés a la zona perillosa. 
 
L’espai vertical màxim entre els travessers o els pals no ha de sobrepassar 
1,00 m. 
En lloc de col·locar els travessers o els pals, es poden utilitzar cables de 
retenció provistos d’una senyalització adequada. 
 
Els cables han d'estar sempre molt tensos. L’espai vertical entre els cables 
de retenció no ha de ser superior a 0,50 m. 
 
La dimensió dels elements de les barreres de protecció ha de ser 
determinada en funció de la força dels vents que bufin a la zona. 
S’hauran de col·locar xarxes amb malles que tindran una obertura no 
superior a 6 cm entre els travessers, els pals o el cables de retenció per tal 
d’evitar que elements metàl·lics de bastides, ferro d’armadura , etc., puguin 
penetrar a la zona de risc. 
 

• Pas sota línies aèries en tensió 
        
L' alçada de pas màxim sota les línies elèctriques aèries ha d’estar 
delimitada per barreres de protecció, que han d’indicar el gàlib màxim 
permissible de seguretat. Les barreres de gàlib generalment estan formades 
per dos travessers col·locats verticalment, sòlidament ancorats, units a 
l’alçada de pas màxim admissible mitjançant un travesser horitzontal. 
        
En lloc del travesser horitzontal, es pot fer servir un cable de retenció molt 
tens, amb l’adequada senyalització. S’han de col·locar barreres de protecció 
a cada costat de la línia aèria. L’allunyament de la mateixa de la zona 
perillosa ve determinat per la configuració del terreny sota la línia aèria 
(depressions del terreny o terraplens). 
 
L’alçada de pas màxim ha de ser senyalitzada amb panells adequats fixats a 
la barrera de protecció. Les entrades del pas s’han de senyalitzar en els dos 
costats. 
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Recomanacions que s'han de tenir en compte en cas d’accident 
 

• Caiguda de línia 
       
 S’ha de prohibir l’accés del personal a la zona de perill, fins que un 
especialista comprovi que estiguin sense tensió. 
         
No s’han de tocar les persones que estiguin en contacte amb una línia 
elèctrica. En el cas d’estar segur que es tracta d’una línia de baixa tensió, 
s’intentarà separar la víctima mitjançant elements no conductors, sense 
tocar-la directament. 
 

• Accident amb màquines. 
        
En el cas de contacte d’una línia aèria amb maquinària d’excavació, transport, 
etc., sobre cobertes pneumàtiques s’ha d’observar les normes següents: 
 
El conductor o maquinista: 
 
-Conservarà la calma fins i tot si els pneumàtics comencen a cremar-se. 
         
-Romandrà en el seu lloc de comandament o a la cabina, perquè allà no hi ha 
risc d’electrocució. 
 
-S'haurà d'intentar retirar la màquina de la línia i situar-la fora de la zona 
perillosa. 
 
-Advertirà les persones que es trobin allà que no han de tocar la màquina. 
        
-No baixarà de la màquina fins que aquesta no estigui a una distància segura.  
 
-Si baixa abans, el conductor entra en el circuit línia aèria-màquina-terra i es 
troba exposat a electrocutar-se 
 
-Si és impossible separar la màquina i, en cas d’absoluta necessitat, el 
conductor o maquinista no baixarà utilitzant els mitjans habituals, sinó que 
saltarà tan lluny com sigui posible de la màquina, evitant de tocar-la. 
 

• Normes generals d' actuació: 
 
-No tocar la màquina o la línia caiguda a terra. 
        
-Romandre immòbil o sortir de la zona amb passes petites, per tal 
d’assegurar que els valors de la tensió de pas concèntrics al punt en què la 
màquina o línia toca terra, poguessin provocar gradients de potencial molt 
perillosos. 
Advertir la resta de persones que es trobin fora de la zona perillosa que no 
s’acostin a la màquina. 
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Fins que no es realitzi la separació entre la línia elèctrica i la màquina i 
s’abandoni la zona perillosa, no s’efectuaran els primers auxilis a la víctima. 
 
4.3 TRÀNSIT RODAT I PEATONAL 
          
Degut a la situació de l’obra, es produirà durant el seu transcurs moviment de 
vehicles i màquines a la zona de la CG2 i carrers adjacents, amb 
incorporacions de camions, ocupant part o la totalitat dels carrils. 
        
En aquestes operacions es realitzaran els impediments de pas als vehicles i 
vianants necessaris, col·locant senyalitzacions, abalisaments, proteccions i la 
presència d’un o dos vigilants que regulin el pas als accessos de l’obra. 
 
4.4 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS DE L'OBRA 
        
 Prèvia consulta a la companyia subministradora d'electricitat i havent 
obtingut el permís corresponent, es procedirà a executar la connexió 
provisional d'obra, col·locant les companyies els seus comptadors des dels 
quals els contractistes procediran a muntar la resta de la instal·lació 
elèctrica de subministrament provisional a l'obra, conforme al reglament 
electrotècnic de baixa tensió segons projecte d'instal·lador adequat. 
       
Es realitzarà una distribució sectoritzada d'il·luminat i força, que garanteixi el 
correcte subministrament a tots els talls i punts de consum de l'obra amb un 
conductor de secció adequada. Es canalitzarà en tub rígid blindat (o flexible) 
segons el seu recorregut però sempre amb l'apantallat suficient per resistir el 
pas de vehicles i trànsit normal d'una obra. 
 
4.5 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
       
 L’objecte del present projecte és refer els murs que presenten patologies 
estructurals i millorar la capacitat portant dels mateixos per tal de suportar 
amb garanties el terreny que conforma la plaça de l’Església del Pas de la 
Casa. 
       
Per fer-ho possible s’enderrocaran els actuals murs que presenten 
moviments d’inici de bolcament. A continuació se’n construiran de nous amb 
la metodologia de mur de formigó armat i sistema d’encofrat vist amb aplacat 
de pedra. 
        
S’aprofitarà la construcció d’aquests nous murs, per crear un espai a l’interior 
dels mateixos per tal d’albergar uns locals per les escombraries actuals del c/ 
Compte de Foix.(veure plànol de planta general) 
       
Aquest objectiu s’aconseguirà amb el retranqueig dels murs amb un voladís 
superior, que conformaran l’espai per instal·lar-hi els contenidors de brossa. 
Aquest espai es compartimentarà segons el tipus de brossa i les necessitats 
de cada residu segons instruccions del Comú. 
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D’aquesta manera quedarà l’espai lliure de contenidors exteriors, i es 
protegiran sota dels murs de les inclemències meteorològiques. Per garantir 
l’accés als locals, es construirà una voravia transitable i rampes per el 
transport i maneig dels contenidors. 
        
A banda de la construcció dels nous murs i els locals d’escombraries, es 
repararan zones d’aplacat de pedra dels murs que no s’enderroquen, així 
com les escales de granet existents. Alhora es refaran les voravies que 
s’hagin enderrocat per la construcció de les noves sabates dels murs, així 
com la part de plaça enderrocada per les excavacions i per refer rasant pel 
drenatge. 
 
5 DADES D’INTERÈS PER A LA PREVENCIÓ DE RISCOS 
 
5.1 FASES I ACTIVITATS PREVISTES A L’OBRA 
 
Les obres a realitzar són les següents: 
 

• Senyalització i abalisament de la zona d’obra. 
 

• Retirada de fanals, senyals, papereres i cabina d’Andorra Telecom. 
 

• Escarificat del paviment superior dels murs,i zona contigua de vorada i 
rigola de la voravia. 

 
• Enderroc dels murs existents i voravies amb mitjans d’alt rendiment i 

transport fins a gestor de residus. 
 

• Excavació per la fonamentació dels nous murs i els locals 
d’escombraries una vegada finalitzats els enderrocs. 

 
• Construcció dels murs de formigó armat amb sistema d’acabat vist de 

‘murus romanus’ de la casa Neoplast. Es conformaran de sabates, 
alçats de mur i voladís a la zona dels locals. 

 
• Impermeabilització i drenatge dels murs construïts. 

 
• Reparació de panys d’aplacat de pedra de la resta de murs a 

conservar. 
 

• Reparació de peces de granet d’escales i trams a rejuntar. 
 

• Ompliment del trasdós del mur, escarificat de la resta de plaça i 
restitució del ferm de la plaça amb barreges bituminoses. 

 
• Construcció de voravies enderrocades i pavimentació amb barreges 

bituminoses. Es conformaran de vorada + rigola + capa de formigó 
armat + capa de barreges bituminoses d’acabat. 
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• Construcció de les compartimentacions interiors dels locals 
d’escombraries. 

 
• Acabat de la coberta del voladís dels locals amb impermeabilització, 

capa de barreges bituminoses i col·locació de xapes d’acer corten a 
mode de ‘goteró’. 

 
• Construcció dels tancaments dels locals amb estructura mixta de fusta 

tractada i hacer galvanitzat. 
 

• Col·locació de la barana d’acer inoxidable al cap del mur. 
 

• Col·locació de la peça de granet a la coronació dels murs a conservar. 
 

• Reposició dels fanals i mobiliari urbà, així com la xarxa d’enllumenat 
públic. 

 
• Reposició de la cabina telefònica. 

 
• Restitució de la pintura definitiva. 

 
• Retirada de senyalització i retirada de l’abalisament de l’obra. 

 
Aquesta llista no és limitativa. 
 
 
5.2 MAQUINÀRIA I VEHICLES PREVISTOS A L'OBRA 
 
La maquinària i vehicles a utilitzar seran els següents: 
 

• Maquinària d'esplanació i d'obra 
 

• Retroexcavadores 
 

• Retroexcavadora amb martell trencador 
 

• Autobolquet 
 

• Corró tàndem 
 

• Dúmper 
 

• Corró compactador 
 

• Estenedora d'asfalt 
• Camió cuba 

 
• Camió de transport de materials 
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• Camió bolquet 
 

• Camió formigonera 
 

• Grua mòbil 
 

• Camió bomba de braç articulat per a abocament de formigó 
 

• Maquinària d'elevació 
 

• Camió grua 
 

• Grua autopropulsada 
 

• Maquines eines 
 

• Formigonera de tambor 
 

• Placa vibratòria 
 

• Taula de serra circular 
 

• Tall de disc elèctric 
 

• Soldadura elèctrica 
 

• Soldadura i tall oxiacetilènic 
 

• Compressor 
 

• Martell pneumàtic 
 

• Vibrador de formigó 
 

• Grup Electrogen 
 

• Eines manuals en general 
 
5.3 MITJANS AUXILIARS PREVISTOS EN L'OBRA 
 
Els mitjans auxiliars a utilitzar seran els següents: 
 

• Bastides de cavallets 
 

• Bastides metàl·liques tubulars (amb rodes o sense) 
• Contenidor d'enderrocs 

 
• Escales de mà 
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• Puntals metàl·lics 
 
6 PROTECCIÓ COL·LECTIVA A UTILITZAR EN L'OBRA 
 
Baranes de seguretat (compostes de passamans, barra intermèdia i sòcols) 
 
- Cordes fiadores per a cinturons de seguretat 
 
- Ancoratges especials per a amarrament de cinturons de seguretat 
 
- Extintors portàtils 
 
- Interruptor i relés diferencials de 300 mil·liamperes 
 
- Interruptors i relés diferencials de 30 mil·liamperes 
 
- Posades a terra 
 
- Tancament perimetral de l'obra 
 
- Proteccions de buits horitzontals 
 
- Senyals de seguretat 
 
7 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL A UTILITZAR EN L'OBRA 
 
-Botes de seguretat. 
 
-Casc de seguretat categoria 3 
 
-Cascos auriculars protectors auditius 
 
-Cinturó de seguretat classe C 
 
-Ulleres de seguretat contra projeccions i impactes 
 
-Guants de cuir flor i loneta 
 
-Màscara simple de paper filtrant per a retenció de pols. 
 
-Vestits de treball (granotes o bussos) 
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8 FORMACIÓ I INFORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT 
       
 
La formació i informació dels treballadors en els riscos laborals i en els 
mètodes de treball segur, s'ajustarà als fonaments de la prevenció dels riscos 
laborals per a realitzar l'obra sense accidents. 
         
 
El CONTRACTISTA, formarà en el mètode de treball segur a tot el personal a 
càrrec seu, de tal forma, que tots els treballadors tindran coneixement dels 
riscos propis de la seva activitat laboral, de les conductes a observar en 
determinades maniobres, de l'ús correcte de les proteccions col·lectives i del 
dels equips de protecció individual necessaris per a la seva protecció. Així 
mateix exigirà el compliment d'aquesta obligació a les empreses i autònoms 
que intervinguin en aquesta obra. 
 
En el plec de condicions es detallen criteris formatius en matèria de seguretat 
i salut laboral. 
        
En el treball en les obres de fàbrica, se segueix sempre les activitats de 
manera ordenada, per tant restringir una activitat modifica tot el funcionament 
de les obres. 
         
Tot el personal haurà de treballar estrictament les hores de treball setmanals 
autoritzades segons la legislació Andorrana, especialment pel que fa a la Llei 
sobre el Contracte de Treball, de manera que no es permet realitzar jornades 
de més de 10 hores treballades seguides, de les que dues es consideren 
extres. Setmanalment els treballadors han de gaudir, al menys, d’un dia de 
festa i treballar un màxim de 55 hores. 
         
El màxim d’hores anuals que pot treballar una persona al país, son 350 hores, 
per tant el Contractista haurà de prendre les mesures pertinents per tal de 
respectar les hores màximes de treball i de lleure dels treballadors a l’hora de 
distribuir les tasques. 
      
L’horari i torns de treball , així com el seu mecanisme de funcionament, haurà 
de quedar degudament registrat en el Pla de Seguretat i Salut que haurà de 
redactar el Contractista. 
         
L’Encarregat ha d’informar dels treballs a realitzar i de la forma en que 
aquests s’han d’anar executant, també te la missió de supervisar que 
s’acompleixin totes les mesures de Prevenció, subministrar i supervisar la 
col·locació de totes les mesures de protecció Col·lectives, així com 
subministrar i informar sobre el funcionament de les mesures de protecció 
individuals, de manera que cada treballador rebrà informació del lloc de 
treball a que es destina, se li facilitarà els EPI’s necessaris s’informarà de l’ús 
de les proteccions Col·lectives i utilització dels Equips Protecció Individuals, 
(en cas que les proteccions col·lectives no assegurin totalment els 
treballadors). 
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El treballador signarà un full on ha de quedar palesa la qualificació laboral, el 
treball a on es destina, els vehicles i maquinàries per les que està capacitat i 
autoritzat a portar en l’obra i la relació dels EPI’s rebuts per a desenvolupar el 
seu treball. 
         
Per damunt de l’Encarregat, hi haurà el Cap de Torn o Cap de Producció (El 
Contractista ha de facilitar per escrit a la D. F. l’organigrama de l’empresa) i 
en igualtat de categoria i rang l’encarregat de Seguretat i Salut, i tant l’un 
com l’altre, seran els responsables de donar la informació bàsica, del lloc de 
treball, de les mesures de seguretat a adoptar en el desenvolupament de 
l’activitat laboral del treballador nouvingut, i verificar-ne la perícia en el 
maneig de maquinària, o validar la seva experiència en un treball similar. A 
part, informaran i impartiran els cursets i xerrades que es puguin donar 
damunt seguretat a l’obra al llarg de la mateixa. Aquestes xerrades, o cursets, 
hauran de quedar recollits en El Pla de Seguretat i Salut de l’Obra, així com 
el moment aproximat en que s’impartiran i a qui aniran adreçats. 
    
Tots els treballadors des de gerència i administració fins l’últim empleat per a 
la neteja general, tindran els permisos necessaris per a treballar a Andorra, i 
estaran assegurats a la CASS, ja sigui a través de l’empresa Andorrana, o 
com a treballadors desplaçats, segons els convenis pertinents. 
         
El Pla de Seguretat i Salut, estipularà que hi hagi uns llistats amb el nom dels 
treballadors, on s’hi realitzarà un control dels permisos de treball (tipus, 
durada i validesa), registre d’entrada a l’empresa, alta a la CASS, baixes que 
ha tingut i causa, la categoria professional, els treballs a que es destina, i/o 
està autoritzat a realitzar, així com els cursets de seguretat, i EPIS rebuts i 
els vehicles que està autoritzat a conduir o menar, i la periodicitat amb que 
s’haurà de lliurar a la D. F. Al finalitzar la prestació de treballs, també es 
registrarà la data en que causa la baixa de l’empresa, i el motiu. 
 
9 ACTUACIONS PRÈVIES A L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 
 
9.1 ACCESSOS I TANCAMENTS 
 
Accessos 
 
Els accessos a l’obra s’establiran amb seguretat per a persones, vehicles i 
maquinària. 
 
Tancament 
       
L’empresari tancarà les zones d’obra i privarà el pas de persones i vehicles 
aliens a la mateixa. Es desplaçarà segons les diferents fases de 
l’obra.L’alçada d‘aquesta protecció perimetral és de 2 metres. 
 
Rampes 
       
Les rampes per al moviment de camions s’executaran amb pendents iguals o 
inferiors al 12% en els trams rectes i al 8% en les corbes.  
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L’ample mínim serà de 4,00 metres en els trams rectes i sobre ample 
adequat a les corbes. 
 
Es col·locaran els següents senyals: 
 
A la sortida de la rampa senyal de "stop". 
A l’entrada de la rampa senyals de "limitació de velocitat a 20 Km/h" i 
"entrada prohibida a 
vianants". 
Així mateix es senyalitzaran adequadament els dos laterals de la rampa 
establint límits segurs per a tal d’evitar bolcades o desplaçaments de 
camions o maquinària. 
 
9.2 SENYALITZACIÓ 
        
De forma general, s’haurà d’atendre la següent senyalització a l’obra, si bé 
s’utilitzarà l’adequada en funció de les situacions no previstes que sorgeixin: 
 
A l’oficina d’obra s’hi instal·larà un cartell amb els telèfons d’interès més 
importants utilitzables en cas d’accident o incident al recinte d’obra. El cartell 
ha d’estar en lloc visible i junt al telèfon, per a poder fer ús del mateix, si fos 
necessari, en el menor temps possible. 
 
A la/les entrada/es de personal a l’obra, s’hi instal·laran els següents senyals: 
 
-Prohibit el pas a tota persona aliena a l’obra. 
-Ús obligatori del casc de seguretat. 
-Perill indeterminat. 
 
Superada la porta d’entrada, es col·locarà un panell informatiu amb les 
senyals de seguretat de Prohibició, Obligació i Advertència més usuals. 
 
En els quadres elèctrics general i auxiliars d’obra, s’hi instal·laran les senyals 
de perill elèctric. 
 
A les zones on hi hagi perill de caiguda d’alçada s’utilitzaran les senyals de 
risc caigudes a diferent nivell i utilització obligatòria del cinturó de seguretat. 
 
Caldrà utilitzar la cinta abalisadora per a advertir de la senyal de perill en 
aquelles zones on hi hagi perill (rases, buidats, murs sense desencofrar, etc.) 
i col·locar la senyal de risc de caiguda a diferent nivell, fins a la instal·lació de 
la protecció perimetral amb elements rígids i resistents. 
 
A les zones on hi hagi risc d’incendi per emmagatzematge de material 
combustible, es col·locarà la senyal de prohibit fumar. 
 
A les serres de disc per a fusta es col·locaran adhesius d’ús obligatori de 
guants i ulleres. 
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A les formigoneres i serres circulars per a tall d’acer es col·locaran adhesius 
d’ús de màscares antipols i ulleres. 
 
Als treballs amb martells pneumàtics i compressors es col·locarà la senyal 
d’ús obligatori de protectors auditius. 
 
A la zona d’ubicació de la farmaciola de primers auxilis, s’hi instal·larà la 
señal corresponent per a ser localitzada visualment. 
 
A les zones on es col·loquen extintors es posaran les corresponents senyals 
per a localitzar-los fàcilment. 
 
Als treballs superposats i operacions de desencofrat es col·locarà la senyal 
de caiguda d’objectes. 
 
A les zones d’acopi de materials es col·locarà la senyal de caiguda al mateix 
nivell. 
 
9.3 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS DELS TREBALLADORS 
       
Totes les instal·lacions de l’obra es mantindran netes. En conseqüència amb 
això, s’organitzarà un servei de neteja per a que siguin escombrades i 
fregades amb els mitjans necessaris per a aquesta finalitat. 
       
Els residus no han de romandre als locals utilitzats per les persones, sinó a 
l’exterior d’aquests i en cubells amb tapa. 
 
Es compliran les següents normes: 
 
 
Menjador 
- No serà necessari ja que és una zona urbana. 
 
Sanitaris 
- 1 Inodor per cada 25 operaris. 
- 1 Dutxa per cada 10 operaris. 
- 1 Lavabo per cada 10 operaris. 
- 1 Mirall (40x50) per cada 25 operaris. 
- 1 Escalfador d’aigua. 
- Sabó, portarrotlles, paper higiènic, etc. 
 
Vestuaris 
- Bancs, penjadors. 
- 1 Armari taquilla per treballador. 
 
Primers auxilis.  
-Itineraris d’evacuació per a accidents greus 
-L’assistència elemental per a les lesions lleus ocorregudes al personal de 
l’obra, s’atendran a la farmaciola instal·lada a peu d’obra i facilitada per la 
CASS. 
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Aquesta farmaciola per a efectuar les cures d’urgència estarà 
convenientment senyalitzada. Se’n farà càrrec la persona més capacitada, i 
podrà contenir mínimament: 
- 1 Flascó d’aigua oxigenada. 
- 1 Flascó d’alcohol de 96 graus. 
- 1 Flascó de tintura de iode. 
- 1 Flascó de mercuri o crom. 
- 1 Flascó d’amoníac. 
- 1 Caixa amb gasa estèril. 
- 1 Caixa amb cotó hidròfil estèril. 
- 1 Rotlle d’esparadrap. 
- 1 Torniquet. 
- 1 Bossa per a aigua o gel. 
- 1 Bossa amb guants esterilitzats. 
- 1 Termòmetre clínic. 
- 1 Caixa d’apòsits autoadhesius. 
- Analgèsics. 
        
S’haurà d’informar a l’obra del número de telèfon d’urgències de l’Hospital 
Nostra Senyora de Meritxell, així com els telèfons de la policia i taxis, etc., 
per a garantir un ràpid transport dels possibles accidentats al Centre 
d’assistència. 
        
Tant mateix, l’itinerari per a accedir, en el menor termini possible, al Centre 
assistencial per a accidents greus serà conegut per tot el personal present a 
l’obra. 
        
El Pla de Seguretat i Salut ha de contemplar els sistemes d’emergència 
sanitària de que disposaran les casetes d’obra, així com un llistat tipus, dels 
que n’hi haurà dispersos per les zones comunes de l’obra, per tal de mostrar 
els núm. de telèfons d’emergències mèdiques, centres de salut més propers i 
l’itineràri a l’Hospital més proper, que és: 
 
HOSPITAL NOSTRA SENYORA DE MERITXELL 
Avda. Fiter i Rosell 1-13 
AD 700 – Escaldes – Principat de Andorra 
Tel: (00376) 871000 
 
 
9.4 ZONES DE TREBALL, CIRCULACIÓ I ACOPIS 
 
Circulació de vianants i de vehicles aliens a l’obra 
 
El recinte de l’obra o dels talls de treball corresponents a la mateixa estaran 
perfectament delimitats mitjançant tancats perimetrals o abalisat de tota la 
seva àrea d’influència, susceptible de ser franquejada per personal o vehicles 
aliens a l’obra. 
En aquells talls que puguin generar caigudes d’objectes des d’alçades 
superiors, es disposarà una marquesina rígida o, en el seu cas, s’acordonarà 
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la zona de risc de tota possible interferència entre els materials despresos i la 
circulació aliena a l’obra. 
Es disposaran proteccions col·lectives, en previsió de caigudes d’objectes 
des dels talls situats en alçada (xarxes, plataformes de recollida, baranes, 
conductes d’evacuació de runes, etc.). 
 
Les senyals de trànsit hauran d’ajustar-se, pel què fa a la seva distribució i 
característiques, a lo establert per a obres en la Instrucció 8.3-IC de la 
ORDEN MINISTERIAL de 31.08.87 del MOPU espanyol. Tots els accessos a 
l’obra disposaran de les senyals de seguretat normalitzades. 
Els obstacles situats en les immediacions de l’obra hauran d’estar 
adequadament balisats i senyalitzats. 
Es contractarà una Assegurança de Responsabilitat Civil de l’obra, tal i com 
s’estableix a les Clàusules administratives particulars del projecte. 
 
Circulació del personal d’obra. 
 
Les conduccions i altres elements situats a una alçada inferior a 1,80 m., 
situats sobre els llocs de treball, hauran d’estar adequadament senyalitzats, 
per a evitar col·lisions contra ells. 
 
No s’habilitaran com a zones de pas, zones amb una amplada entre 
paraments verticals inferior a 0,60 m. 
 
Les zones de pas que hagin de superar rases i desnivells han de disposar de 
passarel·les amb baranes sòlides i completes. 
 
Els accessos fixos a diferents nivells de l’obra han de disposar de escales 
amb graons amplis, sòlids i estables, dotades de baranes o xarxes, tancant 
els laterals. 
 
Les zones de pas han d’estar permanentment lliures d’acopis i obstacles. 
 
Els punts de previsible caiguda d’objectes des de talls superiors, així com les 
zones de perill per evolució de màquines en moviment, han d’estar 
perfectament acotades mitjançant balises i senyalització de risc. 
 
Els forats horitzontals o verticals amb riscos de caigudes d’alçada de 
persones o objectes, han de estar protegits o, com mínim i en moments 
puntuals, senyalitzats. 
 
Totes les zones de pas del personal estaran dotades d’il·luminació suficient. 
 
10 ANÀLISI, PREVENCIÓ I PROTECCIÓ DE RISCOS DE L'OBRA 
       
Els principis per mantenir un bon nivell de prevenció durant l'execució de 
l'obra,són els 
següents: 
 
a) Manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
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b) 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 l'ús 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 
l'objecte de corregir els defectes que afectin la prevenció. 
        
e)Delimitació i condicionament de les zones de magatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular els perillosos. 
 
f) Recollida dels materials perillosos usats. 
 
g) Magatzematge i eliminació o evacuació dels residus i runes. 
        
h)Adaptació, en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu 
que s'haurà de dedicar als diferents treballs o fases d'obra. 
         
i)Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o 
activitat que es realitzi en l'obra o prop d'aquesta. 
 
10.1 ANÀLISI, PREVENCIÓ I PROTECCIÓ DELS RISCOS PER FASES I 
ACTIVITATS PREVISTES 
 
10.1.1 Treballs previs 
 
10.1.1.1 Organització, tanca i senyalització del lloc on es construirà 
 
Perills identificats 
 
Sobreesforços, cops i atrapaments durant el muntatge del tancament 
perimetral 
 
Soroll 
 
Contactes elèctrics 
 
Pols 
 
Caigudes al mateix nivell 
 
Caigudes a distint nivell 
 
MESURES DE PREVENCIÓ 
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Correcta organització del treball: preparació dels llocs de treball, mantenint 
l'ordre en fase de recepció de maquinàries i mitjans auxiliars. 
 
Formació i informació als treballadors sobre la planificació i organització dels 
treballs. 
 
Planificació ergonòmica del treball. 
 
Cinta d’abalisament per a llocs poc conflictius 
 
Senyalització de trànsit 
 
Establir mètodes de treball segur 
 
MESURES DE PROTECCIÓ 
 
a) Proteccions Col·lectives  
-Baranes amb sòcol. 
 
b) Equips de Protecció Individual 
-Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada 
-Casc de seguretat categoria 3 
-Guants de cuir flor i loneta 
-Roba de treball (granotes o bussos de cotó) 
 
 
 
10.1.1.2 Escomeses per a serveis provisionals d'obra i desviació de serveis 
afectats 
-Perills identificats 
-Caiguda a distint nivell 
-Caiguda al mateix nivell 
-Talls per maneig d'eines 
-Explosió per fuita de gas 
-Contacte elèctric 
-Sobreesforços 
 
MESURES DE PREVENCIÓ 
      
Correcta organització i planificació del treball, preparació dels llocs de treball, 
mantenint sempre ordre i neteja. 
         
S'informarà les companyies subministradores dels serveis afectats, es 
consultaran els plans amb la seva disposició i s'organitzaran els treballs en 
funció dels dits desviacions.  
 
No es procedirà a realitzar cap tipus de treball sense haver tallat el 
subministrament dels serveis, ja siguin aeris o subterranis, i sense haver 
senyalitzat i protegit degudament les mateixes. 
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Formació i informació en treballs amb risc de contacte elèctric. 
 
MESURES DE PROTECCIÓ 
 
a) Proteccions Col·lectives 
-Usar una instal·lació elèctrica provisional per connectar les eines 
necessàries. 
-Usar sistemes de protecció contra contactes elèctrics directes i indirectes 
segons el que disposa el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (veure en 
el Plec de Condicions una descripció d'aquests elements). 
-Resguards fixos i tanques de delimitació 
 
b) Equips de Protecció Individual 
-Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat, puntera reforçada i aïllants 
-Casc de seguretat categoria 3 
-Ulleres de seguretat antiprojeccions 
-Guants de cuir flor i loneta, i aïllants d'electricitat 
-Roba de treball (granotes o bussos de cotó) 
 
10.1.1.3 Recepció de maquinària, mitjans auxiliars i muntatges  
 
Perills identificats 
 
-Caigudes a distint nivell 
-Caigudes a nivell 
-Sobreesforços 
-Cops per maneig d'eines i objectes pesats 
-Talls per maneig d'eines o peces 
-Atrapament entre peces 
-Contactes amb energia elèctrica 
 
MESURES DE PREVENCIÓ 
 
Correcta organització del treball, preparació dels llocs de treball, mantenint 
ordre en fase de recepció de la maquinària i els mitjans auxiliars. 
 
Se seguiran les normes de muntatges dels mitjans auxiliars. 
       
Tota la maquinària de l'obra portarà el marcat “CE”, estarà en bon estat, 
tindrà un programa de manteniment i s'utilitzarà segons indica el seu manual 
d'ús. 
         
En fase de muntatge de tota mena de mitjà auxiliar i maquinària s'utilitzaran 
les proteccions col·lectives i individuals necessàries. 
         
Formació i informació als treballadors: ús correcte de la maquinària, 
muntatge correcte, riscos, etc. 
 
MESURES DE PROTECCIÓ 
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a) Proteccions Col·lectives 
 
-Ancoratges per a amarrament de cinturons de seguretat 
-Cordes fiadores 
-Senyalització de trànsit d'obra 
-Xarxes, baranes i sòcols 
 
b) Equips de Protecció Individual 
 
-Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat, puntera reforçada i aïllants 
-Casc de seguretat categoria 3 
-Armilles reflectores 
-Ulleres de seguretat antiprojeccions 
-Cinturons de seguretat contra caigudes 
-Guants de cuir flor i loneta, i aïllants d'electricitat 
-Roba de treball (granotes o bussos de cotó) 
 
10.1.1.4 Instal·lació elèctrica provisional de l'obra i il·luminació 
 
Perills identificats 
 
-Caigudes al mateix nivell 
-Caigudes a distint nivell 
-Contactes elèctrics directes 
-Contactes elèctrics indirectes 
-Petjades de materials i objectes punxants 
-Sobreesforços 
-Talls i erosions contra objectes 
-Incendi 
 
MESURES DE PREVENCIÓ 
          
Correcta organització del treball (programació i coordinació), preparació dels 
llocs de treball, mantenint ordre en fase de recepció de maquinària, mitjans 
auxiliars i materials. 
        
Respectar la normativa sobre instal·lacions elèctriques (Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió). 
 
Revisions periòdiques del bon estat de les instal·lacions. 
 
Treballadors qualificats i degudament formats. 
 
Protocols de treballs. 
 
MESURES DE PROTECCIÓ 
 
a) Proteccions Col·lectives 
 
-Ancoratges per a amarrament de cinturons de seguretat 
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-Bastida metàl·lic tubular 
-Xarxes de seguretat tipus forca 
-Baranes amb sòcols 
-Connexions elèctriques de seguretat 
-Interruptor diferencial de 30 mA i de 300 mA 
-Presa de terra normalitzada general d'obra i per a grups generadors 
autònoms 
-Connexió a la posada a terra de maquinària, vestidors, casetes, bastides, 
etc. 
-Control de l'estat d'aïllament de la instal·lació 
 
b) Equips de Protecció Individual 
 
-Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat, puntera reforçada i aïllants 
-Casc de seguretat categoria 3 
-Armilles reflectores 
-Ulleres de seguretat antiprojeccions 
-Cinturons de seguretat contra caigudes 
-Guants de cuir flor i loneta, i aïllants d'electricitat 
-Roba de treball (granotes o bussos de cotó) 
 
10.1.1.5 Instal·lacions provisionals per als treballadors i oficines 
 
Perills identificats 
 
-Caigudes al mateix nivell 
-Caigudes a distint nivell 
-Contactes elèctrics directes 
-Contactes elèctrics indirectes 
-Petjades de materials i objectes punxants 
-Sobreesforços 
-Talls i erosions contra objectes 
-Incendi 
 
MESURES DE PREVENCIÓ 
       
Correcta organització del treball. Preparació dels llocs de treball, mantenint 
ordre en fase de recepció de maquinàries i mitjans auxiliars. 
         
Mantenir sempre bones condicions higièniques i sanitàries a les instal·lacions, 
garantint il·luminació i condicionament tèrmic. 
  
En fase de col·locació s'haurà de senyalitzar i tancar les àrees de treball i 
utilitzar tots els elements de protecció necessaris. 
        
Respectar la normativa sobre instal·lacions elèctriques (Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió). 
 
Revisions periòdiques del bon estat de les instal·lacions. 
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Treballadors qualificats i oportunament formats. 
 
MESURES DE PROTECCIÓ 
 
a) Proteccions Col·lectives 
 
-Connexions elèctriques de seguretat 
-Interruptor diferencial de 30 mA i de 300 mA 
-Presa de terra normalitzada general d'obra i per a grups generadors 
autònoms 
-Connexió a la posada a terra de maquinària, vestidors, casetes, bastides, 
etc. 
-Control de l'estat d'aïllament de la instal·lació 
 
b) Equips de Protecció Individual 
 
-Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat, puntera reforçada i aïllants 
-Casc de seguretat categoria 3 
-Armilles reflectores 
-Ulleres de seguretat antiprojeccions 
-Cinturons de seguretat contra caigudes 
-Guants de cuir flor i loneta, i aïllants d'electricitat 
-Roba de treball (granotes o bussos de cotó) 
 
10.1.2 Excavacions i moviments de terres 
 
10.1.2.1 Excavacions a cel obert 
 
Perills identificats 
 
-Caigudes al mateix nivell 
-Despreniments de talusos 
-Caigudes a l'interior de l'excavació 
-Caigudes a distint nivell 
-Interferències amb serveis afectats 
-Bolcada de maquinària 
-Soroll ambiental 
-Pols ambiental 
-Sobreesforços 
 
MESURES DE PREVENCIÓ 
 
Correcta organització del treball. 
        
Preparació dels llocs de treball, mantenint ordre en fase de recepció de 
maquinàries i mitjans auxiliars. 
        
Accés i sortida a l'excavació mitjançant escala sòlida ancorada en la vora 
superior de l'excavació i per un metre damunt de la superfície que s'abasta. 
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Prohibit arreplegar material a una distància inferior als 2 metres de la vora de 
l'excavació. 
 
Amb profunditat superior als 1,5 metres es tindrà que entibar. 
       
Amb profunditat igual o superior a 2 metres es protegiran els vores de 
coronació amb barana reglamentària, situada a una distància mínima de 2 
metres de la vora. 
 
Es tindrà particular atenció a despreniments de talusos o vores d'excavació. 
 
Treballadors qualificats i oportunament formats. 
 
MESURES DE PROTECCIÓ 
 
a) Proteccions Col·lectives 
 
-Baranes de fusta 
-Passarel·les de seguretat 
-Topalls de final de recorregut de la maquinària 
-Senyalització de serveis afectats 
-Tancament perimetral d'obra 
 
b) Equips de Protecció Individual 
 
-Botes de PVC impermeables 
-Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada 
-Casc de seguretat categoria 3 
-Casc protector auditiu 
-Ulleres de seguretat contra projeccions i pols 
-Guants de cuir flor i loneta 
-Màscares simples de paper filtrant contra la pols 
-Roba de treball (granotes o bussos de cotó) 
 
10.1.2.2 Excavacions de rases 
 
Perills identificats 
 
-Despreniments de terres 
-Bolcada de maquinària 
-Caiguda de persones al mateix nivell 
-Caigudes de persones a l'interior de la rasa 
-Atrapament de persones amb les màquines 
-Interferències amb conduccions enterrades 
-Caigudes d'objectes sobre els treballadors 
-Soroll ambiental 
-Sobreesforços 
-Electrocució 
-Intoxicació per gasos 
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MESURES DE PREVENCIÓ 
          
L'accés i sortida d'una rasa s'efectuarà mitjançant una escala sòlida, 
ancorada en la vora superior de la rasa i estarà recolzada sobre una 
superfície sòlida de repartiment de càrregues. 
 
L'escala sobrepassarà en 1 m, el vora de la rasa. Queden prohibits els 
acopis a una distancia inferior a 2 m de la vora d'una rasa. 
         
Quan la profunditat i el tipus de terreny d'una rasa ho requereixi, s'adoptaran 
les mesures adequades per evitar despreniments. Quan la profunditat d'una 
rasa sigui igual o superior als 2 m es protegiran els vores de coronació 
mitjançant baranes situades a una distància mínima de 2 m de la vora. 
          
Quan la profunditat d'una rasa sigui inferior als 2 m pot instal·lar-se una 
senyalització de perill. Si els treballs requereixen il·luminació portàtil, 
l'alimentació de les llums s'efectuarà a 24 v. 
 
Els portàtils estaran proveïts de reixeta protectora i de carcassa-pispo aïllada 
elèctricament. Enrègim de pluges i entollada de les rases, és imprescindible 
la revisió de les parets abans de reprendre els treballs.  
 
Es revisarà l'estat de talusos a intervals regulars en aquells casos en què 
puguin rebre empentes dinàmiques per proximitat de transitats per vehicles; i 
en especial si en la proximitat s'estableixen talls amb ús de martells 
pneumàtics, compactacions per vibració o pas de maquinària per al 
moviment de terres. S'efectuarà el retirada immediat de les aigües que 
afloren (o cauen) a l'interior de les rases per evitar que s'alteri l'estabilitat dels 
talusos. 
 
MESURES DE PROTECCIÓ 
 
a) Proteccions Col·lectives 
 
-Baranes de fusta 
-Passarel·les de seguretat 
-Topalls de final de recorregut de la maquinària 
-Senyalització de serveis afectats 
-Tancament perimetral d'obra 
 
b) Equips de Protecció Individual 
 
-Botes de PVC impermeables 
-Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada 
-Casc de seguretat categoria 3 
-Casc protector auditiu 
-Ulleres de seguretat contra projeccions i pols 
-Guants de cuir flor i loneta 
-Màscares simples de paper filtrant contra la pols 
-Roba de treball (granotes o bussos de cotó) 
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10.1.2.3 Buidatges de terres en general 
 
Perills identificats 
 
-Esfonsament de terres i roques 
-Lliscaments de terra i roques en la coronació dels talusos 
-Atropellaments, col·lisions, bolcades i falses maniobres de la maquinària 
-Bolcada de camions 
-Atropellament de treballadors 
-Caiguda a distint nivell de persones i/o materials des de la vora de 
l'excavació 
-Interferències amb conduccions enterrades 
-Caiguda de persones al mateix nivell 
-Soroll ambiental 
-Pols ambiental 
-Repercussions en estructures d'edificacions confrontants 
-Éstres tèrmic 
 
MESURES DE PREVENCIÓ 
        
Abans del començament dels treballs, s'inspeccionarà l'estat de les parets 
mitgeres, fonamentacions, apuntalaments o fitacions, etc. dels edificis 
confrontants, a fi de preveure possibles moviments.  
 
Qualsevol anomalia es comunicarà immediatament al Cap d'Obra, després 
de procedir a desallotjar els talls exposats a risc. 
         
En el cas de presència d'aigua en l'obra (alt nivell freàtic, fortes pluges, 
inundacions per ruptura de conduccions, etc.), es procedirà immediatament a 
la seva retirada en prevenció d'alteracions del terreny que repercuteixin en 
l'estabilitat dels talusos o de les fonamentacions pròximes. Durant l'excavació, 
abans de prosseguir el front d'avanç s'eliminaran les bitlles i viseres 
inestables. La coronació de talusos del buidatge a què han d'accedir les 
persones, es protegiran mitjançant baranes, situada a dos metres de la vora 
de coronació del talús (com a norma general). 
 
Es prohibeix realitzar qualsevol treball al peu de talusos inestables. 
S'inspeccionaran abans de la represa de treballs el bon comportament de les 
entibacions, comunicant qualsevol anomalia al Cap d'Obra després d'haver 
paralitzat els treballs relacionats amb el risc detectat. 
        
S'esmotxarà el vora superior del tall vertical en bisell amb pendent (1/1, ½, 
1/3 segons sigui el tipus del terreny). 
        
Es prohibeix romandre (o treballar) en l'entorn del radi d'acció del braç d'una 
màquina per al moviment de terres. Es prohibeix romandre (o treballar) al 
peu d'un front d'excavació recentment obert, abans d'haver procedit al seu 
sanejo, etc. Els camins de circulació interna de vehicles tindran una distancia 
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mínima d'aproximació de la vora de coronació del buidatge de 3 m per a 
vehicles lleugers i 4 m per als pesats. 
 
MESURES DE PROTECCIÓ 
 
a) Proteccions Col·lectives 
 
-Baranes de fusta 
-Passarel·les de seguretat 
-Topalls de final de recorregut de la maquinària 
-Senyalització de serveis afectats 
-Tancament perimetral d'obra 
 
b) Equips de Protecció Individual 
 
-Botes de PVC impermeables 
-Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada 
-Casc de seguretat categoria 3 
-Casc protector auditiu 
-Cinturó de seguretat de classe C 
-Ulleres de seguretat contra projeccions i pols 
-Guants de cuir flor i loneta 
-Màscares simples de paper filtrant contra la pols 
-Roba de treball (granotes o bussos de cotó) 
 
10.1.2.4 Farciments de terres en general 
 
Perills identificats 
 
-Caigudes d'objectes 
-Caigudes a distint nivell 
-Atropellament de persones 
-Bolcada de vehicles, col·lisió i falses maniobres de la maquinària 
-Accidents de circulació 
-Vibracions 
-Soroll ambiental 
-Atrapaments 
-Caigudes al mateix nivell 
 
MESURES DE PREVENCIÓ 
        
 Tot el personal que manegi els camions Dumper, piconadores o 
compactadores, será especialista en el maneig d'aquests vehicles. Tots els 
vehicles seran revisats periòdicament, en especial els òrgans d'accionament 
pneumàtic, quedant reflectides les revisions en el llibre de manteniment. Tots 
els vehicles de transport de material emprats especificaran clarament la 
"Tara" i la "Càrrega màxima". Es prohibeix el transport de personal fora de la 
cabina de conducció. Es regaran periòdicament els talls, les càrregues i 
caixes de camió, per evitar les polsegueres. (Especialment si s'ha de conduir 
per vies públiques, carrers i carreteres). 
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Se senyalitzaran els accessos i recorregut dels vehicles a l'interior de l'obra 
per evitar les 
interferències. 
 
S'instal·laran en la vora dels terraplens d'abocaments, topalls de limitació de 
recorregut per a l'abocament en retrocés. Es prohibeix la permanència de 
persones en un radi no inferior als 5 m, (com a norma general), entorn de les 
compactadores i piconadores en funcionament. (La visibilitat per al 
maquinista és inferior a la desitjable dins l'entorn assenyalat). Tots els 
vehicles emprats en les operacions de farciment i compactació seran dotats 
de botzina automàtica de marxa cap endarrere. Se senyalitzaran els 
accessos a la via pública, mitjançant els senyals normalitzats de "perill 
indefinit", "perill sortida de camions" i "STOP". 
         
Els vehicles utilitzats estaran dotats de la pòlissa d'assegurança amb 
responsabilitat civil limitada. 
        
S'establiran al llarg de l'obra els rètols divulgatius i senyalització dels riscos 
propis d'aquest tipus de treballs (perill: -bolcada-, -atropellament-, -col·lisió-, 
etc.). 
 
MESURES DE PROTECCIÓ 
 
a) Proteccions Col·lectives 
 
-Baranes de fusta 
-Passarel·les de seguretat 
-Topalls de final de recorregut de la maquinària 
-Senyalització de serveis afectats 
-Tancament perimetral d'obra 
 
b) Equips de Protecció Individual 
-Botes de PVC impermeables 
-Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada 
-Casc de seguretat categoria 3 
-Casc protector auditiu 
-Ulleres de seguretat contra projeccions i pols 
-Guants de cuir flor i loneta 
-Màscares simples de paper filtrant contra la pols 
-Roba de treball (granotes o bussos de cotó) 
 
10.1.2.5 Construcció d'arquetes per a instal·lacions posteriors 
 
Perills identificats 
 
-Caigudes al mateix nivell 
-Talls per maneig de peces i eines 
-Dermatitis per contacte amb el ciment 
-Atrapament entre objectes 
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-Projecció violenta d'objectes 
-Éstres tèrmic 
-Sobre esforços 
-Petjades de terrenys inestables 
 
MESURES DE PREVENCIÓ 
 
Correcta organització del treball 
 
Senyalitzar la distància de seguretat mínima d'aproximació de 2 metres al 
caire del buidatge i per treballar dins l'àrea s'utilitzessin cinturons de 
seguretat 
 
Prohibit treballar al vaig piular de talusos inestables 
        
Durant l'excavació s'eliminaran les bitlles i viseres inestables abans de 
proseguir amb el front 
 
Prohibit romandre al ràdio d'acció del braç de la maquina que mou les terres 
        
Ordre i neteja als llocs de treball, eliminació de terres i sanejats de fronts 
d'excavació 
 
Treballadors qualificats i oportunament formats. 
 
MESURES DE PROTECCIÓ 
 
a) Proteccions Col·lectives 
 
-Baranes de fusta 
-Passarel·les de seguretat 
-Topalls de final de recorregut de la maquinària 
-Senyalització de serveis afectats 
-Apuntalaments i entibacions 
-Tancament perimetral d'obra 
 
b) Equips de Protecció Individual 
 
-Botes de PVC impermeables 
-Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada 
-Casc de seguretat categoria 3 
-Casc protector auditiu 
-Ulleres de seguretat contra projeccions i pols 
-Guants de cuir flor i loneta 
-Màscares simples de paper filtrant contra la pols 
-Roba de treball (granotes o bussos de cotó) 
 
10.1.2.6 Enderrocs d’elements de formigó, maçoneria, voravies etc. 
 
Perills identificats 
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-Esfonsament de terres i roques 
-Lliscaments de terra i roques en la coronació dels talusos 
-Atropellaments, col·lisions, bolcades i falses maniobres de la maquinària 
-Bolcada de camions 
-Atropellament de treballadors 
-Caiguda a distint nivell de persones i/o materials des de la vora de 
l'excavació 
-Interferències amb conduccions enterrades 
-Caiguda de persones al mateix nivell 
-Soroll ambiental 
-Pols ambiental 
-Repercussions en estructures d'edificacions confrontants 
-És-tres tèrmic 
 
MESURES DE PREVENCIÓ 
         
Cal tenir en compte abans de l’inici de la demolició fer un examen previ del 
lloc, observació de l’entorn (vies de circulació, instal·lacions o conduccions 
de serveis afectats) 
        
Cal fer un càlcul o anàlisi de la resistència i de l’estabilitat dels diferents 
elements a demolir. 
        
El camp d’obra haurà de tenir una programació exhaustiva dels elements a 
demolir, atenent els paràmetres de seguretat. 
         
L’ordre de la demolició es realitzarà en general de dalt a baix, i de tal forma 
que la demolició es realitzi al mateix nivell, sense que hi hagi persones 
situades a la mateixa vertical ni a la proximitat d’elements que s’abatin o es 
tombin. 
        
En qualsevol treball que presenti un risc de caiguda en alçada l’operari haurà 
d’utilitzar cinturons anticaiguda ancorats a punts fixos o a punts mòbils guiats 
per sirgues o cables en posició horitzontal, adequadament ancorats en dos 
extrems. 
 
Cap operari es col·locarà damunt un mur a enderrocar que tingui menys de 
35 cm de guix. 
        
L’abatiment d’un element es realitzarà tot i permetent el gir, però no així el 
desplaçament dels seus punts de recolzament. Ajudat per mecanismes que 
treballen per sobre de la línia de recolzament de l’element que permeten el 
descens d’una manera lenta. 
 
En el cas de tall d’elements en tensió s’ha de vigilar l’efecte fuetada. 
 
MESURES DE PROTECCIÓ 
 
a) Proteccions Col·lectives 
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-Baranes de fusta 
-Passarel·les de seguretat 
-Topalls de final de recorregut de la maquinària 
-Senyalització de serveis afectats 
-Tancament perimetral d'obra 
-Il.luminació de l’obra. 
 
b) Equips de Protecció Individual 
-Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada 
-Casc de seguretat categoria 3 
-Casc protector auditiu 
-Cinturó de seguretat de classe C 
-Ulleres de seguretat contra projeccions i pols 
-Guants de cuir flor i loneta 
-Màscares simples de paper filtrant contra la pols 
-Roba de treball (granotes o bussos de cotó) 
 
10.1.3 Obres de fàbrica, fonaments, arquetes murs i altres obres de formigó 
 
10.1.3.1 Talls 
 
-Aixafament durant les operacions de càrrega i descàrrega de paquets de 
ferralla. 
-Aixafament durant les operacions de muntatge d'armadures. 
-Caigudes, ensopegades i torçades en caminar sobre les armadures. 
-Sobreesforços. 
-Caigudes des d'altura. 
-Cops per gir descontrolat o caiguda de la càrrega suspesa. 
-Cops per objectes en general. 
-Els riscos derivats del treball en condicions meteorològiques extremes. 
 
MESURES DE PREVENCIÓ 
         
S'habilitarà en obra un espai dedicat al recull classificat dels rodons de 
ferralla pròxim al lloc de muntatge d'armadures. Les línies elèctriques de 
distribució, de quadre a màquines, es protegiran per evitar punxades, pessics 
i en conseqüència possibles contactes elèctrics indirectes. 
 
Els paquets de rodons s'emmagatzemaran en posició horitzontal sobre 
dorments de fusta capa a capa.  
 
El transport aeri de paquets d'armadures mitjançant grua s'executarà 
suspenent la càrrega de dos punts separats mitjançant eslingues. L'angle 
superior, en l'anell de pengi que formin els fondets de l'eslinga entre si, serà 
igual o menor a 90 graus. La ferralla muntada (pilars, graelles, etc.) 
s'emmagatzemarà als llocs designats a l'efecte separat del lloc de muntatge. 
Les deixes o retalls de ferro i acer, es recolliran arreplegant-se al lloc 
determinat per a la seva posterior càrrega i transport a l'abocador. 
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La ferralla muntada es transportarà al punt d'ubicació suspesa del ganxo de 
la grua mitjançant eslingues que la subjectaran de dos punts distants per 
evitar deformacions i desplaçaments no desitjats. Es prohibeix enfilar per les 
armadures en qualsevol cas. Es prohibeix el muntatge de cèrcols perimetrals 
sense abans estar correctament instal·lades les xarxes de protecció. 
S'evitarà en la mesura que es puga caminar pels fonsets dels encofrats de 
bigues. 
 
MESURES DE PROTECCIÓ 
 
a) Proteccions Col·lectives 
 
-Baranes de fusta 
-Passarel·les de seguretat 
-Xarxes tipus forca 
-Senyalització de serveis afectats 
-Apuntalaments i entibacions 
-Tancament perimetral d'obra 
 
b) Equips de Protecció Individual 
 
-Botes de PVC impermeables 
-Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada 
-Casc de seguretat categoria 3 
-Manipulació, muntatge i posada en obra de la ferralla 
-Casc protector auditiu 
-Ulleres de seguretat contra projeccions i pols 
-Guants de cuir flor i loneta 
-Màscares simples de paper filtrant contra la pols 
-Roba de treball (granotes o bussos de cotó) 
 
10.1.3.2 Encofrat i desencofrat amb fusta i planxes 
 
Perills identificats 
 
-Cops en membres amb eines 
-Caiguda a distint nivell d'objectes i eines 
-Caiguda a distint nivell de fusta, puntals, etc. en l'operació de desencofrat 
-Caiguda de persones a distint nivell pel vora o buits de forjat 
-Talls amb serra de taula circular 
-Caiguda al mateix nivell de persones 
-Bolcades dels paquets de fusta (taulers, taulers, puntals, corretges, suports) 
durant la maniobra de hissat a les plantes  
-Projecció violenta de partícules 
-Electrocució amb maquinària elèctrica 
-Sobreesforços 
-Petjades d'objectes punxants 
-Dermatitis per contacte amb desencofrants 
-Atrapament 
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MESURES DE PREVENCIÓ 
      
S'utilitzaran xarxes per evitar caigudes al buit. Es prohibeix la permanència 
d'operaris a les zones de batut de càrregues durant l'operació de hissat de 
taulers, corretges, puntals i ferralla. 
         
L'ascens i descens del personal als encofrats s'efectuarà a través d'escales 
de mà. 
 
S'instal·laran llistons sobre els fons de fusta de les lloses d'escala, per 
permetre un més segur trànsit en aquesta fase i evitar lliscaments. 
S'instal·laran cubridores de fusta sobre les esperes de ferralla de les lloses 
d'escala (sobre les puntes dels rodons, per evitar el seu clava en les 
persones). S'aplicarà l'ordre i la neteja durant l'execució dels treballs. Els 
claus o puntes existents en la fusta usada, s'extrauran o reblaran. 
        
El desencofrat es realitzarà sempre amb ajuda d'ungles metàl·liques, 
realitzant-se sempre des del costat de què no pot desprendre's la fusta, és a 
dir, des del ja desencofrat. Els recipients per a productes de desencofrat, es 
classificaran ràpidament per a la seva utilització o eliminació. 
 
En el primer cas, s'apilaran per a la seva elevació a la planta superior i en el 
segon, per al seu abocament en bat emplintades. Abans de l'abocament del 
formigó, es comprovarà la bona estabilitat del conjunt. Es prohibeix encofrar 
sense haver cobert el risc de caiguda des d'altura, mitjançant la rectificació 
de la situació de les xarxes. 
 
MESURES DE PROTECCIÓ 
 
a) Proteccions Col·lectives 
 
-Baranes de fusta 
-Passarel·les de seguretat 
-Apuntalaments i entibacions 
-Tancament perimetral d'obra 
-Delimitacions de les àrees de treball 
 
b) Equips de Protecció Individual 
 
-Botes de PVC impermeables 
-Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada 
-Casc de seguretat categoria 3 
-Casc protector auditiu 
-Ulleres de seguretat contra projeccions i pols 
-Guants de cuir flor i loneta 
-Màscares simples de paper filtrant contra la pols 
-Roba de treball (granotes o bussos de cotó) 
 
10.1.3.3 Abocament directe de formigons mitjançant canaleta 
 



Document nº1 Annex nº18 

Projecte de reconstrucció de la Plaça de l’Església de Sant Pere del Pas de la Casa, Andorra 170 

Perills identificats 
 
-Caiguda a distint nivell de persones o objectes al buit 
-Enfonsament, ruptura o rebentada d'encofrats 
-Petjades d'objectes punxants 
-Electrocució. Contactes elèctrics 
-Atrapament de membres 
-Dermatitis (contactes amb el formigó) 
-Soroll ambiental i puntual 
-Projecció de gotes de formigó als ulls 
-Sobre esforços 
 
MESURES DE PREVENCIÓ 
 
Correcta organització del treball. Ordre i neteja als llocs de treball. 
       
La maniobra d'abocament serà dirigida per un Capatàs que vigilarà no es 
realitzin maniobres insegures. 
 
S'instal·laran forts topalls final de recorregut dels camions formigonera per 
evitar bolcades. 
        
Es prohibeix acostar les rodes dels camions formigoneres a menys de 2 m de 
la vora de l'excavació. 
 
Es prohibeix situar els operaris darrere els camions formigonera durant el 
retrocés. 
 
S'instal·laran baranes sòlides al front de l'excavació protegint el feina de guia 
de lacanaleta. 
        
S'instal·larà un cable de seguretat amarrat a punts sòlids, en el que enganxar 
el mosquetó del cinturó de seguretat en els talls amb risc de caiguda des 
d'altura i s'habilitaran punts de permanència segurs, intermedis, en aquelles 
situacions d'abocament a mitja vessant. 
 
Treballadors qualificats i oportunament formats. 
 
MESURES DE PROTECCIÓ 
 
a) Proteccions Col·lectives 
 
-Baranes de fusta 
-Passarel·les de seguretat 
-Topalls de final de recorregut de la maquinària 
-Senyalització de serveis afectats 
-Apuntalaments i entibacions 
-Tancament perimetral d'obra 
 
b) Equips de Protecció Individual 
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-Botes de PVC impermeables 
-Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada 
-Casc de seguretat categoria 3 
-Casc protector auditiu 
-Ulleres de seguretat contra projeccions i pols 
-Guants de cuir flor i loneta 
-Màscares simples de paper filtrant contra la pols 
-Roba de treball (granotes o bussos de cotó) 
 
 
10.1.3.4 Abocament de formigons per cubilots penjats del ganxo de la grua 
 
Perills identificats 
 
-Caiguda de persones a distint nivell 
-Enfonsament, ruptura o rebentada d'encofrats 
-Caiguda a distint nivell d'objectes 
-Cops pel cubilot de la grua a encofrats i entibacions 
-Despreniment de gobelet per ruptura de ganxo grua 
-Atrapament de membres 
-Contactes amb el formigó (dermatitis) 
-Petjades d'objectes punxants 
-Soroll ambiental i puntual 
-Projecció de gotes de formigó als ulls 
-Sobre esforços 
 
MESURES DE PREVENCIÓ 
 
Correcta organització del treball. Ordre i neteja als llocs de treball. 
        
Se senyalitzarà mitjançant una traça horitzontal, amb pintura groga, el nivell 
màxim d'ompliment del cubilot per no sobrepassar la càrrega admissible. 
 
Se senyalitzarà mitjançant traces al sòl (o corda de banderoles) les zones 
batudes pel 
cubilot. 
 
L'obertura del cubilot per a abocament s'executarà exclusivament accionant 
l'alçaprem per a això, amb les mans protegides amb guants impermeables. 
          
Del cubilot penjaran caps de guia per a ajuda a la seva correcta posició 
d'abocament. Es prohibeix guiar-lo o rebre'l directament, en prevenció de 
caigudes per moviment pendular del cubilot. La maniobra d'aproximació, es 
dirigirà mitjançant senyals preestablits fàcilment intel·ligibles pel gruista o 
mitjançant telèfon autònom. 
 
Es procurarà no copejar amb cubilot els encofrats ni les entibacions. 
 
Treballadors qualificats i oportunament formats. 
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MESURES DE PROTECCIÓ 
 
a) Proteccions Col·lectives 
 
-Baranes de fusta 
-Passarel·les de seguretat 
-Topalls de final de recorregut de la maquinària 
-Senyalització de serveis afectats 
-Apuntalaments i entibacions 
-Tancament perimetral d'obra 
 
b) Equips de Protecció Individual 
 
-Botes de PVC impermeables 
-Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada 
-Casc de seguretat categoria 3 
-Casc protector auditiu 
-Ulleres de seguretat contra projeccions i pols 
-Guants de cuir flor i loneta 
-Màscares simples de paper filtrant contra la pols 
-Roba de treball (granotes o bussos de cotó) 
 
10.1.3.5 Abocament de formigons per bombament 
 
Perills identificats 
 
-Caiguda a distint nivell d'objectes 
-Caiguda des d'altura de persones 
-Sobre esforços 
-Dermatitis (contactes amb el formigó) 
-Soroll ambiental i puntual 
-Projecció als ulls de gotes de formigó 
-Vibracions 
 
MESURES DE PREVENCIÓ 
 
L'equip encarregat del maneig de la bomba de formigó, estarà especialitzat 
en aquest 
treball. 
 
La canonada de la bomba de formigonat, es recolzarà sobre cavallets, 
arriostrant-se les parts susceptibles de moviment. 
       
La mànega terminal de l'abocament, serà governada per dos operaris, per 
evitar les caigudes per moviment incontrolat d'aquesta. 
        
Abans de l'inici del formigonat d'una determinada superfície, s'establirà un 
camí de taulers segur sobre els quals recolzar-se els operaris que governin 
l'abocament amb la mànega. 
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El formigonat de pilars i elements verticals, s'executarà governant la mànega 
des de castellets de formigonat. 
         
El maneig, muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba de 
formigonat, serà dirigit per un operari especialista, en evitació d'accidents per 
"taps" i "sobrepressions" internes. És imprescindible evitar "atoraments" o 
"taps" interns de formigó; procurar evitar els colzes de radi reduït. Després de 
conclòs el bombament, es rentarà i netejarà l'interior de les canonades 
d'impulsió de formigó. 
       
Abans d'iniciar el bombament de formigó, s'haurà de preparar el conducte 
(greixar les canonades) enviant masses de morter de dosificació, en evitació 
de "atoramient" o "taps". 
         
Es prohibeix introduir o accionar la pilota de neteja sense abans instal·lar la 
"ret" de recollida a la sortida de la mànega després del recorregut total del 
circuit. En cas de detenció de la bola, es paralitzarà la màquina. Es reduirà la 
pressió a zero i es desmuntarà a continuació la canonada. 
       
Els operaris amarraran la mànega terminal abans d'iniciar el pas de la pilota 
de neteja a elements sòlids, apartant-se del lloc abans d'iniciar-se el procés. 
 
MESURES DE PROTECCIÓ 
 
a) Proteccions Col·lectives 
 
-Baranes de fusta 
-Passarel·les de seguretat 
-Topalls de final de recorregut de la maquinària 
-Senyalització de serveis afectats 
-Apuntalaments i entibacions 
-Tancament perimetral d'obra 
 
b) Equips de Protecció Individual 
 
-Botes de PVC impermeables 
-Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada 
-Casc de seguretat categoria 3 
-Casc protector auditiu 
-Ulleres de seguretat contra projeccions i pols 
-Guants de cuir flor i loneta 
-Màscares simples de paper filtrant contra la pols 
-Roba de treball (granotes o bussos de cotó) 
 
10.1.3.6 Operació de formigonat de murs, fonaments, voravies i altres 
 
Perills identificats 
 
-Ensorrament de terres 
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-Caigudes al mateix nivell 
-Caigudes a l'interior del buit per a la sabata 
-Fallada o rebentada de l'encofrat o talús 
-Sobre esforços 
-Soroll 
-Projecció de gotes de formigó 
-Vibracions 
 
MESURES DE PREVENCIÓ 
 
Es mantindrà una neteja acurada durant aquesta fase, eliminant puntes, 
filferros, fustes, etc. 
 
Abans de l'inici de l'abocament del formigó, es revisarà el bon estat de 
talusos i encofrats. 
        
S'establiran passarel·les mòbils, formades per un mínim de tres taulers sobre 
les rases a formigonar, per facilitar el pas i els moviments necessaris del 
personal d'ajuda a l'abocament. 
        
S'establiran a una distància mínima de 2 m (com a norma general) topalls de 
final de recorregut, per als vehicles que hagin d'aproximar-se al caire de 
rases (o sabates) per abocar formigó. Sempre que sigui possible, el vibrat 
s'efectuarà estacionant-se l'operari a l'exterior de la rasa. 
        
Per vibrar el formigó des de posicions sobre la fonamentació que es 
formigonarà, s'establiran plataformes de treball mòbils, formades per un 
mínim de tres taulers que es disposaran perpendicularment a l'eix de la rasa 
o sabata. 
 
Treballadors qualificats i oportunament formats. 
 
MESURES DE PROTECCIÓ 
 
a) Proteccions Col·lectives 
 
-Ancoratges especials per a amarrament de cinturons de seguretat 
-Baranes de fusta 
-Passarel·les de seguretat 
-Topalls de final de recorregut de la maquinària 
-Senyalització de serveis afectats 
-Apuntalaments i entibacions 
-Tancament perimetral d'obra 
 
b) Equips de Protecció Individual 
 
-Botes de PVC impermeables 
-Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada 
-Casc de seguretat categoria 3 
-Casc protector auditiu 
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-Ulleres de seguretat contra projeccions i pols 
-Guants de cuir flor i loneta 
-Màscares simples de paper filtrant contra la pols 
-Roba de treball (granotes o bussos de cotó) 
10.1.3.7 Formigonat de lloses 
 
Perills identificats 
 
-Caiguda des d'altura 
-Projecció de gotes de formigó als ulls 
-Caiguda al mateix nivell 
-Soroll 
-Vibracions 
-Contactes amb el formigó 
-Petjades d'objectes punxants 
-Els riscos derivats del treball en condicions meteorològiques extremes 
 
MESURES DE PREVENCIÓ 
 
Es disposaran d'accessos fàcils i segurs per arribar als llocs de treball 
        
Abans de l'inici de l'abocament del formigó, l'Encarregat revisarà el bon estat 
de la seguretat dels encofrats, en prevenció d'accidents per rebentades o 
vessaments. 
        
Abans de l'inici del formigonat, es revisarà la correcta disposició i estat de les 
xarxes de protecció dels treballs d'estructura. 
         
Es prohibeix terminantment enfilar pels encofrats dels estreps o murs, o 
romandre en equilibri sobre aquests. Es prohibeix enfilar pels encofrats de 
les rampes o lloses, etc. 
        
Es vigilarà el bon comportament dels encofrats durant l'abocament del 
formigó, paralitzant- los en el moment que es detectin fallades. 
         
El formigonat es realitzarà per bombament, per ganxo de la grua, etc. segons 
el cas i el vibrat del formigó es realitzarà per operaris competents que 
treballaran directament en aquesta llosa utilitzant botes impermeables i tots 
els equips de protecció individual necessaris. 
 
Es revisarà el bon estat dels buits en la llosa, reinstal·lant les proteccions que 
faltin. 
 
Es revisarà el bon estat de les viseres de protecció contra caiguda d'objectes. 
         
S'aplicarà l'ordre i neteja durant aquesta fase. L'escombrat de puntes, claus i 
restes de fusta i de serradura serà diari. 
 
MESURES DE PROTECCIÓ 
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a) Proteccions Col·lectives 
 
-Baranes de fusta 
-Xarxes tipus forca o plataforma 
-Passarel·les de seguretat 
-Malla electrosoldat 
 
b) Equips de Protecció Individual 
 
-Botes de PVC impermeables 
-Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada 
-Casc de seguretat categoria 3 
-Casc protector auditiu 
-Ulleres de seguretat contra projeccions i pols 
-Guants de cuir flor i loneta 
-Màscares simples de paper filtrant contra la pols 
-Roba de treball (granotes o bussos de cotó) 
 
10.1.3.8 Transport i posada en obra d'elements mixtos de fusta i acer 
 
Perills identificats 
 
-Caiguda d'objectes 
-Caiguda a distint nivell 
-Caiguda al mateix nivell 
-Talls en els membres 
-Sobreesforços 
-Cops per objectes en general 
-Projecció de partícules 
-Petjades d'objectes 
-Atrapaments 
 
MESURES DE PREVENCIÓ 
          
Les màquines per als moviments de terres estaran dotades de fars de marxa 
cap a endavant i de retrocés, servofrens, fre de mà, botzina automàtica de 
retrocés, retrovisors en ambdós costats, pòrtic de seguretat antibolcada i 
antiimpactes i un extintor. Les màquines per al moviment de terres seran 
inspeccionades diàriament controlant el bon funcionament del motor, 
sistemes hidràulics, frens, direcció, llums, botzina retrocés, transmissions, 
cadenes i pneumàtics. 
 
Es prohibeix treballar o romandre dins el radi d'acció de la maquinària de 
moviment de terres, per evitar els riscos per atropellament. Es prohibeix 
treballar amb maquinària per al moviment de terres en la proximitat de la línia 
elèctrica. Si es produís un contacte amb línies elèctriques amb la maquinària 
amb tren de rodament de pneumàtics, el maquinista romandrà immòbil al seu 
lloc i sol·licitarà auxili per mitjà de les botzines. Abans de realitzar cap acció 
s'inspeccionarà el tren de pneumàtics a fi de detectar la possibilitat de pont 
elèctric amb el terreny; de ser possible el salt sense risc de contacte elèctric, 
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el maquinista saltarà fora de la màquina sense tocar, a l'uníson, la màquina i 
el terreny. Les màquines en contacte accidental amb línies elèctriques serán 
acordonades a una distància de 5 m, avisant-se a la companyia propietària 
de la línia perquè efectuï els talls de subministrament i posades a terra 
necessàries per poder canviar sense riscos, la posició de la màquina. Abans 
de l'abandó de la cabina, el maquinista haurà deixat en repòs, en contacte 
amb el paviment (la fulla, cullera, etc.), posat el fre de mà i aturat el motor 
extraient la clau de contacte, per evitar els riscos per fallada del sistema 
hidràulic. Les passarel·les i escalons d'accés per a conducció o manteniment 
romandran nets de graves, fangs i oli, per evitar els riscos de caiguda. Es 
prohibeix el transport de persones sobre les màquines per al moviment de 
terres, per evitar els riscos de caigudes o d'atropellaments. Es prohibeixen 
les feines de manteniment o reparació de maquinària amb el motor en marxa, 
en prevenció de riscos innecessaris. 
 
S'instal·laran topalls de seguretat de fi de recorregut, davant la coronació 
dels talls a què ha d'aproximar-se la maquinària emprada en el moviment de 
terres, per evitar els riscos per caiguda de la màquina. Se senyalitzaran els 
camins de circulació interna mitjançant corda de banderoles i senyals 
normalitzats de trànsit. Es prohibeix la realització de replantejaments o de 
mesuraments a les zones on estan operand les màquines per al moviment de 
terres. Abans de procedir a les tasques enunciades, serà necessari aturar la 
maquinària, o allunyar-la a altres talls. Es prohibeix el recull de terres a 
menys de 2 m del vora de l'excavació (com a norma general). Es delimitarà 
la cuneta dels camins que transcorrin pròxims als talls de l'excavació a un 
mínim de 2 m de distancia d'aquesta (com a norma general), per evitar la 
caiguda de la maquinària per sobrecàrrega del vora dels talusos (o talls). La 
pressió dels pneumàtics dels tractors serà revisada, i corregida si escau 
diàriament. 
 
MESURES DE PROTECCIÓ 
 
a) Proteccions Col·lectives 
 
Baranes de fusta 
Passarel·les de seguretat 
Tanca de les àrees de treball 
Tancament perimetral d'obra 
Senyalització d'obra 
Il·luminació d'obra 
 
b) Equips de Protecció Individual 
 
Casc de seguretat 
Botes de seguretat 
Guants de seguretat 
Botes aïllants de l'electricitat 
Guants aïllants de l'electricitat 
Sistema aïllant acústic 
Granota de treball 
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10.2 MAQUINÀRIA D'ELEVACIÓ 
 
10.2.1 Grua autopropulsada 
 
Perills identificats 
 
Bolcada o caiguda de la grua per distintes causes 
Caigudes des d'altura 
Incorrecta resposta de la. 
Atrapament 
Vessament o afonament de la càrrega durant el transport 
Cops per la càrrega a les persones o a les coses durant el seu transport aeri. 
Contactes amb l'energia elèctrica 
Caigudes a pujar o baixar de la cabina 
Atropellament de persones 
 
MESURES DE PREVENCIÓ 
 
Mesures preventives d'aplicació al recinte intern de l'obra 
          
La grua autopropulsada tindrà al dia el llibre de manteniment, en prevenció 
dels riscos per fallada mecànica. El ganxo (o el doble ganxo), de la grua 
autopropulsada estarà dotat de pestell (o 
pestells), de seguretat, en prevenció del risc de despreniment de la càrrega. 
Es comprovarà el correcte suport dels gats estabilitzadors abans d'entrar en 
servei la grua autopropulsada. Es disposarà en obra d'una partida de taulers 
de 9 cm. de gruix (o plaques de palastre), per ser utilitzada com a 
plataformes de repartiment de càrregues dels gats estabilitzadors en el cas 
d'haver de recolzar sobre terrenys blans.  
 
Les maniobres de càrrega (o de descàrrega), estarán sempre guiades per un 
especialista, en prevenció dels riscos per maniobres incorrectes. Es prohibeix 
expressament, sobrepassar la càrrega màxima admesa pel fabricant de la 
grua autopropulsada, en funció de la longitud en servei del braç. El gruista 
tindrà la càrrega suspesa sempre a la vista. Si això no fos possible, les 
maniobres estaran expressament dirigides per un senyalista. Es prohibeix 
utilitzar la grua autopropulsada per arrossegar les càrregues, per ser una 
maniobra insegura. Es prohibeix romandre o realitzar treballs dins el radi 
d'acció de càrregues suspeses, en prevenció d'accidents. 
 
Normes de seguretat per a operadors de camió grua. 
          
Mantingui la màquina allunyada de terrenys insegurs, propensos a 
enfonsaments. Pot bolcar la màquina i patir lesions. Eviti passar el braç de la 
grua, amb càrrega o sense ella sobre el personal, pot produir accidents. No 
faci marxa enrere sense ajuda d'un senyalista. Després de la màquina pot 
haver-hi operaris i objectes que vostè desconeix en iniciar la maniobra. Pugi i 
baixi de la cabina i plataformes pels llocs previstos per a això. No salti mai 
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directament al sòl des de la màquina si no és per un imminent risc per a la 
seva integritat física. Si entra en contacte amb una línia elèctrica, demani 
auxili amb la botzina i esperi rebre instruccions. No intenti abandonar la 
cabina encara que el contacte elèctric hagi cessat, podria patir lesions. 
Sobretot, no permeti que ningú la toc, la grua autopropulsada, pot estar 
carregada d'electricitat. No faci per si mateix maniobres en espais angostos. 
Demani l'ajuda d'un senyalista i evitarà accidents. Abans de crear un "pont 
provisional d'obra", cerciori's que té la resistència necessària per suportar el 
pes de la màquina. Asseguri la immobilitat del braç de la grua abans d'iniciar 
cap desplaçament. Posi'l en la posició de viatge i evitarà accidents per 
moviments descontrolats. No permeti que ningú s'encimbelli sobre la càrrega, 
ni admeti que algú es pengi del ganxo. És molt perillós. Netegi les seves 
sabates del fang o de la grava que poguessin tenir abans de pujar a la cabina. 
Si rellisquen els pedals durant una maniobra o marxa, pot provocar accidents. 
No realitzi mai arrossegaments de càrrega o estirades esbiaixades. La grua 
pot bolcar i, en el millor dels casos, les pressions i esforços realitzats poden 
danyar els sistemes hidràulics del braç. Mantingui a la vista la càrrega.  
 
Si ha de mirar cap a un altre costat, aturi les maniobres. No intenti 
sobrepassar la càrrega máxima autoritzada per ser hissada. Els 
sobreesforços poden danyar la grua i patir accidents. Llevant una sola 
càrrega cada cop. La càrrega de diversos objectes distints pot resultar 
problemàtica i difícil de governar. Asseguri's que la màquina està 
estabilitzada abans d'aixecar càrregues. Posi en servei els gats 
estabilitzadors totalment estesos, és la posició més segura. No abandoni la 
màquina amb una càrrega suspesa, no és segur. No permeti que hi hagi 
operaris sota càrregues suspeses. Poden patir accidents. Abans d'hissar una 
càrrega, comprovi a la taula de la cabina la distancia d'extensió màxima del 
braç. No sobrepassi el límit marcat a la taula. Respecti sempre les taules, 
rètols i senyals adherits a la màquina i faci que les respectin la resta del 
personal. Abans de posar en servei la màquina, comprovi tots els dispositius 
de frenada. No permeti que la resta del personal accedeixi a la cabina o 
manegi els comandaments. Poden provocar accidents. No consenti que 
s'utilitzin, aparells, balancins, eslingues, o estreps defectuosos o danyats. No 
és segur. Asseguri's que tots els ganxos dels aparells, balancins, eslingues o 
estreps posseeixin el pestell de seguretat que eviti el desenganxament fortuït. 
Evitarà accidents. Utilitzi sempre els equips de protecció que li indiquin a 
l'obra. 
 
MESURES DE PROTECCIÓ 
 
a) Proteccions Col·lectives 
 
Baranes i proteccions a la plataforma 
Tanca de les àrees de treball 
Enganxament per a cinturons de seguretat 
Senyalització d'obra 
 
b) Equips de Protecció Individual 
 



Document nº1 Annex nº18 

Projecte de reconstrucció de la Plaça de l’Església de Sant Pere del Pas de la Casa, Andorra 180 

Casc de seguretat 
Botes de seguretat 
Cinturó de seguretat 
Granota de treball 
Granota de treball 
 
10.3.2 Carretó elevador 
 
Perills identificats 
 
Atropellaments 
Bolcada de la màquina 
Xoc contra altres vehicles 
Cremades 
Atrapaments 
Caiguda a distint nivell 
Cops per objectes 
Exposició a soroll 
Vibracions 
Sobre esforços 
 
MESURES DE PREVENCIÓ 
        
Preparar correctament les càrregues mitjançant flexat o recobriment i 
posicionar-les correctament damunt de la carretó elevadora. Bona visibilitat i 
il·luminació. 
        
Protegir atrapament al conductor en cas de bolcada i col·lisions: cabina 
segura i cinturó de seguretat. 
       
Protegir contra la caiguda o afonament de terres i materials, com per 
exemple, murs, arbres, etc. 
 
La cabina ideal és la que protegeix contra la inhalació de, contra la sordesa 
produïda pel soroll de la màquina i contra l'és-tres tèrmic o insolació a l'estiu. 
      
Seient anatòmic per pal·liar les molt probable lesions d'espatlla del conductor 
i el cansament físic. 
 
Correcte estat i posicionament de controls i comandaments. 
 
Prohibir que el personal no autoritzat es pugi a la maquina, mes si aquesta 
està en marxa. 
 
Evitar treballar amb pendents superiors al 50%. 
 
Protegir situacions de risc de despreniment de terres fronts d'excavació 
perillosos. 
 
Respectar limitis de velocitat segons el tipus de terreny i pendent. 
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Planificar la circulació a l'obra. 
 
Evitar contactes amb esbosses elèctriques aèries. No fumar carregant 
combustible 
 
MESURES DE PROTECCIÓ 
 
a) Proteccions Col·lectives 
 
Sistemes de senyalització acústica i lluminosa 
Delimitació de les aèries de treball mitjançant tanca 
 
b) Equips de Protecció Individual 
    
Granota de mànigues, ampli que no molesti la conducció adaptat a les 
condicions climàtiques. Evitar butxaques exteriors, gafetes o altres parts 
susceptibles d'enganxar-se als comandaments 
Guants resistents i flexibles per no molestar la conducció 
Calçat de seguretat amb punteres metàl·liques i amb soles antilliscants 
Casc de seguretat 
Cinturó lumbo-abdominal convenient per a jornades de treball llargues i 
zones de circulació poc uniformes 
 
10.3.3 Maquines eines 
 
10.3.3.1 Formigonera elèctrica 
 
Perills identificats 
 
Atrapaments per paletes i engranatges 
Contactes amb el corrent elèctric 
Sobreesforços 
Cops per elements mòbils 
Pols ambiental 
Soroll ambiental 
Caigudes al mateix nivell 
 
MESURES DE PREVENCIÓ 
 
Les formigoneres pasteres no s'ubicaran a distàncies inferiors a tres metres 
(com a norma general), del vora de (excavació, rasa, buidatge i assimilables), 
per evitar els riscos de caiguda a un altre nivell. 
        
No s'ubicaran a l'interior de zones batudes per càrregues suspeses del ganxo 
de la grua,per prevenir els riscos per vessaments o caigudes de la càrrega. 
        
Tindran protegits mitjançant una carcassa metàl·lica els òrgans de 
transmissió -corretges, corona i engranatges-, per evitar els riscos 
d'atrapament. 
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Estaran dotades de fre de bascula ment del bombo, per evitar els 
sobreesforços i els riscos per moviments descontrolats. 
         
L'alimentació elèctrica es realitzarà a través del quadre auxiliar, en 
combinació amb la terra i els disjuntors del quadre general (o de distribució) 
elèctric, per prevenir els riscos de contacte amb l'energia elèctrica. 
 
Les carcasses i la resta de parts metàl·liques estaran connectades a terra. 
 
La de comandaments elèctrics serà d'accionament estanc, en prevenció del 
risc elèctric. 
         
Les operacions de neteja directa-manual, s'efectuaran prèvia desconnexió de 
la xarxa elèctrica. 
 
Les operacions de manteniment estaran realitzades per personal 
especialitzat per a tal fi. 
          
El canvi d'ubicació de la formigonera pastera a ganxo de grua, s'efectuarà 
mitjançant la utilització d'un balancí (o aparell indeformable), que la 
suspengui de quatre punts segurs. 
         
Es complirà amb les Instruccions Tècniques Complementàries 027 i 028 del 
Reglament 
 
Electrotècnic per a Baixa Tensió. Per a tal fi el material utilitzat presentarà un 
grau de protecció 1 P-55, i en l'origen de la instal·lació s'instal·larà un 
interruptor diferencial de 300 mil·liamperes quan les masses de tota la 
maquinària estiguin posades a terra, sent aquesta inferior a 80n. En cas 
contrari els interruptors diferencials seran d'alta sensibilitat (30 mA). 
       
Quan es realitzi alguna de les operacions anteriors, la màquina estarà 
aturada. El mecanisme de subjecció del tambor estarà resguardat amb 
pantalla. 
 
MESURES DE PROTECCIÓ 
 
a) Proteccions Col·lectives 
 
Interruptor diferencial de 300 mA 
Tensions de seguretat (25 V) 
Els polsadors de posada en marxa i aturada estaran prou separats per no 
confondre'ls en el momento d'accionar-los. En el cas que existeixin més 
polsadors per a les diferents marxes de la formigonera, estaran al costat del 
de posada en marxa. El polsador d'aturada es distingirà de tots els altres pel 
seu allunyament d'aquests i es pintarà de color vermell 
Politges, corretges i volants i altres elements de transmissió estaran protegits 
amb resguards fixos, desmuntables per a casos de neteja, reparacions, 
greixatge, substitució de peces, etc. 
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b) Equips de Protecció Individual 
     
L'operari haurà de fer ús d'ulleres de seguretat a fi de protegir-se de la 
projecció de partícules quan la formigonera estigui en moviment. Si les 
ulleres són del tipus universal serán homologades (MT-1 6) 
Es disposarà d'un parell de guants, preferiblement de goma, per no tocar el 
morter directament amb les mans. 
No han d'usar-se robes de treball soltes que puguin ser atrapades per 
elements en moviment. 
Les botes de goma utilitzades serviran per aïllar el treballador tant de la 
humitat com de possibles contactes elèctrics indirectes amb les parts 
metàl·liques de la formigonera. 
 
10.3.3.2 Taula de serra circular 
 
Perills identificats 
Talls amb el disc 
Abrasions 
Cops per objectes 
Atrapaments 
Projecció violenta de partícules 
Sobreesforços 
Emissió de pols de fusta 
Soroll ambiental 
Contacte amb l'energia elèctrica 
 
MESURES DE PREVENCIÓ 
          
Les serres circulars, no s'ubicaran a distàncies inferiors a tres metres, (com a 
norma general) del vora dels forjats amb l'excepció de què estiguin 
efectivament protegits. No s'ubicaran a l'interior d'àrees de batut de 
càrregues suspeses del ganxo de la grua, per evitar els riscos per vessament 
de càrrega. 
 
Estaran dotades dels següents elements de protecció: 
- Carcassa de cobertura del disc. 
- Ganivet divisor del tall. 
- Empenyador de la peça a tallar i guia. 
- Carcassa de protecció de les transmissions per politges. 
- Interruptor estanc. 
- Presa de terra. 
         
El manteniment serà realitzat per personal especialitzat. L'alimentació 
elèctrica es realitzarà mitjançant mànegues antihumitat, dotades de clavilles 
estanques a través del quadre elèctric de distribució, per evitar els riscos 
elèctrics. La presa de terra de les taules de serra es realitzarà a través del 
quadre elèctric general (o de distribució) -en combinació amb els disjuntors 
diferencials-. Es prohibeix ubicar la serra circular sobre llocs entollats, per 
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evitar els riscos de caigudes i elèctrics. Es netejarà de productes procedents 
dels talls, els veïns de les taules de serra circular. 
 
Normes de seguretat per al maneig de la serra de disc 
         
Abans de posar la màquina en servei comprovi que no està anul·lada la 
connexió a terra, en cas afirmatiu, avisi a l'Encarregat perquè sigui esmenat 
el defecte i no treballi amb la serra, pot patir accidents per causa d'electricitat. 
Comprovi que l'interruptor elèctric és estanc, en cas de no ser-ho, avisi a 
l'Encarregat perquè sigui substituït, evitarà accidents elèctrics. Utilitzi 
l'empentador per manejar la fusta; consideri que de no fer-ho pot perdre els 
dits de les seves mans. Desconfiï de la seva destresa. 
 
Aquesta màquina és perillosa. No retiri la protecció del disc de tall. Si la 
màquina es deté, retiri's d'ella i avisi a l'Encarregat perquè sigui reparada. No 
intenti realitzar ni ajustos ni reparacions, pot patir accidents.-Desconnecti 
l'endoll-. 
       
Abans d'iniciar el tall:-Amb la màquina desconnectada de l'energia elèctrica-, 
giri el disc a mà. Faci que el substitueixin si està fisurat, covard o li falta 
alguna dent. Si no ho fa, pot trencar-se durant el tall i vostè o els seus 
companys poden resultar accidentats. 
         
Per evitar danys als ulls, sol·liciti se li proveeixi d'una ulleres de seguretat 
antiprojecció de partícules i usi-les sempre, quan hagi de tallar. Extregui 
prèviament tots els claus o parts metàl·liques clavades en la fusta que desitgi 
tallar. Pot fracturar-se el disc o sortir disparada la fusta de forma 
descontrolada, provocant accidents seriosos. 
 
Normes de seguretat per al tall material ceràmic 
        
Observi que el disc per a tall ceràmic no està fisurat. De ser així, sol·liciti a 
l'Encarregat que es canviï per un altre nou. Aquesta operació realitzi-la amb 
la màquina desconnectada de la xarxa elèctrica. 
         
Efectuï el tall a ser possible a la intempèrie-o en un local molt ventilat-, i 
sempre protegit amb una màscara de filtre mecànic. Efectuï el tall a sotavent. 
El vent allunyarà de vostè les partícules pernicioses, però procuri no llançar-
les sobre els seus companys, també poden patir danys en respirar les. Caldo 
el material ceràmic-amari-el d'aigua-, abans de tallar, evitarà gran quantitat 
de pols. 
 
MESURES DE PROTECCIÓ 
 
a) Proteccions Col·lectives 
 
Presa de terra normalitzada general de l'obra 
Connexions elèctriques de seguretat 
Interruptor diferencial de 30 mA 
Interruptor diferencial de 300 mA 
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Control de l'estat d'aïllament de la maquina 
 
b) Equips de Protecció Individual 
 
Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada 
Casc de seguretat categoria 3 
Casc protector auditiu 
Ulleres de seguretat contra projeccions i pols 
Guants de cuir flor i loneta 
Màscares simples de paper filtrant contra la pols 
Roba de treball (granotes o bussos de cotó) 
 
10.3.3.3 Disc elèctric radial 
 
Perills identificats 
 
Talls amb el disc 
Contacte amb l'energia elèctrica 
Erosions a les mans 
Els derivats de la ruptura del disc 
Emissió de pols 
Soroll ambiental 
Petjades de materials (torcements, talls) 
Projecció violenta de partícules 
 
MESURES DE PREVENCIÓ 
         
Els discos estaran protegits mitjançant doble aïllament elèctric. Seran 
reparades per personal especialitzat. Es prohibeix deixar al sòl o deixar 
abandonada connectada a la xarxa elèctrica . És una posició insegura. El 
subministrament elèctric al disc s'efectuarà mitjançant mànega antihumitat a 
partir del quadre general (o de distribució), dotada amb clavilles mascle- 
femella estanques. 
 
Normes de seguretat per a la utilització de la disc elèctric; 
 
Comprovi que l'aparell no manca d'alguna de les peces constituents de la 
seva carcassa de protecció. En cas afirmatiu, entregui-l'hi a l'Encarregat 
perquè sigui reparat. No l'utilitzi, evitarà l'accident. Comprovi l'estat del cable i 
de la clavilla de connexió. Rebutgi'l si presenta pessics que deixin al 
descobert fils de coure o si té entroncaments rudimentaris coberts amb cinta 
aïllant, evitarà lesions. Triï sempre el disc adequat per al material a fregar. 
Consideri que hi ha un disc per a cada menester; no els intercanviï, en el 
millor dels casos, els espatlarà sense obtenir bons resultats i correrà riscos 
innecessaris. No intenti "fregar" en zones poc accessibles ni en posición 
inclinada lateralment; el disc pot fracturar-se i produir-li lesions. No intenti 
reparar els discos, ni els desmunti. Ha de reparar-les un especialista. No 
copegi amb el disc al mateix temps que talla, per això no anirà més de 
pressa. El disc pot trencar-se i causar-li lesions. Eviti reescalfar els discos, 
podria ser origen d'accidents. Substitueixi immediatament els discos gastats 
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o esquerdats. Eviti dipositar la màquina encara en moviment directament al 
sòl, és una posició insegura. No desmunti mai la protecció normalitzada de 
disc ni tall sense ella. Pot patir accidents seriosos. Desconnecti'l de la xarxa 
elèctrica abans d'iniciar les manipulacions de canvi de disc. Caldo la zona a 
tallar 
prèviament, disminuirà la formació de pols. Usi sempre la màscara amb filtre 
mecànic antipols, evitarà lesions pulmonars. 
 
MESURES DE PROTECCIÓ 
 
a) Proteccions Col·lectives 
 
Presa de terra normalitzada general de l'obra 
Connexions elèctriques de seguretat 
Interruptor diferencial de 30 mA 
Interruptor diferencial de 300 mA 
Control de l'estat d'aïllament de la maquina 
 
b) Equips de Protecció Individual 
 
Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada 
Casc de seguretat categoria 3 
Casc protector auditiu 
Ulleres de seguretat contra projeccions i pols 
Guants de cuir flor i loneta 
Màscares simples de paper filtrant contra la pols 
Roba de treball (granotes o bussos de cotó) 
 
10.3.3.4 Soldadura elèctrica 
 
Perills identificats 
 
Caigudes des d'altura 
Els derivats de les radiacions de l'arc voltaic 
Els derivats de la inhalació de vapors metàl·lics 
Cremades 
Contacte amb l'energia elèctrica 
Projecció violenta de partícules 
Ferides als ulls per cossos estranys (picat del cordó de soldadura) 
 
MESURES DE PREVENCIÓ 
  
L'hissat de bigues metàl·liques es realitzarà eslingades de dos punts; de 
forma tal, que l'angle superior a nivell de l'argolla de pengi que formen les 
dos fondets de l'eslinga, sigui igual o 
menor que 90 graus, per evitar els riscos per fatiga del mitjà auxiliar. L'hissat 
de bigues metàl·liques (perfilería) es guiarà mitjançant sogues fins a la seva 
"presentació", mai directament amb les mans, per evitar les empentes, talls i 
atrapaments. Les bigues i pilars "presentats", quedaran fixats i immobilitzats 
mitjançant fusets d'immobilització, codals, eslingues, apuntalament, pengi del 
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ganxo de la grua, etc., fins conclòs el "punteig de soldadura" per evitar 
situacions inestables. No s'elevarà una nova altura, fins a haver conclòs el 
cordó de soldadura de la cota puntejada, per evitar situacions inestables de 
l'estructura. Els pilars metàl·lics s'hissaran en posició 
vertical sent guiats mitjançant caps de govern, mai amb les mans. El 
“aplomat" i "punteig" es realitzarà immediatament. S'estendran xarxes 
ignífugues horitzontals entre les cruxies que s'estiguin muntant, ubicades per 
sota de la cota de muntatge, per prevenir el risc de caiguda des d'altura. Se 
suspendran els treballs de soldadura (muntatge d'estructures) amb vents 
iguals o superiors a 60 Km/h. Se suspendran els treballs de soldadura a la 
intempèrie sota el règim de pluges, en prevenció del risc elèctric. S'estendran 
entre els pilars, de forma horitzontal, cables de seguretat fermament ancorats, 
pels que lliscaran els "mecanismos paracaiguda" dels cinturons de seguretat, 
quan es camini sobre les jàsseres o bigues de l'estructura, en prevenció del 
risc de caiguda des d'altura. Les escales de mà a utilitzar durant el muntatge 
de l'estructura serán metàl·liques amb ganxos al capdavant i a les travessers 
per a immobilització, en prevenció de caigudes per moviments indesitjables. 
El taller de soldadura (taller mecànic), tindrà ventilació directa i constant, en 
prevenció dels riscos per treballar a l'interior d'atmosferes tòxiques. Els porta 
elèctrodes a utilitzar, tindran el suport de manutenció en material aïllant de 
l'electricitat. Es prohibeix expressament la utilització de porta elèctrodes 
deteriorats, en prevenció del risc elèctric. 
 
Les operacions de soldadura a realitzar en (zones humides o molt 
conductores de l'electricitat), no es realitzaran amb tensions superior a 50 
volts. El grup de soldadura estarà a l'exterior del recinte en què s'efectuï 
l'operació de soldar. Les operacions de soldadura a realitzar (en condicions 
normals), no es realitzaran amb tensions superiors a 150 volts si els equips 
estan alimentats per corrent continu. 
 
Normes de prevenció per als soldadors 
          
Les radiacions de l'arc voltaic són pernicioses per a la seva salut. Protegeixi's 
amb l'elm de soldar o la pantalla de mà sempre que soldi. No miri 
directament a l'arc voltaic. La intensitat lluminosa pot produir-li lesions greus 
als ulls. No piqui el cordó de soldadura sense protección ocular. Els resquills 
de clofolleta despresa, poden produir-li greus lesions als ulls. No toqui les 
peces recentment soldades; encara que li sembli el contrari, poden estar 
temperatures que podrien produir-los cremades serioses. Soldi sempre en un 
lloc ventilat, evitarà intoxicacions i asfíxia. Abans de començar a soldar, 
comprovi que no hi ha persones en l'entorn de la vertical del seu lloc de 
treball. Els evitarà cremades fortuïtes. No deixi la pinça directament al sòl o 
sobre la perfilería.  
 
Dipositi-la sobre un porta pinces. Demani que li indiquin qual és el lloc més 
adequat pe estendre el cablejat del grup, evitarà ensopegades i caigudes. No 
utilitzi el grup sense que porti instal·lat el protector de clemes. Evitarà el risc 
d'electrocució. Comprovi que el seu grup està correctament connectat a terra 
abans d'iniciar la soldadura. No anul·li la presa de terra de la carcassa del 
seu grup de soldar perquè "salti" el disjuntor diferencial. Avisi a l'Encarregat 
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perquè es revisi l'avaria. Esperi que li reparin el grup o ben utilitzi un altre. 
Desconnecti totalment el grup de soldadura cada cop que faci una pausa de 
consideració (esmorzar o àpat, o desplaçament a un 
altre lloc). Comprovi abans de connectar-les al seu grup, que les mànegues 
elèctriques están empalmades mitjançant connexions estanques d'intempèrie. 
Eviti les connexions directes protegides a base de cinta aïllant. No utilitzi 
mànegues elèctriques amb la protecció externa trencada o deteriorada 
seriosament. Sol·liciti les hi canviïn, evitarà accidents. Si ha d'empalmar les 
mànegues, protegeixi l'entroncament mitjançant "folrets termorretractils". Triï 
l'elèctrode adequat per al cordó a executar. Cerciori's que estiguin ben 
aïllades les pinces porta elèctrodes i els borns de connexió. Utilitzi aquelles 
peces de protecció personal que se li recomanin, encara que li semblin 
incòmodes o poc pràctiques. 
 
MESURES DE PROTECCIÓ 
 
a) Proteccions Col·lectives 
        
La instal·lació de les preses de la posada a terra s'ha de fer segons les 
instruccions del fabricant. 
         
És precís assegurar-se que el xassís del lloc de treball està posat a terra 
controlant en especial les preses de terra i no utilitzar per a les preses de la 
posada a terra conductes de gas, líquids inflamables o elèctrics. 
          
La presa de corrent i el casquet que serveix per unir el lloc de soldadura a la 
Font d'alimentació han d'estar nets i exempts d'humitat. Abans de connectar 
la presa al casquet s'ha de tallar el corrent. Un cop connectada s'ha de 
romandre allunyat d'aquesta. Quan no es treballi s'han de cobrir amb 
caputxons la presa i el casquet 
 
b) Equips de Protecció Individual 
 
Pantalla de protecció de la cara i ulls (amb màscara incorporada) 
Guants de cuir de màniga llarga amb les costures al seu interior Polaines 
Calçat de seguretat tipus bota, preferiblement aïllant 
Casc i/o cinturó de seguretat, quan el treball així ho requereixi 
        
La roba de treball serà de pura llana o cotó ignífug. Les mànigues seran 
llargues amb els punys cenyits a la canell; a més a més portarà un collet que 
protegeixi el coll. És convenient que no portin butxaques i en cas contrari han 
de poder-se tancar hermèticament 
         
Els pantalons no han de tenir vora, doncs poden retenir les guspires 
produïdes, podent introduir-se a l'interior del calçat de seguretat 
 
10.3.3.5 Soldadura i tall oxiacetilènic 
 
Perills identificats 
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Caigudes des d'altura 
Els derivats de la inhalació de vapors metàl·lics 
Explosió (retrocés de flama) 
Incendi 
Cremades 
Contacte amb l'energia elèctrica 
Projecció violenta de partícules 
Ferides als ulls per cossos estranys (picat del cordó de soldadura) 
 
MESURES DE PREVENCIÓ 
        
El subministrament i transport intern d'obra de les ampolles (o bombones) de 
gasos liquats, s'efectuarà segons les condicions següents: 
 
Estaran les vàlvules de tall protegides per la corresponent caperutxa 
protectora. No es barrejaran ampolles de gasos distints. 
       
Es transportaran sobre bateas engabiades en posició vertical i lligades, per 
evitar bolcades durant el transport. 
     
Els punts 1, 2, i 3 es compliran tant per a bombones o ampolles plenes com 
per a bombones buides. 
        
El trasllat i ubicació per a ús de les ampolles de gasos liquats s'efectuarà 
mitjançant carros porta ampolles de seguretat. Es prohibeix arreplegar o 
mantenir les ampolles de gasos liquats al sol. Es prohibeix, la utilització 
d'ampolles de gasos liquats en posició inclinada. Es prohibeix l'abandó abans 
o després de la seva utilització de les ampolles de gasos liquats. Les 
ampolles de gasos liquats s'arreplegaran separats (oxigen,acetilè, etc.), amb 
distinció expressa de llocs d'emmagatzemament per a les ja exhaurides i les 
plenes. Els encenedors per a soldadura mitjançant gasos liquats, estaran 
dotats de vàlvules antirretrocès de la flama, en prevenció del risc d'explosió. 
 
Normes de prevenció per a la soldadura oxiacetilènica - oxitall 
          
Utilitzi sempre carros porta ampolles, realitzarà el treball amb major seguretat 
i comoditat. Eviti que es copegin les ampolles o que puguin caure des 
d'altura. Eliminarà possibilitats d'accident. Per incòmodes que puguin 
semblar els equips de protecció individual estan ideades per conservar la 
seva salut. Utilitzi totes aquelles que l'Encarregat li recomani. Evitarà lesions. 
No inclini les ampolles d'acetilè per exhaurir-les, és perillós. No utilitzi les 
ampolles d'oxigen tombades, és perillós si cauen i roden de forma 
descontrolada. Abans d'encendre l'encenedor, comprovi que està instal·lades 
les vàlvules antirretrocès, evitarà possibles explosions. Si desitja comprovar 
que en les mànegues no hi hi ha fugues, submergeixi-les sota pressió en un 
recipient 
amb aigua; les bombolles li delataran la fuga. Si és així, demani que li 
subministrin mànegues noves sense fugues. No abandoni el carro porta 
ampolles en la feina si hi ha d'absentar-se. 
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Tanqui el pas de gas i porti'l a un lloc segur, evitarà córrer riscos a la resta 
dels treballadors. Obri sempre el pas del gas mitjançant la clau pròpia de 
l'ampolla. Si utilitza un altre tipus d'eina pot inutilitzar la vàlvula d'obertura o 
tancament, amb el que en cas d'emergència no podrà controlar la 
situació. No permeti que hi hagi focs en l'entorn de les ampolles de gasos 
liquats. Evitarà possibles explosions. No dipositi l'encenedor al sòl. Sol·liciti 
que li subministrin un "porta- encenedors". Estudiï o demani que li indiquin 
qual és la trajectòria més adequada i segura perquè vostè estengui la 
mànega. Evitarà accidents; consideri sempre que un company, pugui 
ensopegar i caure per culpa de les mànegues. Una entre si les mànegues 
d'ambdós gasos mitjançant cinta adhesiva. Les manejarà amb major 
seguretat i comoditat. No utilitzi mànegues d'igual color per a gasos diferents. 
En cas d'emergència, la diferència de coloració li ajudarà a controlar la 
situació. No utilitzi acetilè per soldar o tallar materials que continguin coure; 
per poc que li sembli que contenen, serà suficients perquè es produeixi una 
reacció química i es formi un compost explosiu 
(acetilur de coure). Si ha de desprendre pintures mitjançant l'encenedor, 
demani que el dotin de màscara protectora i asseguri's que li donen els filtres 
específics químics, per als compostos de la pintura que va vostè a cremar. 
No corri riscos innecessaris. Si ha de soldar sobre elements pintats, o tallar-
los, procuri fer-ho a l'aire lliure o en un local ben ventilat. No permeti que els 
gasos despresos puguin intoxicar-lo. Demanin que li subministrin carrets on 
recollir les mànegues un cop utilitzades; realitzarà el treball de forma més 
còmoda i ordenada i evitarà accidents. No fumi quan estigui soldant o tallant, 
ni tampoc quan manipuli els encenedors i ampolles. No fumi al magatzem de 
les ampolles. No ho dubti, el que vostè i els altres no fumin en les situacions i 
llocs citats, evitarà la possibilitat de greus accidents. 
 
Caiguda a l'interior d'una rasa 
Caigudes a distint nivell 
Cops contra objectes 
Caiguda d'objectes 
Atrapaments 
Accident per estacionament en vorals 
Accident per estacionament en vies urbanes 
Organització dels treballs. 
Quan es descarrega sobre cubilot transportat per grua el camioner i l'operari 
que ajuda a 
carregar se separaran de la zona de baixada del cubilot estant sempre 
pendent de les evolucions 
d'aquest. 
      
Si per la situació del gruísta s'ha d'acompanyar en la seva baixada al cubilot 
això es farà procurant no col·locar-se entre el cubilot i la part posterior de la 
formigonera per evitar atrapaments entre ambdós elements. 
       
S'ha de posar especial atenció amb la posició dels peus quan baixa el cubilot 
per evitar que aquest els atrapi contra el sòl. 
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Un cop carregat el cubilot i separada la canaleta s'han d'allunyar ambdós 
operaris per evitar un balanceig imprevist de la càrrega els copegi. 
 
Planificació de la ciculació i vigilància dels moviments del camió. 
         
Prudència en terrenys amb molta pendent, accidentats, blans, relliscosos o 
que comportin altres perills, al llarg de rases o talusos, en marxa enrere. 
         
Durant el desplaçament del camió cap persona deurà: anar de peu o 
assentada en lloc perillós, passar d'un vehicle a un altre, aplicar calçaments 
a les rodes, portar braços o cames penjant de l'exterior. 
        
Quan el subministrament es realitza en terrenys amb pendents entre el 5 i el 
16%, si el camió-formigonera porta motor auxiliar es pot ajudar a frenar 
col·locant una marxa a banda del corresponent fre de mà; si la formigonera 
funciona amb motor hidràulic cal calçar les rodes del camió doncs el motor 
del camió està en marxa de forma contínua. En pendents superiors al 16% 
s'aconsella no subministrar formigó amb el camió. 
        
En finalitzar el servei i abans de deixar el camió-formigonera el conductor 
deurà: posar el fre de mà, engranar una marxa curta i cas necessari 
bloquejar les rodes mitjançant calçaments. 
          
En la lubricació de ressorts mitjançant vaporització o atomització el 
treballador romandrà allunyat del doll de lubricació, que se sedimenta amb 
rapidesa procurant en tot moment no dirigir- lo a altres persones. 
        
Quan s'hagi forjat el formigó d'una bóta per qualsevol raó l'operari que 
manegi el Martell pneumàtic haurà d'utilitzar cascos de protecció auditiva de 
forma que el nivell màxim acústic sigui de 80 dB. 
 
MESURES DE PROTECCIÓ 
 
a) Proteccions Col·lectives 
 
Sistemes de senyalització acústica i lluminosa 
Delimitació de les àrees de treball mitjançant tanca 
 
b) Equips de Protecció Individual 
 
Guants classe A tipus 2 (per a la descàrrega del formigó) 
Roba de treball ajustada 
Casc homologat 
        
La utilització del casc es limitarà al moment en què el camioner entre a l'obra 
o estigui en les seves proximitats i surti de la cabina per efectuar l'operació 
de descàrrega. Així mateix, se'l dotarà de calçat adequat per conduir amb 
lleugeresa i seguretat. 
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El conductor o els operaris que realitzin els treballs de trencar el formigó 
forjat a l'interior d'una bóta hauran d'estar equipats amb protectors auditius 
homologats tipus orellera Classe A 
 
 
 
10.3.4.4 Camió grua 
 
Perills identificats 
 
Atropellaments 
Col·lisió amb altres màquines 
Bolcada del camió grua 
Caiguda a l'interior d'una rasa 
Caigudes a distint nivell 
Cops contra objectes 
Caiguda d'objectes 
Atrapaments 
Accident per circulació en vies públiques 
Accident per estacionament en vorals 
Accident per estacionament en vies urbanes 
 
MESURES DE PREVENCIÓ 
 
Correcta organització dels treballs. 
Bona visibilitat i il·luminació. 
Planificació de la circulació i vigilància dels moviments del camió grua. 
Prudència a accionar la grua. 
Evitar interferències amb superfícies, objectes, persones i línies elèctriques. 
         
Prudència en terrenys amb molta pendent, accidentats, blans, relliscosos o 
que comportin altres perills, al llarg de rases o talusos, en marxa enrere. 
         
Durant el desplaçament del camió cap persona deurà: anar de peu o 
assentada en lloc perillós, passar d'un vehicle a un altre, aplicar calçaments 
a les rodes, portar braços o cames penjant de l'exterior. 
       
En finalitzar el servei i abans de deixar el camió el conductor deurà: posar el 
fre de mà, engranar una marxa curta i cas necessari bloquejar les rodes 
mitjançant calçaments. 
        
S'haurà d'utilitzar cascos de protecció auditiva de forma que el nivell màxim 
acústic no sigui superior a 80 dB. 
 
Treballadors qualificats i formats. 
 
MESURES DE PROTECCIÓ 
 
a) Proteccions Col·lectives 
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Sistemes de senyalització acústica i lluminosa 
Delimitació de les àrees de treball mitjançant tanca 
 
b) Equips de Protecció Individual 
 
Guants classe A tipus 2 (per a la descàrrega) 
Roba de treball ajustada 
Casc homologat 
La utilització del casc es limitarà al moment en què el camioner entre a l'obra 
o estigui en les seves proximitats i surti de la cabina per efectuar l'operació 
de descàrrega. Així mateix, se'l dotarà de calçat adequat per conduir amb 
lleugeresa i seguretat. 
        
El conductor o els operaris que realitzin els treballs de trencar el formigó 
forjat a l'interior d'una bóta hauran d'estar equipats amb protectors auditius 
homologats tipus orellera Classe A 
 
10.3.4.5  Camió bomba de braç articulat per a abocament de formigó 
 
Perills identificats 
 
Atropellaments 
Col·lisió amb altres màquines 
Bolcada del camió 
Caiguda a l'interior d'una rasa 
Caigudes a distint nivell 
Cops contra objectes 
Caiguda d'objectes 
Atrapaments 
Accident per estacionament en vorals 
Accident per estacionament en vies urbanes 
 
MESURES DE PREVENCIÓ 
 
Organització dels treballs. 
Planificació de la ciculació i vigilància dels moviments del camió. 
         
Prudència en terrenys amb molta pendent, accidentats, blans, relliscosos o 
que comportin altres perills, al llarg de rases o talusos, en marxa enrere. 
         
Durant el desplaçament del camió cap persona deurà: anar de peu o 
assentada en lloc perillós, passar d'un vehicle a un altre, aplicar calçaments 
a les rodes, portar braços o cames penjant de l'exterior. 
        
Quan el subministrament es realitza en terrenys amb pendents entre el 5 i el 
16%, si el camió-formigonera porta motor auxiliar es pot ajudar a frenar 
col·locant una marxa a banda del corresponent fre de mà; si la formigonera 
funciona amb motor hidràulic cal calçar les rodes del camió doncs el motor 
del camió està en marxa de forma contínua. En pendents superiors al 16% 
s'aconsella no subministrar formigó amb el camió. 
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En finalitzar el servei i abans de deixar el camió-formigonera el conductor 
deurà: posar el fre de mà, engranar una marxa curta i cas necessari 
bloquejar les rodes mitjançant calçaments. 
          
En la lubricació de ressorts mitjançant vaporització o atomització el 
treballador romandrà allunyat del doll de lubricació, que se sedimenta amb 
rapidesa procurant en tot moment no dirigir- lo a altres persones. 
        
Quan s'hagi forjat el formigó d'una bóta per qualsevol raó l'operari que 
manegi el Martell pneumàtic haurà d'utilitzar cascos de protecció auditiva de 
forma que el nivell màxim acústic sigui de 80 dB. 
 
MESURES DE PROTECCIÓ 
 
a) Proteccions Col·lectives 
 
Sistemes de senyalització acústica i lluminosa 
Delimitació de les àrees de treball mitjançant tanca 
 
b) Equips de Protecció Individual 
 
Guants classe A tipus 2 (per a la descàrrega del formigó) 
Roba de treball ajustada 
Casc homologat 
        
La utilització del casc es limitarà al moment en què el camioner entre a l'obra 
o estigui en les seves proximitats i surti de la cabina per efectuar l'operació 
de descàrrega. Així mateix, se'l dotarà de calçat adequat per conduir amb 
lleugeresa i seguretat. 
        
El conductor o els operaris que realitzin els treballs de trencar el formigó 
forjat a l'interior d'una bóta hauran d'estar equipats amb protectors auditius 
homologats tipus orellera Classe A 
 
10.3.4.6 Dúmper, motovolquet autotransportat 
 
Perills identificats 
 
Riscos de circulació per carreteres 
Riscos d'accident per estació en vorals 
Risc d'accident per estació en vies urbanes 
Bolcada de la màquina 
Atropellaments 
Xocs/cops contra objectes 
Caiguda de persones 
Vibracions 
Projecció de partícules 
Soroll 
Intoxicació per monòxid de carboni 
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Pols ambiental 
 
MESURES DE PREVENCIÓ 
 
Bona visibilitat i il·luminació. 
        
Protegir atrapament al conductor en cas de bolcada i col·lisions: cabina 
segura i cinturó de seguretat. 
        
Protegir contra la caiguda o afonament de terres i materials, com per 
exemple, murs, arbres, etc. 
        
 La cabina ideal és la que protegeix contra la inhalació de, contra la sordesa 
produïda pel soroll de la màquina i contra l'és-tres tèrmic o insolació a l'estiu. 
       
Seient anatòmic per pal·liar les molt probable lesions d'espatlla del conductor 
i el cansament físic. 
 
Correcte estat i posicionament de controls i comandaments. 
Prohibir que el personal no autoritzat es pugi a la maquina, mes si aquesta 
està en marxa. Evitar treballar amb pendents superiors al 50%. 
Respectar limitis de velocitat segons el tipus de terreny i pendent. 
Planificar la circulació a l'obra. 
Evitar contactes amb línies elèctriques aèries o enterrades. 
No fumar carregant combustible. 
 
MESURES DE PROTECCIÓ 
 
a) Proteccions Col·lectives 
 
Sistemes de senyalització acústica i lluminosa 
Delimitació de les àrees de treball mitjançant tanca 
 
b) Equips de Protecció Individual 
 
Guants classe A tipus 2 (per a la descàrrega del formigó) 
Roba de treball ajustada 
Casc homologat 
  
La utilització del casc es limitarà al moment en què el camioner entre a l'obra 
o estigui en les seves proximitats i surti de la cabina per efectuar l'operació 
de descàrrega. Així mateix, se'l dotarà de calçat adequat per conduir amb 
lleugeresa i seguretat. 
        
El conductor o els operaris que realitzin els treballs de trencar el formigó 
forjat a l'interior d'una bóta hauran d'estar equipats amb protectors auditius 
homologats tipus orellera Classe A 
 
10.3.4.7 Compactadora pneumàtica 
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Riscos més freqüents 
Atropellaments. 
Bolcada de la màquina. 
Atrapaments. 
Aixafaments. 
Xoc amb altres vehicles. 
Caiguda de persones en pujar o baixar de la màquina. 
Soroll. 
Cremades. 
Incendis. 
Electrocucions per contactes amb línies elèctriques. 
Proteccions i mesures preventives 
És obligatori el dispositiu d' alarma acústica de marxa enrere. 
        
L’operador romandrà al seu lloc de treball, sense abandonar-lo fins que la 
màquina no estigui aturada. Les reparacions i operacions de manteniment 
s’hauran de fer amb la màquina aturada. 
        
No estarà permès que persones no autoritzades accedeixin a la màquina, 
poden provocar accidents o lesionar-se. 
Està totalment prohibit que pugin persones al xassís de la màquina. 
Cal vigilar la posició de la resta de la maquinària. Cal mantenir les distàncies. 
Cal extremar les precaucions quan es treballa a les vores dels talús. 
Atenció als desplaçaments amb desnivells per possibles bocades. 
Situeu els miralls retrovisors convenientment. 
Extremeu les precaucions amb línies elèctriques, canonades i talús. 
Equips de protecció individual 
Casc de seguretat (fora de la cabina). 
Roba de feina. 
Guants. 
Cinturó antivibrador. 
Calçat de seguretat antilliscant. 
Protectors auditius o taps protectors de l’oïda. 
 
10.3.4.8 Camió bolquet 
 
Riscos més freqüents 
 
Incendi. 
Relliscades del conductor en pujar a la màquina. 
Caiguda per la vora del talús. 
Col·lisions amb altres vehicles, (especialment en marxa enrere). 
Atropellaments. 
 
Proteccions i mesures preventives 
        
L’accés i la circulació interna de camions a les obres s’efectuarà segons 
estigui previst a la zona d’obra. És obligatori el dispositiu acústic de marxa 
enrere. 
El conductor i acompanyants han de dur el cinturó de seguretat cordats. 
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Les operacions de càrrega i descàrrega dels camions,s’hauran d’efectuar als 
llocs senyalitzats per a aquest efecte. 
       
Tots els camions dedicats al transport de materials han d’estar en perfectes 
condicions de manteniment i conservació. Molts accidents es produeixen pel 
mal estat de barreres, perns i tancaments de les caixes dels camions. 
        
Abans d’iniciar les maniobres de càrrega i descàrrega del material sobre 
plans inclinats, feines a mitja vessant, en rampes, als voltants de rases i 
similars, a més d’haver instal·lat prèviament el fre de mà de la cabina del 
camió, s’haurà d’instal·lar falques d’immobilització de les rodes, en prevenció 
d’accidents per errada mecànica. 
         
Las maniobres de posició correcta (per càrrega), i d’expedició (sortida), del 
camió serán dirigides per un senyalista. 
       
L’ascens i descens de les caixes dels camions, s’haurà d’efectuar per 
l’escaleta d’accés, i sempre de cara al camió per poder-se agafar amb les 
dues mans a la barana. 
        
Les càrregues s’hauran d’instal·lar sobre la caixa de manera uniforme 
compensant els pesos, tan uniformement repartides com sigui possible. 
        
El curull màxim permès pel que fa a materials solts no haurà de superar el 
pendent ideal del 5% i s'haurà de cobrir amb una lona al sortir a la carretera, 
en previsió de desploms. 
Equips de protecció individual 
Casc de seguretat (sempre que baixeu del camió) 
Durant la càrrega, el conductor romandrà dins la cabina i si està fora, a una 
distància fora del radi d'acció de les màquines i allunyat del camió (si el 
camió no té visera de protecció) 
Botes de seguretat antilliscants. 
Roba de feina adequada. 
Armilla reflectant 
 
10.3.4.9 Camió dúmper 
 
Riscos més freqüents 
-Atropellaments. 
-Atrapaments. 
-Aixafaments. 
-Cops o aixafaments per caiguda d’objectes. 
-Agafaments en cas de dúmper articulat. 
-Electrocucions per contactes amb línies elèctriques. 
Proteccions i mesures preventives 
És obligatori el dispositiu d’alarma acústica de marxa enrere. 
El conductor haurà de fer sonar el clàxon abans d’iniciar la marxa. 
El conductor i acompanyants han de dur el cinturó de seguretat cordats. 
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Davant d'una aturada d’emergència en pendent, a més a més d’accionar els 
frens, se situaran les rodes de davant contra el talús, segons convingui. 
          
Després d'un recorregut per aigua o fang, o en sortir del safareig, s'haurà de 
comprobar l’eficàcia dels frens. 
Extremeu les precaucions a les pistes deficients. 
       
A les pistes d’obra hi poden haver pedres caigudes d'altres vehicles. Caldrà 
extremar les precaucions. 
        
A les maniobres en abocadors, caldrà assegurar-se que existeix el cordó de 
material, i s'hauran de seguir les indicacions del controlista. 
Quan circuleu per vies públiques, és obligatori el compliment del codi de 
circulació vigent. No competireu amb altres conductors. 
Basculeu sempre amb el vehicle aturat, frenat, alineat i en posició horitzontal. 
        
Durant la càrrega i descàrrega no podreu abandonar la cabina, i haureu de 
mantenir el vehicle amb el fre. 
Situeu els miralls retrovisors convenientment. 
       
En el cas de dúmper articulat hi poden haver agafaments. Si per qualsevol 
causa haguéssiu de romandre en el seu radi d’acció, com a precaució 
addicional haureu de retirar la clau d’engegada. 
 
No circuleu ni maniobreu amb el basculant aixecat. 
Extremeu les precaucions amb línies elèctriques, canonades i talús. 
Equips de protecció individual 
Casc de seguretat (sempre que baixeu del camió). 
Durant la càrrega, romandreu fora del radi d'acció de les màquines i allunyats 
del camió (si el camió no té visera de protecció). 
Botes de seguretat antilliscants. 
Roba de feina adequada. 
Armilla amb bander reflectants 
 
10.3.4.10 Camió cuba 
 
Riscos més freqüents 
 
Atropellaments. 
Atrapaments. 
Aixafaments. 
Electrocucions per contactes amb línies elèctriques. 
Proteccions i mesures preventives 
És obligatori el dispositiu d’alarma acústica de marxa enrere. 
El conductor i acompanyants han de dur el cinturó de seguretat cordats. 
El conductor farà sonar el clàxon abans d’iniciar la marxa. 
        
Tenint en compte les característiques de la càrrega haureu d’extremar les 
precaucions d’estabilitat en itineraris perillosos. 
        



Document nº1 Annex nº18 

Projecte de reconstrucció de la Plaça de l’Església de Sant Pere del Pas de la Casa, Andorra 199 

Si el tanc porta dispositiu de tall de regatge, l’haureu d’utilitzar quan es creui 
amb altres vehicles. 
 
Situeu els miralls retrovisors convenientment. 
Quan circuleu per vies públiques, haure de complir amb el codi de circulació 
vigent. 
       
Quan es produeixi una aturada d’emergència en pendent a més a més 
d’accionar els frens haureu de situar les rodes de davant contra talús segons 
convingui. 
          
Després d'un recorregut per aigua o fang, o en sortir del safareig, caldrà 
comprobar l’eficàcia dels frens. 
       
A les pistes d’obra hi poden haver pedres caigudes d'altres vehicles. Caldrà 
extremar les precaucions. 
Extremeu les precaucions amb línies elèctriques, canonades i talús. 
Equips de protecció individual 
Casc de seguretat (sempre que baixeu del camió). 
        
Durant la càrrega, haurà de romandre fora del radi d'acció de les màquines i 
allunyat del camió (si el camió no té visera de protecció) 
Botes de seguretat antilliscants. 
Roba de feina adequada. 
 
10.3.4.11 Estenedora d’aglomerat asfàltic, pavimentadora 
 
Riscos més freqüents 
 
Atropellaments. 
Atrapaments. 
Aixafaments. 
Xoc amb altres vehicles. 
 
Caiguda de persones en pujar o baixar de la màquina o durant l’estada a la 
màquina mentre es fa l’estès asfàltic. 
Vibracions. 
Electrocucions per contactes amb línies elèctriques. 
 
Proteccions i mesures preventives 
         
No està permesa la permanència sobre l’estenedora en marxa a cap altra 
persona que no sigui el conductor, per tal d’evitar accidents per caiguda. 
        
 Les maniobres d’aproximació i abocament de productes asfàltics a la 
tremuja estarán dirigides per un especialista en previsió dels Riscos per 
imperícia. 
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Tots els operaris i auxiliars, restaran fora de l’acció de la màquina i per 
davant seu, durant les operacions d'ompliment de la tremuja, en prevenció 
dels  
 
Riscos per atrapament i atropellament durant les maniobres. 
       
Les vores laterals de l’estenedora, en prevenció d'atrapaments, estaran 
senyalitzades a bandes de colors alternatius. 
        
Totes les plataformes d’estada o per al seguiment i ajut a l’estesa de l’asfàlt, 
hauran d’estar envoltades de baranes tubulars en prevenció de les possibles 
caigudes, i estaran formades per passamans de 90 cm d’alçada, barra 
intermèdia i entornpeu de 15 cm desmuntable per tal de permetre una millor 
neteja. 
        
Està prohibit expressament l’accés d’operaris a la regla vibrant durant les 
operacions d’estesa, en prevenció d’accidents. 
 
Equips de protecció individual 
 
Casc de polietilè (fora de la cabina el conductor i els ajudants). 
Roba de feina. 
Guants de cuir (durant el manteniment). 
Cinturó elàstic antivibrador. 
Botes de seguretat. 
Davantal de cuir (operacions de manteniment). 
Polaines de cuir (operacions de manteniment). 
Mascareta amb filtre per a dissolvents orgànics. 
 
10.4 ANÀLISI DE RISCOS SEGONS ELS MITJANS AUXILIARS 
PREVISTOS AL'OBRA 
 
10.4.1 Bastides de cavallets 
 
Perills identificats 
 
Caiguda d'objectes 
Caigudes de persones a distint nivell 
Caigudes de persones al mateix nivell 
Talls en els membres 
Sobreesforços 
Contactes elèctrics directes i indirectes 
Els inherents al tipus d'ofici a realitzar 
        
Els derivats de l'ús de taulers i fusta de petita secció o en mal estat (ruptures, 
fallada, cimbrejos) 
Petjades d'objectes 
 
MESURES DE PREVENCIÓ 
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Els puntals s'arreplegaran ordenadament per capes horitzontals d'un únic 
puntal en altura i fons el que desitgi, amb l'única excepció que cada capa, es 
disposi de forma perpendicular a la immediata inferior. 
         
L'estabilitat de les torretes de recull de puntals, s'assegurarà mitjançant la 
clava de "peus drets" de limitació lateral. 
 
Es prohibeix expressament després del desencofrat l'amuntonament irregular 
dels puntals. 
        
Els puntals s'hissaran (o descendiran) a les plantes (o cotes diverses) en 
paquets flexatspels dos extrems; el conjunt, se suspendrà mitjançant aparell 
d'eslingues del ganxo de la grua torre. 
       
Es prohibeix expressament la càrrega a espatlla de més de dos puntals per 
un només home en prevenció de sobreesforços. 
       
Els puntals de tipus telescòpic es transportaran a braç i espatlla amb els 
passadors i mordasses instal·lades en posició d'immobilitat de la capacitat 
d'extensió o retracció dels puntals. 
         
Les fileres de puntals es disposaran sobre dorments de fusta (taulers), 
anivellats i aplomats en la direcció exacta en què hagin de treballar. 
        
 Els taulers dorments de suport dels puntals que hagin de treballar inclinats 
respecte a la vertical seran els que s'encunyaran. Els puntals, sempre 
recolzaran de forma perpendicular a la cara del tauler. 
Els puntals es clavaran al dorment i a la corretja, per aconseguir una major 
estabilitat. 
         
El repartiment de la càrrega sobre les superfícies apuntalades es realitzarà 
uniformement repartit. 
 
MESURES DE PROTECCIÓ 
 
a) Proteccions Col·lectives 
 
Ancoratges especials per a amarrament de cinturons de seguretat 
Tanca de les àrees de treball 
 
b) Equips de Protecció Individual 
 
Casc de seguretat 
Botes de seguretat 
Guants (segons el tipus d'ofici) 
Granota de treball (segons ofici) 
Cinturó de seguretat 
 
10.4.5 Baranes 
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Les baranes i plints o entornpeus caldrà que siguin de materials rígids i 
resistents 
        
L’alçada de les baranes serà de 90 cm com a mínim a partir del nivell del pis, 
i el buit existent entre el plint i la barana `haurà d'estar protegit per una barra 
horitzontal o llistó intermedi, o per mitjà de barrots verticals, amb una 
separació màxima de 15 cm. 
Els entornpeus o sòcol, tindran una alçada mínima de 15 cm sobre el nivell 
del pis. 
Les baranes hauran de poder resistir una càrrega de 150 kg por metre lineal. 
 
10.4.6 Cubells 
 
Riscos. 
 
-Aixafaments. 
-Bolcades. 
-Caigudes al mateix i a diferent nivell. 
-Els accidents a causa d’errades de baldes poden passar per quatre raons 
fonamentals: 
-Excés de càrrega: no sobrepasseu mai la càrrega màxima d'utilització. 
-Deformació de la balda: no useu baldes velles, no redreceu les baldes. 
-Errades del material a la balda. 
-Desenganxament de la càrrega per manca del pestell. 
 
Proteccions 
 
-Usar sempre baldes amb tancament de seguretat 
-Seguir les recomanacions del fabricant. 
-No sobrepassar la càrrega màxima. 
 
10.4.7 Cables 
         
Existeixen molts tipus de cables, segons la disposició dels fils i els torons, de 
la forma d’enrotllament, etc. 
       
Cada tipus de cable està pensat per a una utilització correcta, usar-lo de 
qualsevol altra manera pot provocar accidents, per tant hem de: 
 
-Triar el cable més adequat. 
-Revisar-lo freqüentment. 
-Realitzar un manteniment correcte. 
         
Un cable està ben triat si té la composició adequada i la capacitat de càrrega 
necessària per a l’operació que s’hagi de realitzar, a més a més de no tenir 
defectes apreciables. 
 
No obstant això, hi ha una regla molt important: 
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Un cable d’ànima metàl·lica no ha de fer-se servir per a confeccionar 
eslingues, perquè pot partir-se amb facilitat fins i tot amb càrregues molt 
inferiors al que és habitual. 
        
Per això és absolutament necessari revisar els cables amb molta freqüència, 
parant atenció especialment a: 
-Filferros trencats. 
-Filferros desgastats. 
-Rovellaments. 
-Deformacions. 
 
Manteniment dels cables 
        
-Desenrotllament de cables: Si el cable ve en rotllos, el correcte és fer rodar 
el rotllo. Si ve en rodet, s’haurà de col·locar de manera que pugui girar sobre 
el seu eix. 
        
-Per tallar cables: el mètode més pràctic es per mitjà de bufador; també es 
pot fer servir una cisalla. 
-Greixatge de cables: El greix redueix el desgast i protegeix al cable de la 
corrosió. 
        
-Emmagatzematge de cables: Haurà de ser en lloc secs i ben ventilats, els 
cables no han de recolzar-se al terra. 
 
10.4.8 Eslingues 
        
Les eslingues i els estrops són elements fonamentals en el moviment de 
càrregues, llur ús és tan freqüent a les obres, que sovint produeixen 
accidents a causa del trencament d'aquests elements o el desenganxament 
de la càrrega. 
 
En general, aquests accidents poden estar ocasionats per: 
       
- Execució errònia de l’eslinga: Les ulleres de les eslingues poder ser 
realitzades de tres maneres: 
         
- Ulleres tancades amb costures. Les costures consisteixen en un 
entrellaçament dels cordills del cable. Tenen bona resistència. 
          
- Ulleres tancades amb costures. Són les més usades perquè llur execució 
és senzilla. El nombre de serretes i la separació entre elles depèn del 
diàmetre del cable que es pretengui utilitzar. 
 
Fins a 12 mm 
12 mm a 20 mm 
20 mm a 25 mm 
25 mm a 35 mm 
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- Ulleres amb casquets premsats. Es caracteritzen perquè realitza el 
tancament absolut dels dos brancs mitjançant un casquet metàl·lic. 
        
- Elecció d’eslingues: Per triar correctament una eslinga, s'haurà de tenir en 
compte que el cable que la constitueix tingui: 
         
- Capacitat de càrrega suficient. La càrrega màxima depèn fonamentalment 
de l’angle format pels dos brancs. Com més gran sigui l’angle més petita és 
la capacitat de càrrega de l’eslinga. Mai s’ha de fer treballar una eslinga amb 
un angle superior a 90 graus (Angle correcte). 
        
- Composició del cable de l’eslinga. Sempre s’han de fer servir cables molt 
flexibles, per aquesta raó es desestimen els d’ànima metàl·lica. Altra norma 
molt important és la de no fer servir mai rodons de ferralla (clavilles o 
tirantets) per a substituir l’eslinga. 
         
- Utilització d’eslingues: per tal d’utilitzar correctament les eslingues i els 
estrops, hem de tenir en compte els punts següents: 
       
- Tenir cura de la col·locació de les eslingues, és fonamental que l’eslinga 
quedi ben assentada a la part baixa de la balda. 
        
 - Cal evitar els creuaments d’eslingues. La millor manera d’evitar que es 
produeixin és reunir els diferents brancs en un anell central. 
       
 - Cal triar els terminals adequats. En una eslinga es poden col·locar diversos 
accessoris: anelles, grillons, baldes, etc., cadascun d’ells té una aplicació 
concreta. 
- Cal assegurar la resistència dels punts d’enganxament. 
- Cal conservar-les en bon estat. No s’han de deixar a la intempèrie i menys 
encara per terra. Com millor estan és penjades. 
 
10.5 ANÀLISI DEL RISC D'INCENDI A L'OBRA 
 
10.5.1 En els emmagatzemaments d'obra 
         
Normalment i per motius de funcionalitat i organització dels talls, se solen 
emmagatzemar en recintes separats els materials que han d'utilitzar-se en 
oficis distints. Aquest principi bàsic és favorable a la protecció contra incendis 
i han de separar-se clarament els materials combustibles uns d'altres, i tots 
ells han d'evitar qualsevol mena de contacte amb equips i canalitzacions 
elèctriques. 
      
 Els combustibles líquids i lubricants precisen estar en un local aïllat, vigilat i 
convenientment ventilat, amb tots els recipients tancats. 
 
10.5.2 En la maquinària 
         
La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, han de 
tenir les connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos 
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s'instal·larà amb presa de terra. Tots els rebutjos, encenalls i deixes que es 
produeixin pel treball, han de ser apartats amb regularitat, deixant nets 
diàriament els voltants de les màquines. 
 
10.5.3 En el transvasament de combustible 
        
Els operaris de transvasament de combustible han d'efectuar-se amb una 
bona ventilació, fora de la influència d'espurnes i fonts d'ignició. Es preveurà, 
així mateix, les conseqüències de possibles vessaments durant l'operació, 
per la qual cosa s'ha de tenir a mà terra o sorra per amarar el sòl. 
       
La prohibició de fumar o encendre qualsevol mena de flama ha de formar 
part de la conducta a seguir en aquests treballs. 
       
 Quan es transvasin líquids combustibles o s'omplin dipòsits, s'aturaran els 
motors accionats pel combustible que s'està transvasant. 
 
10.5.4 Protecció dels treballs de soldadura 
        
En els treballs de soldadura i tall s'han de protegir de la projecció de matèries 
incandescents els objectes que siguin susceptibles de combustió i que no 
hagin de ser canviats del seu emplaçament, cobrint-los amb mantes 
ignífugues o amb lones, a ser possible mullades. 
       
Periòdicament s'han de comprovar si sota les lones ha pogut introduir-se 
alguna espurna o hi ha hagut un reescalfament excessiu. 
        
No podran efectuar-se treballs de tall i soldadura en llocs on hi hagi explosius, 
vapors inflamables, o on malgrat totes les mesures possibles de precaució no 
pugui garantir-se la seguretat davant un eventual incendi. 
 
10.5.5 Mitjans d'extinció en tots els casos 
         
En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 
transvasament de combustible, treballs de soldadura) i en aquelles altres en 
què es manipuli una font d'ignició, han de col·locar-se extintors la càrrega i 
de la qual capacitat estiguin d'acord amb la natura del material combustible i 
amb el volum d'aquest; així com sorra i terra on es manegin líquids 
inflamables, amb l'eina pròpia per estendre-la. 
        
En el cas de grans quantitats de recull, emmagatzemament o concentració 
d'embalatges o rebutjos, han de completar-se els mitjans de protecció amb 
mànegues de reg que proporcionin aigua abundant. 
 
 
10.6 ANÀLISI DELS RISCOS HIGIÈNICS DE L'OBRA 
         
Quan es prevegi la seva necessitat es realitzaran els mesuraments tècnics 
dels riscos 
higiènics: 
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- Nivell acústic dels treballs i del seu entorn. 
- Identificació i avaluació de la presència de dissolvents orgànics. 
- Identificació i avaluació de la presència de contaminants químics. 
      
Aquests mesuraments es realitzaran mitjançant l'ús dels aparells necessaris, 
manejats per 
personal qualificat. 
 
10.6.1 Control Del Soroll I De Les Vibracions 
        
Cal fer mesures sóniques periòdicament i posar tots els mitans per a mitigar 
els seus efectes. 
 
10.6.1.1 CRITERI DE MESURA DEL NIVELL DE SOROLL I VIBRACIÓ 
 
Es consideraran a continuació, de manera explícita o implícita tres tipus de 
vibracions i sorolls: 
        
a)Pulsatoris: amb pujada ràpida fins a un valor punta i a continuació una 
caiguda esmorteïda que pot incloure un o diversos cicles de vibració. Per 
exemple: voladures o demolicions, etc. 
         
b)Continus: vibració contínua i ininterrompuda durant llargs períodes. Per 
exemple: martells trencadors muntats damunt retroexcavadores, 
vibroclavadors, compressors estàtics pesants, vibroflotació, etc. 
        
c)Intermitents: conjunt de vibracions o episodis vibratoris, cada un de ells de 
curta durada, separats per intervals sense vibració o amb vibració molt més 
petita. Per exemple, martells trencadors pneumàtics pesants, clavament de 
puntals o palplanxes de percussió, etc. 
 
S'adopten els paràmetres de mesura següents: 
 
Per vibració: màxima velocitat punta de partícules. 
Els nivells de vibració especificats s'estableixen per tal d’aplicar-los a 
qualsevol lloc de manera global i generalitzada. 
Per soroll: màxim nivell sonor admissible expressat en decibels d’escala "A" 
dB(A). 
       
El Pla de S i S considerarà totes les feines a realitzar i marcarà els dB a partir 
dels que es obligatori l’us de casc de protecció auditiva o taps sonors per a 
l’oida 
 
10.6.1.2 ACCIONS PRÈVIES A REALITZAR 
         
Abans del començament de les feines a cada lloc i, amb l’antelació que 
s’especifica més endavant, el Contractista, depenent del tipus de maquinària 
que tingui previst fer servir, haurà de realitzar un inventari de les propietats 
adjacents afectades, en relació a llur estat i a l’existència de possibles 
defectes. Cal que aixequi un acta notarial de les fissures, esquerdes i 



Document nº1 Annex nº18 

Projecte de reconstrucció de la Plaça de l’Església de Sant Pere del Pas de la Casa, Andorra 207 

patologies que existeixin en els edificis propers, de manera que al finalitzar 
l’obra es pugui comprovar si s’en ha fet de noves a resultes dels treballs que 
s’han realitzat. 
        
Allà on es trobin danys en alguna propietat amb anterioritat al començament 
de les obres, 
es registraran els possibles moviments com a mínim un mes abans del 
començament i mentre durin les obres. Hi inclourà la determinació de bases, 
fissuració, etc., mitjançant l'ús de marques testimoni. 
       
Totes les actuacions especificades en aquest article hauran de ser 
efectuades pel Contractista sota la supervisió i direcció de la Direcció de les 
Obres. 
 
10.6.1.3 VIBRACIONS 
        
La mesura de vibracions serà realitzada pel Contractista, sota la supervisió 
de la Direcció d’obra a la qual proporcionarà còpies dels registres de les 
vibracions. 
       
L'equip de mesura registrarà la velocitat punta de partícula en tres direccions 
perpendiculars. 
         
Es prendran un conjunt de mesures cada cop que se situïn els equips en un 
nou emplaçament o avancin una distància significativa en l’execució de la 
feina, a més a més, quan els nivells de vibració siguin propers als 
especificats com a màxims admissibles, s’efectuaran mesures addicionals 
d'acord amb les indicacions del Director d’Obra. 
 
La velocitat de partícula màxima admissible és aquella que indica al 
legislació andorrana. 
        
En el cas d’habitatges, edificis industrials o comercials en bon estat, 
d’estructura metàl·lica o de formigó armat, el Contractista podrà optar per 
construir amb nivells de vibració superiors al II mitjançant negociació amb els 
estats de les indemnitzacions per danys, molèsties i alteracions del 
desenvolupament normal de l’activitat industrial o comercial, que pugui 
produir-se. 
        
En qualsevol cas, l’alteració dels límits de vibració corresponents al nivell II 
(12,9 i 6mm/s, respectivament, pels tres tipus de vibració) haurà de set 
sotmesa a l'aprovació de la Direcció d’Obra, mitjançant informe d'un 
especialista. Aquesta aprovació, si es produeix, no eximeix en absolut al 
Contractista de la seva total responsabilitat sobre possibles danys ocasionats. 
        
En cap cas els límits esmentats més amunt superaran els següents: 35 mm/s 
(vibració pulsatòria), 25 mm/s (vibració intermitent) y 12 mm/s (vibració 
contínua). 
 
10.6.1.4 Nivells 
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SOROLLS 
 
S'hauran de tenir en compte les limitacions següents: 
        
S'hauran d’utilitzar els mitjans adequats amb la finalitat de limitar a 75 
decibels (A) el nivel sonor continu equivalent, mesurat a 1 m de distància de 
l' edificació des de les 8 a les 20 hores. 
 
- Neq = 75 dB (A) 
 
En casos especials el Director d' Obra podrà autoritzar altres nivells continus 
equivalents. Sorolls més grans durant curts períodes de temps 
         
L'ús de l’escala Neq possibilita contemplar la feina amb més rapidesa, sense 
augmentar l’energia sonora total rebuda perquè es pot respectar el límit per 
la jornada completa encara que els nivells generats realment durant alguna 
petita part de la dita jornada excedeixin el valor límit global, sempre que els 
nivells de soroll durant la resta de la jornada siguin molt més baixos que el 
límit. 
        
Es poden permetre augments de 3 dB (A) durant el període més sorollós, 
sempre que el període anteriorment considerat es redueixi a la meitat per a 
cada increment de 3 dB (A). Així, per exemple, sí que es pot acceptar un 
augment de 3 dB(A) durant 3 hores com a màxim; un augment de 9 dB(A) 
durant 1,5 hores com a màxim, etc. Tot això tenint en compte que, com el 
límit per al període total s'ha de mantenir, només es poden admetre nivells 
superiors durant curts períodes de temps si durant la resta de la jornada els 
nivells són progressivament més petits que el límit total imposat. 
 
Horaris de feina no habituals 
         
Entre les 20 i les 22 hores, els nivells anteriors es reduiran en 10 dB(A). No 
es permés treballar fòra de l’horari establert i en casos especials es requerirà 
autorització expressa del Director d' Obra per a treballar entre les 22 hores i 
les 8 hores de l’endemà. 
 
Funcionament 
       
Com norma general que s'ha d’observar, la maquinària situada a l'aire lliure 
s’organitzarà de manera que es redueixi al mínim la generació de sorolls. 
       
El Contractista haurà de complir allò previst a les normes vigents, tant si són 
d’àmbit estatal (Reglament de Seguretat i Salut) o d’ús comunal. En tots els 
casos de discrepàncies s’aplicarà la més restrictiva. 
          
El Director d’Obra podrà ordenar la paralització de la maquinària o activitats 
que incompleixin les limitacions respecte al soroll fins que es reparin les 
deficiències observades, i/o s’instal·lin barreres sòniques que redueixin 
l’emissió de sorolls per damunt dels límits permesos, sense que això doni 
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dret al Contractista a percebre cap quantitat per minvament del rendiment o 
algun altre concepte. 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 

    MESURAMENTS I PRESSUPOST 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
PRESSUPOST I MESURAMENTS 

 
No.  de 
 

Preu 

 
Unitats 

 
Designació Preu 

Unitari 
Preu 

Total 
 

PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
 

1 

 
 

5,00 

u Casc de seguretat per a ús normal, 
contra cops, de polietilè amb un pes 
màx im de 400 g, homologat s egons 
UNE-EN 812 

 
 

2,60 

 
 

13,00 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

5,00 

u Ulleres de seguretat antiimpactes 
polivalents utilitzables sobreposades a 
ulleres graduades , amb muntura univ 
ersal, amb v isor transparent i tractament 
contra  l'entelament,  els  ultrav  iolats,  el 
ratl lament i anties tàtic ,homologades 
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

 
 
 
 
 

3,20 

 
 
 
 
 

16,00 

 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 

2,00 

u Ulleres de seguretat hermètiques per a 
esmerillar, amb muntura de cassoleta de 
policarbonat amb respiradors i 
recolzament nasal, adaptables amb cinta 
elàstica, amb v isors circulars de 50 mm 
de D roscats a la muntura, homologades 
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

 
 
 
 
 

6,35 

 
 
 
 
 

12,70 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

1,00 

u Ulleres de seguretat per a tall 
oxiacetilènic, amb muntura universal de 
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb 
visors circulars de 50 mm de D foscos de 
color DIN 5, homologades segons UNE- 
EN 175 i UNE-EN 169 

 
 
 
 

4,53 

 
 
 
 

4,53 

 
 
 

5 

 
 
 

1,00 

u Pantalla facial per a protegir contra la 
projecció de partícules i a l'encebament 
d'arcs elèctrics , de policarbonat 
transparent , per a acoblar al casc 
amb arnès dielèctric 

 
 
 

6,47 

 
 
 

6,47 

6 5,00 u Mascareta antipols 0,80 4,00 
 

7 
 

5,00 
u Mascareta  autofiltrant  contra  polsims  i 

vapors tòxics, homologada segons 
UNE- EN 405 

 
3,40 

 
17,00 

8 1,00 Ut. Mascareta per pintura 33,00 33,00 
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No.  de 
 

Preu 

 
Unitats 

 
Designació Preu 

Unitari 
Preu 

Total 
 
 
 
 

9 

 
 
 

5,00 

u Parella de guants per a ús general, 
amb 
palmell, artells, ungles i dits índex i polze 
de pel l, dors de la mà i maniguet de 
cotó, folre interior, i subjecció elàstica al 
canell 

 
 
 

1,11 

 
 
 

5,55 

 
 

10 

 
 

5,00 

u Parella  de  guants  antihumitat  
resistents als  productes  químics,  de  
neoprè sense suport i fol rat de c otó, 
amb maniguets 
fins a mig avantbraç 

 
 

6,36 

 
 

31,80 

 
11 

 
2,00 

u Parella de guants dielèctrics per a 
baixa tensió, de cautxú, amb maniguets 
fins a 
mig avantbraç 

 
19,45 

 
38,90 

 
 

12 

 
 

0,00 

u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja 
canya, amb sola antilliscant i folrades de 
niló  rentable,  amb  plantilles  i  puntera 
metàl.liques 

 
 

10,75 

 
 

0,00 

 
 
 
 

13 

 
 
 
 

5,00 

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 

 
 
 
 

25,00 

 
 
 
 

125,00 

 
 

14 

 
 

5,00 

u Protector auditiu tipus orellera acoplable 
a casc industrial de seguretat, homologat 
segons  UNE-EN  352,  UNE-EN  397  i 
UNE-EN 458 

 
 

10,10 

 
 

50,50 

 
15 

 
5,00 

u Granota  de  treball,  de  polièster  i  cotó, 
amb butxaques exteriors 

 
10,53 

 
52,65 

 
 
 

16 

 
 
 

5,00 

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 

 
 
 

6,05 

 
 
 

30,25 

17 2,00 u Cinturó antivibració 20,00 40,00 
 

18 
 

5,00 
u Armilla reflectant amb tires reglectores a 

la    cintura,    al    pit    i    a    
l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

 
2,00 

 
10,00 

19 2,00 Ut Mosquetó d'acer 3,20 6,40 
20 5,00 Ut. Cinturó porta-eines 15,00 75,00 
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No.  de 
 

Preu 

 
Unitats 

 
Designació Preu 

Unitari 
Preu 

Total 
 

21 0,00 Ut. Cinturó de seguretat amb arnès 36,00 0,00 
22 2,00 Ut. Cable ancoratge prot. individual 5,00 10,00 

 
PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 
23 

 
20,00 

m2 Protecció   horitzontal   d'obertures,  amb 
fusta i el desmuntatge inclòs 

 
6,81 

 
136,20 

 
 
 
 

24 

 
 
 
 

20,00 

m Barana de protecció en el perímetre de la 
coronació d'excavacions d'1 m d'alçada 
amb  travesser  superior,  travesser 
intermedi i muntants de tub metàl.lic de 
2,3", socol de post de fusta, ancorada 
en el terreny amb daus de formigó i 
amb el desmuntatge inclòs 

 
 
 
 

7,50 

 
 
 
 

150,00 

 
 

25 

 
 

2,00 

u Topall  per a descàrrega de camions 
en excavacions, de 4 m d'amplada amb 
tauló de  fusta  i  perfils  IPN  100  
clavats  al terreny i amb el desmuntatge 
inclòs 

 
 

16,00 

 
 

32,00 

 
26 

 
20,00 

m Barana "sargent" vora murs de 
maçoneria i voladiu 

 
15,00 

 
300,00 

27 2,00 u Tapa provisional pous 1x1 m 15,00 30,00 
 

28 
 

0,00 
u Línea de vida horitzontal amb resistència 

de 15 Kn i 20 m de llargada 

 
85,00 

 
0,00 

 
29 

 
0,00 

ut Plataformes  metal.liques  per  a  pas  
de vehicles sobre rases 

 
17,00 

 
0,00 

 
SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

30 10,00 u Con de plàstic reflector 10,00 100,00 
 

31 
 

20,00 
m Cordó   d'abalisament   reflectant,   inclòs 

suports, col·locació i desmuntatge 

 
1,50 

 
30,00 

 
32 

 
50,00 

m Tanca   mòbil   de   2m   d'alçada,   
d'acer galvanitzat amb peus de formigó 

 
2,90 

 
145,00 

 
33 

 
2,00 

u Tanca autònoma metàl·lica de 2,5m 
de llargada, de contenció de peatons 

 
12,38 

 
24,76 

 
34 

 
2,00 

u Tanca i pannell normalitzat desviació de 
trànsit 

 
77,30 

 
154,60 

 
35 

 
2,00 

u Llumenera amb làmpara intermitent, amb 
bateria de 12v 

 
32,92 

 
65,84 

 
36 

 
6,00 

u Senyal   normalitzada   de   trànsit   
amb suport metàl·lic inclosa la col·locació 

 
32,00 

 
192,00 



Document nº1 Annex nº18 

 Projecte de reconstrucció de la Plaça de l’Església de Sant Pere del Pas de la Casa, Andorra 
 

213 

 
No.  de 
 

Preu 

 
Unitats 

 
Designació Preu 

Unitari 
Preu 

Total 
  
 

37 

 
 

1,00 
u Placa   de   senyalització   de   

seguretat laboral     d'acer     
serigrafiada,     fixada mecànicament 

 
 

12,50 

 
 

12,50 

 
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

 
 

38 

 
 

15,00 

m Conductor de coure de designació UNE 
RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció 1x 16 
mm2,    col.locat    en    tub    i    amb    el 
desmuntatge inclòs 

 
 

6,54 

 
 

98,10 

 
 

39 

 
 

15,00 

m Conductor   de   coure   nu,   unipolar   
de secció 1x 35 mm2, muntat en mal la 
de c onnex  ió  a terra i  amb  el  
desmuntatge inclòs 

 
 

9,99 

 
 

149,85 

40 1,00 Ut. Transformador de seguretat 35,00 35,00 
41 1,00 Ut. Quadre general 150,00 150,00 

 
 
 

42 

 
 
 

1,00 

u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb 
recobriment  de  coure  de  300  Mm  de 
gruix , de 1500 mm de llargàr ia i de 14,6 
mm de diàmetre, clavada a terra i amb 
el desmuntatge inclòs 

 
 
 

24,15 

 
 
 

24,15 

 
EQUIPAMENTS 

43 2,00 mes lloguer de wc instal·lat 180,00 360,00 
 

44 
 

2,00 
mes Amortització  de  mòdul  prefabricat  de 

vestuaris i local per a reunions d'obra 

 
50,00 

 
100,00 

45 1,00 u Amoblament provisional vestuari 100,00 100,00 
 

EXTINCIÓ D'INCENDIS 
 

46 
 

2,00 
u Extintor  de  pols  polivalent,  inclòs  el 

suport i la seva col·locació 

 
35,00 

 
70,00 

 
 
 
 
 

47 

 
 
 
 
 

2,00 

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 

 
 
 
 
 

4,20 

 
 
 
 
 

8,40 
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No.  de 
 

Preu 

 
Unitats 

 
Designació Preu 

Unitari 
Preu 
Total 

 
 

MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS 
 

48 
 

1,00 
u Farmaciola      totalment      equipada      i 

col·locada a obra 

 
55,00 

 
55,00 

 
FORMACIÓ I HORES DE PERSONAL 

 
49 

 
2,00 

h Formació en seguretat i salut en el treball  
19,61 

 
39,22 

 
50 

 
2,00 

mes Reunió  mensual  comitè  de  seguretat  
i salut 

 
24,78 

 
49,56 

 
51 

 
10,00 

h Ma d'obra en manteniment de seg. i salut  
20,00 

 
200,00 

 
 

 TOTAL (EXECUCIÓ MATERIAL)                         3.394,93 €
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 
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PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

 

Pressupost d’execució material................................................ 186.783,86 € 

DESPESES GENERALS I BENEFICI INDUSTRIAL  AL 16%  

(sobre 186.783,86 €)................................................................................28.885,42 € 

 

 

Pressupost d’execució per contracte...................................... 216.669,28 € 

IGI 4,5% (sobre 216.669,28 €)............................................................... 9.750,12 € 

 

Pressupost d’execució per contracte amb IGI............................... 226.419,40 € 

 
 
 
TOTAL DEL PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE 
L’ADMINISTRACIÓ 
 

226.419,40 € 
 
Aquest pressupost per al coneixement de l’Administració és de DOS-
CENTS VINT-I-SIS MIL QUATRE-CENTS DINOU EUROS AMB ZERO 
QUARANTA CENTIMS. 
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