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L'apartat d'instal·lacions del present Projecte té per objecte la definició de les obres necessàries per a 
l'execució de les instal·lacions corresponents. 

De manera més precisa, constitueixen l'objecte del Projecte les instal·lacions i obres següents: 

- Instal·lacions elèctriques 

- Instal·lacions d'enllumenat  

- Instal·lacions de ventilació  

- Instal·lacions de protecció contra incendis  

- Instal·lacions de seguretat, vigilància i control 

- Instal·lacions de comunicacions 

- Equipament del centre de control 

- Infraestructura complementària, incloent tancaments de galeries d'evacuació, pals SOS i locals 
tècnics 

 2 NORMATIVA DE SEGURETAT D’APLICACIÓ EN TÚNELS DE 
CARRETERA 

2.1 Normativa de aplicació 

La Norma d'aplicació per al projecte, construcció, posada en servei i explotació dels túnels del tram de 
carretera de projecte és el Reial Decret 635/2006, del 26 de maig, sobre requisits mínims de 
seguretat en el túnels de carreteres del Estat.  

Per altre banda, al ser un túnel depenent de la Dirección General de Carreteres de Catalunya, seguirà 
les Especificacions Tècniques per l’Equipament de Túnels de la mateixa.  

L'objectiu fonamental d’aquestes és la seguretat de les persones, i en particular: 
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- Prevenir situacions de risc que puguin posar en perill : 

 La vida de les persones 

 El medi ambient 

 La infraestructura d'obra civil i instal·lacions del túnel 

 

- Mitigar les possibles conseqüències d'una situació de risc, fonamentalment derivada d'un incendi 
en un túnel, proporcionant els requisits ideals per a: 

  Permetre que les persones involucrades en la situació de risc puguin salvar-se elles 
mateixes 

 Permetre que els usuaris de la carretera puguin intervenir immediatament 

  Assegurar una acció eficaç per part dels serveis d'emergència 

 Protegir el medi ambient 

 Limitar els danys materials 

 

2.2 Classificació dels túnels 

2.2.1 Classificació segons la directiva europea 2004/54/CE 

De cara a la determinació dels requisits mínims de seguretat a complir pels túnels, la Directiva 
2004/54/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d'abril de 2004, sobre requisits mínims de 
seguretat per a túnels de la Xarxa Transeuropea de Carreteres considera bàsicament els següents 
paràmetres: 

- Volum de trànsit: A aquests efectes, es considera la mitjana anual de trànsit diari per carril del 
túnel, comptabilitzant cada vehicle de motor com una unitat. Es diferencien dos esglaons: 

 Trànsit ≤ 2.000 vehicles / carril 

 Trànsit> 2.000 vehicles / carril 

 

- Longitud del túnel: Es diferencien tres graons:  
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 Longitud = 500-1.000 m 

 Longitud = 1.000 - 3.000 m  

 Longitud> 3.000 m. 

 

2.2.2 Classificació segons el Reial Decret 635/2006 

Reial Decret 635/2006, de 26 de maig, sobre requisits mínims de seguretat en els túnels de carreteres 
de l'Estat estableix un equipament mínim de seguretat segons la tipologia de cada túnel. Les mesures 
de seguretat a aplicar en cada túnel es basaran en un estudi sistemàtic de tots els aspectes del 
sistema compost per la infraestructura, els usuaris i els vehicles. El Reial decret té en compte els 
següents paràmetres: 

- Longitud del túnel 

- Nombre de tubs 

- Nombre de carrils 

- Geometria de la secció transversal, planta i alçat, tipus de construcció 

- Trànsit unidireccional o bidireccional 

- Volum de trànsit per tub (inclosa la seva distribució temporal) 

- Risc de congestió (diària o de temporada) 

- Temps d'accés dels serveis d'emergència 

- Presència i percentatge de vehicles pesants 

- Presència, percentatge i tipus de tràfic de mercaderies perilloses 

- Característiques de les vies d'accés 

- Velocitat màxima autoritzada 

- Medi geogràfic i climatologia 
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La classificació dels túnels que realitza el Reial Decret per establir l'equipament mínim de seguretat 
diferència entre túnels unidireccionals i bidireccionals. Dins de les dues classificacions, es té en compte 
la longitud dels túnels, la IMD i si és urbà o no. 

D'acord amb els criteris del Reial Decret, el túnel de nova construcció objecte de projecte es 
classificaria com: 

- Bidireccional 

- Interurbà 

- Longitud > 1000 m 

- IMD per carril > 2000 vehicles per carril i dia 

 

Mentre que el existent: 

- Bidireccional 

- Interurbà 

- Longitud < 200 m 

- IMD per carril > 2000 vehicles per carril i dia 

 3 DESCRIPCIÓ GENERAL D’INSTAL·LACIONS DE PROJECTE 

Donada la classificació prèvia i segons els Reial Decret 635/2006, el túnel existent no necessitarà cap 
mena d’instal·lació mentre que el nou Túnel de Tres Ponts requerirà les següents: 

- Voreres 

- Sortides d'emergència 

- Drenatge de líquids tòxics 

- Centre de control 
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- Circuit tancat de TV 

- Sistema informàtic d'extracció de fums, automàtic i manual 

- Il·luminació normal 

- Il·luminació de seguretat 

- Il·luminació d'emergència 

- Ventilació 

- Doble subministrament elèctric 

- Generadors d'emergència 

- Sistema d'alimentació ininterrompuda (SAI) 

- Detectors de CO 

- Opacímetres 

- Cable per a detecció d'incendis 

- Detecció automàtica d'incidents 

- Estacions d'emergència 

- Senyalització sortides i equipaments d'emergència 

- Senyalització segons la norma 8.1 i 8.2 IC 

- Panells de senyalització variable 

- Barreres exteriors 

- Semàfors exteriors 

- Semàfors interiors (si algun tub fa o més de 3.000 metres) 

- Megafonia 

- Xarxa d'hidrants 
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- Aforadors 

- Sistema de radiocomunicació per a serveis de emergència 

- Missatgeria d'emergència per ràdio per a usuaris 

Tenint en compte això, seguint les Especificacions Tècniques per l’Equipament de Túnels la Dirección 
General de Carreteres de Catalunya i considerant desitjable assolir un nivel d’equipaments E3 al Túnel 
de Tres Ponts, es compliran les següents especificacions. 

 

3.1 Sistema de gestió multitúnel 

La Gestió del túnels es realitzarà des del Centre de Control de Carreteres de Vic (CCCV), donat que té 
un nivell d’equipament igual o superior a  E2. No obstant, en situacions de pèrdua de comunicacions 
amb el CCCV o per raons de manteniment, es podrà també gestionar el túnel en particular, des del 
seu Local Tècnic. El conjunt format per l’equipament del CCCV, les xarxes de comunicacions i 
l’equipament de cada Local Tècnic ho anomenem Sistema de gestió multitúnel. 

- El Centre de Control de Carreteres de Vic (CCCV), on hi haurà la aplicació de gestió multitúnel, 
és a dir, on hi haurà la possibilitat de control de tots els túnels. 

- El Local Tècnic (L.T.), on aniran situats els equips per al control local del túnel, i des d’on serà 
possible dur a terme una gestió local en cas de pèrdua de la comunicació amb el CCCV o bé 
per a dur a terme tasques de manteniment i on hi hauran els equips que permetran connectar 
aquest local amb l’exterior. Aquests Locals Tècnics poden estar situats a les boques del túnel o 
bé al interior. 

- La xarxa de comunicacions entre els L.T. i el CCCV, tindrà la missió d’interconnectar els Locals 
Tècnics amb el CCCV. Aquesta xarxa pot estar basada en tecnologia de : 

 Fibra òptica (Gigabit) 

 Radio enllaç 

 Telefonia 

 



                                                                                                              

7 
Document 1. Memòria i Annexes 
Annex 09. Instal·lacions  

Millora General. Condicionament. Eixamplament i millora de traçat. Carretera 
C-14. PK 163+200 al 166+520. Tram: Organyà – Montant de Tost    

Guillermo Callejo Escriche 

3.2 La xarxa local 

Aquest anell físic, una part de l’anell anirà per un marge del túnel, i l’altre part de l’anell anirà per 
l’altre marge. 

En el túnel s’instal·larà una xarxa local, que estarà formada per un anell físic de fibra òptica, on es 
connectaran els Switch’s, als quals es connectaran també els equips de control dels dispositius finals 
(anomenats ERU’s) i que permetrà interconnectar tots els equips de control equipament entre sí, i 
amb un ordinador servidor situat al Local Tècnic o centre local. Aquesta xarxa serà de tipus Gigabit 
Ethernet, formant un anell de fibra òptica que parcialment anirà per un marge del túnel parcialment 
per l’altre . En un primer nivell de detall d’aquesta xarxa, es poden apreciar els següents equips: 

- Els switch’s Gigabit Ehternet, amb les connexions per a fibra òptica i les connexions Ethernet 

- Els equips controladors i concentradors de dispositius, anomenats ERU’s (Estació Remota 
Universal) 

- L’anell de Móduls d’E/S, que s’encarregaran de controlar les entrades/sortides analògiques i 
digitals, així com els Inputs/Outputs de potència 

- Els dispositius finals (sensors, panells, quadres de ventilació i il·luminació, semàfors,...) 

- Els maquinari situat en el Local Tècnic, que variarà depenent del nivell d’equipament del túnel 

El túnel es tramificarà per tal de dur a terme una correcta distribució del control del equipament 
instal·lat a l’interior. Es distingiran els trams interiors, dels trams de la boca (o trams que comprenen 
els locals tècnics o locals on estan situats els quadres de potencia de ventilació, enllumenat, i grups 
electrògens i equips per a comunicar amb el CCCV).  

3.2.1 Detall de la xarxa local per a diferents nivells d’equipament 

A. Transmissió de dades 

La xarxa local esta formada per un doble anell de fibra òptica a la qual es connecten un cert nombre 
de switch’s Gigabit Ehternet. De cada Switch es connectarà una ERU i depenent d’aquesta es 
controlaran tots els dispositius finals de control. Les entrades/sortides analògiques i digitals es 
controlaran des d’una sub-xarxa de móduls de control formant un bus industrial. 

Criteris per a la tramificació del túnel: 

Per tal de dur a terme una distribució uniforme de connexions ERU dispositius Mod E/S dispositius, es 
farà una tramificació del túnel, de manera que en cada tram hi haurà una ERU, que controlarà tots els 
dispositius situats en el seu tram. Es distingiran dos tipus de trams: 



                                                                                                              

8 
Document 1. Memòria i Annexes 
Annex 09. Instal·lacions  

Millora General. Condicionament. Eixamplament i millora de traçat. Carretera 
C-14. PK 163+200 al 166+520. Tram: Organyà – Montant de Tost    

Guillermo Callejo Escriche 

- els trams interiors de túnels 

- els trams de les boques, on hi ha situats els locals tècnics amb els quadres de potència i els 
equips de control i comunicació amb el CCCV 

El nombre de trams i per tant el nombre d’ERU’s vindrà condicionat sobre tot per el nombre de 
dispositius a controlar. En principi, cada ERU hauria de controlar com a màxim 300 entrades/ sortides 
analògiques-digitals. 

El control de certs elements crítics, com detectors de CO, opacímetres, detectors de NOx s’hauran de 
connectar alternativament a diferents ERU’s, ja que per qüestions de seguretat i preveient el cas d 
fallida d’una ERU hi ha que repartir mes el control de les senyals d’aquests equips. 

B. Transmissió de vídeo 

La transmissió de vídeo haurà d’ésser digital i codificada i transmesa a través de l’anell Gigabit, dons 
d’aquesta manera s’aprofitaran les principals avantatges d’aquesta sistema: Possibilitat de tenir un 
anell de vídeo, facilitat d’incorporar noves cameres, eliminació de la necessitat de la matriu de vídeo, i 
facilitat de transmetre les imatges de vídeo a qualsevol punt de les xarxes Ethernet. 

C. Transmissió de veu (Megafonía i veu IP) 

Aprofitant la potencialitat de la xarxa instal·lada, els sistemes d’àudio a implementar en els túnels 
compliran les normes de compressió de veu segons els estàndards G711 i G723 que permeten la 
transmissió de la veu sobre xarxes IP. Aquesta propietat del subsistema d’àudio, facilita la seva 
redundància davant de fallades de la pròpia xarxa, be sigui per avaria d’equips o per tall de cables. 

3.2.2 L’estació universal remota (ERU) 

Es l’equip concentrador i controlador de dispositius. Esta connectat a la xarxa a través del Switch 
Gigabit. La ERU haurà d’ésser un equip que compleixi amb les especificacions redactades per el 
“Comite tècnico de Normalización 135 d’AENOR, subcomitè 4”, “Regulación de tràfico”. 

Els mòduls d’entrades i sortides analògic - digitals 

Les diferents E/S del tipus digital i analògic, que ha de tractar la ERU es solucionaran mitjançant 
mòduls de E/S. Amb aquests mòduls s’aconsegueix fer solucions escalables que poden tractar des de 
un nombre de E/S petit fins a la màxima capacitat de control, exigible a la ERU. 

Aquest mòduls podran ser connectats i controlats per la ERU mitjançant un bus multipunt. Això 
permet realitzar instal·lacions amb una alta concentració de mòduls a la pròpia ERU o be distribuint els 
mateixos al llarg de la instal·lació. 
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El mòduls solucionaran les següents necessitats funcional de la ERU: 

Entrades Digitals 

Proporcionen al sistema la possibilitat d’obtenir informació de l’estat del dispositius a través de bits 
individuals amb significat propi i diferenciat. sónaquest mòduls els que s’encarreguen de efectuar la 
adaptació dels nivells de la entrada ( nivells de tensió, presència de polses, freqüència, etc..). Les 
entrades digitals sempre seran contactes lliures de tensió. 

Entrades Analògiques 

Proporcionen al sistema la possibilitat d’obtenir informació sobre mesures en forma de valora 
analògics de diferents tipus, velocitat del vent, percentatges, etc. El tipus de senyal considerat i 
solucionat per aquests tipus de mòduls ha de ser : Corrent de 0 a 20 mA. 

Sortides digitals 

Proporcionen al sistema la possibilitat d’obtenció d’actuació en camp en forma de bits individuals amb 
significat propi i diferenciat. 

Segon el seu comportament, es classifiquen en dos tipus: 

- De pols: sónles que una vegada activades, es mantenen actives durant un període fix de temps 
i es desactiven automàticament. Únicament s’ha de donar l’ordre d’activació 

- De nivell: sónles que mantenen el seu nivell indefinidament especificant-se el nivell desitjat 

 

3.3 El local tècnic o centre de control local 

Des del punt de vista de gestió dels túnels, el Local Tècnic (L.T.) serà el lloc des d’on serà possible dur 
a terme accions sobre els diferents dispositius de túnel en cas de pèrdua de comunicacions des del 
CCCV o bé dur a terme accions de manteniment. 

Hi haurà un rack d’ordinadors amb l’aplicació servidora per a control de les ERU’s del túnel, un PC per 
a control dels pals S.O.S. i un PC per a control de la megafonía, junt amb un PC “client” per tal de 
poder gestionar els elements del túnel en els casos esmentats de pèrdua de comunicacions, o per 
motius de manteniment. Des d’aquest servidor es controlaran totes les ERU’s amb els corresponents 
BUS de móduls d’entrades/sortides. 
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3.4 El centre de control de carreteres de Vic 

En el centre de control de carreteres de Vic (centre multitúnel), hi haurà un ordinador servidor 
(multitúnel) que podrà comunicar amb totes les ERU’s a través de les xarxes de comunicació (fibra 
òptica, telefonia,..) i per tant tindrà el coneixement de l’estat de tots els elements dels diferents 
túnels.  

En els Locals Tècnics hi haurà un altre ordinador servidor que podrà comunicar amb les ERU’s 
associades a ell. Això és possible gràcies a la possibilitat que té la ERU d’establir comunicació amb 
mes d’un centre (servei multiaccès), i per tant això farà possible una gestió distribuïda quan es donin 
situacions de pèrdua de comunicacions amb el centre general. 

 

3.5 Equipaments o dispositius de control 

3.5.1 Ventilació 

L’objectiu d’un sistema de ventilació en situació de servei sense incidències és la d’aconseguir un flux 
d’aire fresc de manera que aquest pugui desplaçar l’aire contaminat generat a l’interior del túnel. Els 
requisits mínims exigits al sistema de ventilació seran: 

- Mantenir una ventilació suficient per tal que la toxicitat del aire del interior del túnel no arribi a 
nivells perillosos, en especial el nivell de CO 

- Mantenir la visibilitat i lluminositat a uns nivells de manera que es pugui circular amb seguretat 

- Una contaminació admissible en boques 

Les galeries d’evacuació estaran necessàriament pressuritzades. 

En cas d’incendi, la ventilació s’haurà d’activar de manera que es pugui assegurar una visibilitat, 
temperatura i nivell de radiació adequat cap a les vies d’escapament. 

El cabal d’aire necessari en situació d’explotació normal, és calcularà en funció de la concentració de 
CO, NOX, opacitat, direcció del vent,... i de les característiques del trànsit previstes per els propers 20 
anys (IMD, % de pesants i repartiment del trànsit per sentit).  

 Ventiladors 

S’instal·len ventiladors capaços d’aspirar el flux d’aire cap l’exterior. Aquests seran de tipus reversible, 
amb baix nivell de sonoritat. Caldrà prendre especial atenció al ancoratge a les parets o arc del túnel. 
S’hauran de instal·lar amb els corresponents amortidors, i s’haurà de vigilar que produeixin la mínima 
vibració possible. 
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Serà recomanable que vinguin equipats amb sensors que reportin informació de determinades 
variables sobre el funcionament dels mateixos (vibració, funcionament, desgast de coixinets,..) i 
reixetes de protecció. 

Extractors de fum 

Son elements amb una funció específica en cas d’incendi, per extreure els fums produïts pel mateix 
incendi o bé per la impulsió d’aire fresc a l’interior del túnel. 

Els extractors han de funcionar a altes temperatures i com a mínim a 250º durant 90 minuts i estar 
dotats de reixeta de protecció per a evitar danys greus. 

Trampelles de ventilació 

En el cas de ventilació transversal o semi-transversal, s’instal·laran trampelles de ventilació. Cada 
trampella disposarà d’un motor amb un automatisme de control per l’obertura i tancament de les 
portes de la trampella. El control de les trampelles de ventilació s’efectuarà de forma individual des del 
CCCV ó L.T. Tindran un dispositiu que permeti l’obertura manual “in situ” en cas de fallida del control 
automàtic. Hauran de funcionar a altes temperatures i com a mínim a 250º durant 90 minuts. 

Control de la ventilació 

El control de la ventilació caldrà fer-lo amb un equipament fiable i robust, i per tant de provada 
qualitat. La separació mínima dels equips de mesura serà de 500 metres. 

Control de l’atmosfera a l’interior del túnel: 

 Mesuradors de CO, NO i opacímetres 

 Anemòmetres estàtics, dons sónmenys sensibles a les pertorbacions ocasionades per el pas 
del trànsit (en especial de pesants)  

- Control de l’atmosfera a l’exterior del túnel: 

 Serà recomanable instal·lar una estació meteorològica al menys en una de les boques, capaç 
de mesurar com a mínim els següents paràmetres: 

 Velocitat del aire (magnitud i sentit) 

 Direcció del aire 

 Temperatura 
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 Pressió 

 Volum de pluja 

 En casos especials, també és requerirà la possibilitat de mesurar el punt de formació 
de gel de la calçada, i l’estat de la calçada (capa d’aigua, neu,..) 

Els opacímetres mesuraran la visibilitat dins del túnel, dons els fums i hollins procedents sobre tot dels 
vehicles pesants, poden dificultar-la. Ni han de dos tipus: 

- Per mesura directa: Es basen en la mesura directa d’un feix de llum que haurà de recórrer uns 
20 metres, per tal que la mesura sigui fiable 

- Per difusió del feix lluminós: Cal prendre una mostra d’aire, per analitzar 

Els detectors de CO mesuren la concentració de CO que hi ha en el aire del túnel, procedent de la 
combustió incomplerta dels hidrocarburs que composen els diferents combustibles. 

Els detectors de Nox mesuren la qualitat de l’aire, es recomana el seu us en aquells túnels amb un 
elevat percentatge de vehicles diesel. 

3.5.2 Enllumenat 

L’enllumenat d’interior de túnel estarà format per lluminàries de repartició fotomètrica simètrica, amb 
relació al eix transversal d’aquestes, col·locades als dos costats del túnel. 

Per al càlcul de l’enllumenat es tindran en compte els següents factors: 

- Nivell d’il·luminació de la calçada i parets del túnel, distingint 5 zones: zona d’accés, zona 
umbral, zona de transició, zona interior, zona de sortida 

- Uniformitat en la distribució de la il·luminació sobre la calçada, és important que aquesta sigui 
superior al 65%, per assegurar un adequat funcionament del DAI 

- Efecte de parpadeig (efecte “clicker”) 
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Figura 1 Distribució de les 5 zones que es distingeixen als nivells d’il·luminació 

S’haurà de dimensionar l’ instal·lació per tal d’obtenir 4 nivells corresponents a 4 situacions 
meteorològiques diferents: Nivell nocturn o bàsic, nivell crepuscular, nivell ennuvolat i nivell assolellat. 

Els projectors incorporaran llampades de descàrrega de VSAP (Vapor de Sodi d’alta Pressió) de 
diferents potències, per tal d’obtenir el nivell d’il·luminació desitjada. Els equips d’arrencada estaran 
incorporats en la pròpia lluminària i estaran degudament compensats de manera que el seu factor de 
potència no sigui inferior al 0,85 segons s’especifica en la instrucció MI-BT-032 del REBT. 

Els projectors es fixaran a un perfil especial longitudinal d’arriostrament, amb unes peces de reforç per 
tal de fer mes rígid el conjunt, tenint el cable d’alimentació una llargària tal que faci que aquest no 
estigui sotmès a tracció. 

El grau de protecció dels projectors no serà inferior a IP-65. 

A les galeries d’evacuació, s’instal·laran llums fluorescents que s’activaran en cas d’incident. L’encesa 
d’aquest enllumenat es farà de manera automàtica al obrir qualsevol porta de les galeries. El posterior 
apagat es farà des del centre de control. 

Control de l’enllumenat 

Els diferents nivells d’enllumenat s’obtindran mitjançant un sistema de control de fotocélules de 
sensibilitat regulable, actuant sobre les diferents línies d’alimentació. 
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Les fotocél·lules s’instal·laran a les dues boques del túnel, actuant independentment sobre les línies 
d’enllumenat ennuvolat, crepuscular i assolellat, activant-les o desactivant-les segons l’ il·luminació 
exterior.  

L’enllumenat bàsic estarà sempre encès i serà el que funcionarà sempre durant les hores nocturnes, el 
nivell es fixarà d’acord a la normativa vigent evitant l’instal·lació de reductors de flux. 

Les fotocèl·lules estaran protegides amb un retard contra variacions ocasionals del nivell d’il·luminació. 

La il·luminació de la galeria estarà normalment apagada i només s’encendrà quan s’obri alguna de les 
portes de la pròpia galeria y haurà d’ésser apagada des de la sala tècnica. 

3.5.3 Detecció d’incendis 

Es disposaran sistemes  basats en cable amb sensors electrònics que  fan un mesurament de la 
temperatura a nivell de cada sensor i es pot obtenir una gràfica lineal de temperatures i analitzar 
gradients. No necessiten calibració ni manteniment. En cas de trencament del cable, es pot fer un 
“empalme”. Permet fer ramificacions i conèixer la direcció del foc. Permet fer una tramificació de 
detecció molt precisa. 

3.5.4 Extinció d’incendis. 

Per al dimensionament del sistema de incendis es tindrà en compte, com a mínim, el següent: 

a) Potències tèrmiques 

- 1 Cotxe utilitari 2,5 MW 

- 1 Cotxe gran 5,0 MW 

- 2 Cotxes 8,0 MW 

- 1 Furgoneta 15,0 MW 

- 1 Autobus 20,0 MW 

- 1 Camió (sense mercaderies perilloses) 20/30 MW 

b) Producció de fums 

- 1 Cotxe utilitari 20 m3/s 

- 1 Cotxe gran 30 m3/s 
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- 1 Furgoneta 50 m3/s 

- 1 Camió 50/80 m3/s 

Els equips per a l’extinció d’incendis sónels següents: 

a) Extintors, que formaran  part dels pals S.O.S estant marcats visiblement. Normalment seran 
extintors de pols polivalent i CO2, i compliran amb les normatives vigents en relació als apartats 
d’extinció d’incendis en túnels NBE-CPI-91. 

b) Xarxa d’aigua contra incendi, formada per una estació de bombeig que subministra un cabdal 
d’aigua a la xarxa a una pressió determinada. La estació de bombeig constarà de dues bombes 
principals de tipus elèctric, una activa i l’altre de reserva per assegurar un funcionament ininterromput 
en cas de necessitat. El sistema disposarà d’un dipòsit amb una capacitat mínima, el qual haurà de 
garantir la quantitat d’aigua requerida en el temps establert. Els punts de sortida d’aigua podran ser 
els hidrants o be les mangueres BIE, normalment allotjades en els armaris de pals S.O.S. 

El funcionament de la xarxa serà el següent: 

- La pressió de les vàlvules de les bombes jokey serà superior a les del cabal, per a que sempre 
s’encenguin abans que la principal, donat que la seva missió és la de mantenir la pressió en el 
sistema i compensar les petites pèrdues que puguin existir en el circuit 

- Quan s’obri algun hidrant, la pressió de la xarxa caurà per sota d’un valor establert, funcionant 
la bomba principal fins arribar al subministrament màxim. Si es produís alguna fallida amb 
aquesta bomba, entraria en funcionament de forma automàtica la bomba de reserva 

- Una vegada extingit l’incendi, s’hauran de tancar manualment les bombes i posteriorment, es 
tancaran els hidrants 

El conjunt dels dos sistemes de detecció i extinció d’incendis, es complementarà amb un software 
específic de resposta davant els incendis, que consistirà en una sèrie d’actuacions sobre determinats 
dispositius (ventiladors, semàfors, barrera de tancament del túnel,..). 

3.5.5 Sistema de Megafonía 

El sistema de Megafonia permet donar missatges als conductors en casos d’incidents que els obliguin a 
dur a terme accions no previstes. Aquests missatges s’hauran de poder enviar tant a l’interior del 
túnel, com a les boques i zones pròximes a les barreres de tancament, com també al interior de les 
galeries. 
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Per tal de poder emetre des del centre de control missatges intel·ligibles a pesar del soroll ambiental i 
les reverberacions del interior del túnel, es dividirà el túnel en seccions, que al mateix temps permetrà 
al sistema de Megafonía enviar missatges particularitzats per a cada secció. 

Al Local Tècnic d’aquest túnel també s’haurà d’instal·lar el sistema de control amb el corresponent 
micròfon per tenir en compte la possibilitat de donar missatges (en viu o pre-gravats) en cas que no 
sigui possible fer-ho des del CCCV. 

S’ubicaran altaveus, convenientment alimentats des dels equips amplificadors localitzats a les 
estacions elèctriques. En aquests locals, a més a més, s’instal·laran equips de control i supervisió de 
megafonia, comunicats mitjançant una xarxa de fibra òptica amb el Centre d’explotació i 
manteniment, on s’ubicarà la consola de control del sistema. 

La disposició prevista pels altaveus s’haurà de confirmar a l’obra, després dels corresponents 
amidaments acústics al túnel ja finalitzat. 

3.5.6 Sistema de pals d’auxili (veu IP) 

La funció principal dels pals S.O.S. serà la comunicació bi-direccional d’àudio (veu IP). Hi hauran pals 
S.O.S. tant al interior del túnel com al exterior a les proximitats de les boques. Els primers es troben 
ubicats als níxols de seguretat interiors del túnel, junt amb d’altres sistemes de seguretat com poden 
ser extintors. 

La solució de voIP consisteix en una sèrie de elements hardware i software que interoperen entre sí. 
Es composa de una sèrie de unitats digitalitzadores i emissores d’audio, que deposen la informació 
digitalitzada a la xarxa i d’unitats receptores que, recollint la informació de la xarxa, pot 
descomprimir-la i passar-la a format analògic. 

Aquesta solució permet comunicació full-duplex entre diferents equips sempre que disposin amb el 
software i el hardware adients. A mes estarà mantinguda sobre estàndards ben definits que fan que 
sigui una arquitectura oberta a la integració entre diferents entorns. 

Per garantir l’inmunitat electromagnètica i alta qualitat de so, la comunicació entre els pals S.O.S. i el 
CCCV (ó Locals Tècnics) es farà per fibra òptica. 

En noves instal·lació la disposició aquests han de seguir les recomanacions del P.I.A.R.C de manera 
que la interdistància entre ells no sigui mai superior als 150 metres. 

Les trucades rebudes dels pals SOS poden ser de dos tipus: les trucades d’usuaris o trucades de 
servei del personal de manteniment. La trucada del usuari s’activarà actuant sobre el polsador del pal 
SOS i la trucada de servei s’activarà actuant sobre un sensor magnètic situat en una zona oculta del 
pal SOS. 
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Les principals característiques funcionals del sistema son: 

- Configuració del pal SOS 

- Prioritat / simultaneïtat de trucades 

- Enregistrament de comunicats d’atenció 

3.5.7 Subsistema d’evacuació 

Es el format pel conjunt de dispositius d’informació sobre les sortides d’evacuació o d’emergència, així 
com els equips de guiat cap aquestes sortides.  

A més, també s’inclouen una sèrie de dispositius d’ajuda per els propis especialistes d’extinció. 

Senyalització estàtica de sortides d’emergència i recorreguts per evacuació 

Existirà una senyalització lluminosa indicativa de sortida d’emergència amb pictogrames homologats. 
El sistema de senyalització estàtica de sortides d’emergència es completarà amb rètols amb 
pictograma fotoluminiscents (o amb LED’s) que tindran la funció d’indicar la direcció i la distància a 
cada una de les sortides exteriors de la mateixa. 

Sistema d’enllumenat d’emergència 

En els túnels l’enllumenat d’emergència té la funció de garantir una il·luminació bàsica durant un 
mínim d’una hora en el cas d’haver una manca de subministrament elèctric, en cas de 
subministrament normal aquest enllumenat haurà d’estar apagat 

Aquestes lluminàries incorporen una bateria amb connexió automàtica en cas de fallida en el 
subministrament normal o bé quan la tensió baixa per sota del 70% del seu valor nominal. 

Portes Tallafocs 

Les portes tallafocs s’instal·laran, a fi de minimitzar el risc de pas de fums des del túnel a la galeria 
d’evacuació en cas d’incendi. Les portes incorporaran un mecanisme de tancament ràpid automàtic 
mitjançant molla. Al voltant de la porta, s’instal·laran uns llums (tipus xenon-flash o de LED’s) que 
s’encendran quan hi hagi una emergència i destellaran per tal d’advertir als possibles usuaris la 
ubicació exacta de la porta de sortida. L’angle de visió d’aquestes llums haurà d’apropar-se als 180 º. 

Fil d’Ariadna 
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Aquest sistema consisteix en la disposició a lo llarg del túnel, d’una barana a l’hastial on es troben els 
refugis per a l’evacuació, la qual té la funció de guia visual i tàctil per als usuaris de la via en cas 
d’accident. 

Per els serveis de bombers aquest “fil d’ariadna” serveix de “fil de vida”, ja que en aquesta barana es 
pot fixar un cable que permetrà mantenir-los units a la paret i a més els servirà de guia en el cas de 
desorientació vers una falta de visibilitat en una zona plena de fum. 

Sistema de Guia de Llum Freda 

Aquest sistema permet senyalitzar i il·luminar a l’interior d’un túnel, per guiar a les persones fins a la 
sortida més propera. 

La senyalització guiada per llum freda s’adapta a qualsevol superfície, interior o intempèrie i té una 
amplada molt estreta. 

El seu consum elèctric és molt baix, sense emissió de radiacions tèrmiques o infrarojos i amb una vida 
útil de milers d’hores de treball. Es tracta de semiconductors cristal·lins, micro-encapsulats amb coure. 

3.5.8 Subsistema d’energia 

Cal instal·lar d’altres fonts d’energia per tal de garantir el subministrament elèctric per aquells equips 
o subsistemes considerats “especials” (ventilació, part de l’enllumenat, equips informàtics,...): 

- Doble subministrament d’alimentació 

- Grup Electrogen: per garantir el subministrament en cas de caiguda de la xarxa principal. 
Entrarà en servei quan es produeixi una fallida en el subministrament de la companyia, però 
ho farà amb un cert retard per evitar una fallida transitòria. El grup haurà d’arrancar 
considerant-se: 

 La fallida total en el subministrament de la companyia elèctrica 

 Disminució de la tensió 

 Fallida en alguna fase 

 Desequilibri de tensió entre fases 

Així, quan es produeixi alguna d’aquestes situacions, es produirà l’arrencada automàtica del 
grup, que tornarà a donar subministrament a les instal·lacions del túnel. Quan es torni a produir 
una reanudació en les condicions de subministrament, es desconnectarà el consum de les línies 
del grup i es tornarà a connectar el sistema a la xarxa. 
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Sistema d’alimentació ininterrompuda (SAI): S’encarregarà de garantir el subministrament 
sense cap tall als elements crítics de seguretat. Es consideren elements crítics: 

- Els equips informàtics, tant els situats en el Local Tècnic com els situats en el propi túnel 
(ERU’s, Reguladors,..) 

- L’equipament de control ambiental 

- La senyalització de carril i semàfors d’emergència 

- L’enllumenat d’emergència 

- Abalisament lluminós lateral 

- Abalisament de calçada a les entrades 

El SAI s’haurà de dimensionar juntament amb el grup electrogen, ja que el SAI assegurarà el 
subministrament d’energia sense interrupció fins que entri en funcionament el grup electrogen. 

En absència de tensió a l’entrada del SAI, o que dita tensió estigui fora de toleràncies, aquest passa a 
funcionament d’emergència, alimentant la càrrega crítica amb bateria i ondulador. Quan es recuperi la 
tensió a l’entrada del SAI, el rectificador-carregador realimentarà l’ondulador. El temps d’autonomia 
de la bateria limitarà el temps de funcionament de l’equip. Per tant, el SAI assegurarà la continuïtat 
del subministrament elèctric als equips connectats a la seva sortida, en qualsevol cas de pertorbació o 
d’interrupció de la xarxa elèctrica normal. 

Els Sistemes d’Alimentació Ininterrompuda (SAI), estaran formats per: 

- Un rectificador-carregador 

- Un ondulador 

- Un contactor estàtic 

- Un bypass manual de manteniment integrat 

3.5.9 Sistema de TVCC i/o DAI (Detecció i gravació Automàtica d’Incidents) 
 

El sistema de TVCC està format per els següents apartats: 

- Les càmeres de TV (tant les situades a l’interior com les situades a l’exterior del túnel) 

- Els equips de codificació (situats al túnel) i descodificació de vídeo (situats al L.T. i/o C. Control) 
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- Els subsistema de transmissió de la senyal de vídeo, que tal com s’ha especificat en l’apartat 
4.1, serà de tipus digital i el medi de transmissió serà la fibra òptica 

- Els monitors per a visualització de les imatges 

- L’aplicació informàtica que permetrà seleccionar càmeres , visualitzar-les en un determinat 
monitor/ordinador/retroprojector, fer els moviments i enfocaments en cas que siguin càmeres 
amb “zoom” i posicionador, i altres funcions relacionades amb les càmeres 

- Sistema DAI de detecció i gravació d’incidències 

Les càmeres de TV d’exterior 

Seran cameres a color amb posicionador i autoiris. Cal tenir una perspectiva de la boca d’entrada, i 
tenir visió dels elements mes importants instal·lats (pals SOS, barreres, semàfors i sobre tot arribar a 
llegir els missatges dels PMV) 

Les càmeres de TV per l’interior del túnel 

Les destinades a fer un tractament DAI: Hauran d’estar preparades per tal d’oferir una imatge de 
vídeo amb la suficient qualitat per poder ser tractada posteriorment amb un sistema de tractament 
d’imatge. Per tal de poder tenir la millor perspectiva del túnel i facilitar les tasques de tractament 
d’imatge, és preferible que estiguin situades a la clau de la bòveda del túnel o a la part mes alta del 
túnel. Convé també que les càmeres situades a prop de les boques s’orientin cap a l’interior del túnel 
per tal d’evitar efectes d’enlluernament degut al sol. 

Les característiques mínimes que hauran de tenir aquestes càmeres son: 

- Alta sensibilitat, amb possibilitat de blanc/negre o color 

- Baixa velocitat de regulació del iris 

- Preferiblement amb objectiu fix 

- Poc sensibles als efectes blooming (enlluernament) 

- Una relació senyal soroll baixa 

- Possibilitat de regular el guany de la imatge (AGC) 

Les no destinades a tractament DAI, com les càmeres de vigilància simple i les cameres de vigilància 
de galeries, podran ser càmeres mes simples de tipus fix, i com a mínim tenir les següents 
característiques: 
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- Bona sensibilitat, amb imatge color 

- Autoiris 

Els equips de codificació i descodificació de vídeo 

Tal com ja s’ha dit, en el cas de càmeres amb tractament DAI, la etapa de codificació es farà desprès 
d’aquest tractament. Aquests equips hauran de tenir com a mínim les següents característiques: 

- Amples de banda fins a 10 MHz 

- Compatibles amb els diversos formats de TV 

- Baixa relació senyal soroll. 

El sistema DAI de Detecció i gravació automàtica d’incidents 

La tendència actual és la d’instal·lar sistemes DAI basats en tècniques de tractament digital d’imatges 
(en lloc dels sistemes basats en la detecció per espires). 

El sistema DAI està format per tot l’equipament tant de software com de hardware que permet la 
captura de les imatges, tractar-les, detectar incidents, donar una senyal d’alarma i gravar l’incident 
abans i desprès de l’ocurrència del mateix. 

El sistema DAI haurà de tenir al menys les següents característiques: 

- Detecció dels següents incidents: 

 Vehicle aturat en carril normal en trànsit fluid 

 Vehicle aturat en carril normal en trànsit saturat 

 Alentiment del trànsit en els carrils de circulació 

 Vehicle anormalment lent en trànsit fluid en carril normal 

 Vehicle que circula en sentit contrari en carril normal 

 Circulació de persones o vehicles aturats en el “voral” 

 Detecció d’obstacles 

 Detecció de fum 
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 Distància entre vehicles 

- Gestió de la gravació d’incidències (etiquetat d’imatges, visualització de les imatges,..) 

- Possibilitat de donar els paràmetres fonamentals del trànsit : Volum, velocitat, ocupació i 
composició de vehicles 

- Capacitat d’autodiagnòstic, com: 

 Pèrdua de la senyal de vídeo 

 Pèrdua de la senyal de comunicació 

 Avaria d’algun component del sistema. 

3.5.10 Panells d’acer vitrificat 

Equipament miultifuncional que aporta millores en aspectes que incideixen directament en l'interior 
d'un túnel, com ara: 

- Augment considerable de la lluminositat 

- Reducció de possibles despreniments de les parets, volta i del sostre sobre la calçada 

- Plena uniformitat en la secció del túnel 

- Optimització en els rendiments dels equips de ventilació 

- Impermeabilització de les parets 

- Canalització de les possibles humitats i filtracions que poguessin existir 

- Augment del guiat visual i contrastos per a l'usuari 

- Eliminació de l'efecte forat negre 

- Resistència al foc 
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El present annex té per objecte la definició i justificació de les obres de drenatge necessàries en la 
construcció de la millora de traçat de la carretera C-14 per garantir el flux hidràulic. Amb aquesta 
finalitat s’estudia la climatologia de la zona de projecte. L’estudi hidràulic permet establir els cabals 
d’avinguda de les diferents conques interceptades, a partir de les quals es definiran i calcularan les 
obres necessàries per desguassar els esmentats cabals. 

Cal tenir en compte a més a més, que les característiques hidrològiques y climatològiques 
caracteritzades en el present Annex repercutiran en la decisió del tipus de ferm i materials 
bituminosos a utilitzar (temperatura mitja estival i pluviomètrica). 

La solució projectada transcorre íntegrament per terreny interurbà, essent una carretera característica 
de muntanya, discorrent per una orografia força abrupta. 

Cal tenir present també que la zona de projecte s’inclou dintre de la conca del riu Segre, que forma 
part de les conques intercomunitàries de Catalunya. De fet, l’alternativa plantejada transcorre en 
paral·lel al riu Segre, afluent del Ebre, just per sobre la seva llera i sempre quedant fora del domini 
públic hidràulic 

Per a la realització d’aquest annex s’han tingut en compte els següents documents i publicacions: 

- Criteris de disseny de l’Agència Catalana de l’Aigua  (ACA),  recollits als documents 
“Recomanacions sobre mètodes d’estimació d’avingudes màximes”, “Recomanacions tècniques 
per al estudis d’inundabilitat d’àmbit local”, “Recomanacions i criteris de disseny de les obres 
de fàbrica”. 

- Criteris de disseny de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomentos, recollits a 
la “Instrucció 5.2-IC. Drenaje Superficial”. 

- “Máximas lluvias diarias en la España peninsular”  del  Centro de Estudios Hidrográficos 
(CEDEX). 

- “Mapa para el cálculo de máximas precipitaciones diarias en la España Peninsular” (1997), 
editades pel  Servicio de Geotécnia de la Dirección General de Carreteras  amb la col·laboració 
del CEDEX. 
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2.1 Introducció 

El clima és un dels factors físics més importants que defineixen i caracteritzen una regió, ja que 
incideix sobre processos tan rellevants com són la formació del sòl i l'evolució de la vegetació, factors 
que defineixen en gran part el relleu i la fisonomia de l'entorn.  

Les dades climatològiques són necessàries no només per dur a terme l’estudi hidrològic i 
dimensionament de les obres de drenatge considerades i determinar el tipus de ferm i mescles 
bituminoses pertinents, sinó també contribueixen a identificar les èpoques estacionals més favorables 
per a la construcció de l’obra i els períodes òptims per a realitzar les tasques de repoblació vegetal i 
hidrosembra. 

La carretera C-14 es troba situada entre els termes municipals d’Organyà i Figols i Alinyà, al centre de 
la comarca de l’Alt Urgell i al nord-est de la província de Lleida, a la qual pertany.   

El clima que en que s’emmarca la zona, al igual que la resta de Catalunya exceptuant la Val d’Aran, es 
el Mediterrani. Més concretament podem catalogar-lo dins del Mediterrani Pre-pirinenc Occidental.  

 

 
Figura 1 Divisió climàtica de Catalunya. Caracterització de la zona d’estudi 
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2.2 Dades climatològiques d’interés  

2.2.1 Fonts de dades 

La Agencia Estatal de Meteorologia (AEMET) no disposa de cap estació a l’entorn de l’àrea d’influència 
del present projecte. El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) disposa de tres a la comarca de l’Alt 
Urgell (La Seu d’Urgell – Oliana – Organyà) les quals pertanyen a la Xarxa d’Estacions 
Meteorològiques Automàtiques (XEMA). Les característiques específiques de cada una d’elles es troba 
a la següent taula. 

 

Comarca Codi Nom de l’EMA Municipi X UTM 
(m)  

Y UTM 
(m) 

Altitud 
(m) 

Alt Urgell CD La Seu d’Urgell La Seu d’Urgell 371054 4692344 849 

Alt Urgell W5 Oliana Oliana 360703 4659884 490 

Alt Urgell CJ Organyà Organyà 362364 4675337 567 

Taula 1 Estacions meteorològiques al entorn del projecte 

Degut a  la ubicació i altitud de l’estació de Organyà, més pròxima a la zona de projecte i amb 
característiques climatològiques més semblants, es prendran com valors representatius de les 
variables climatològiques les dades obtingudes per aquesta estació. 

2.2.2 Dades climatològiques d’interès 

Les dades considerades són les facilitades pel Servei de Meteorològic de Catalunya (SMC), 
corresponents a l’estació d’Organyà (Codi: CJ) entre els anys 2007 y 2012 i extretes del “Anuari 
Metereològic de Catalunya”. Seguidament es presenten les dades meteorològiques més importants 
que han sigut enregistrades a  la ja esmentada estació climatològica.  

Temperatura 

L’amplitud tèrmica es més aviat gran, al voltant dels 33°C, i es determinada per un augment 
progressiu de les temperatures des del mes de gener, quan la temperatura mitjana és de 3°C, fins al 
mes d’agost, on la temperatura mitjana és de 23,2°C. La temperatura màxima mitjana a l’agost pot 
sobrepassar els 30°C i la mínima mitjana al gener és normalment negativa, el voltant dels -2°C.  
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Figura 2 Temperatures mitjanes màximes i mínimes 

El següent gràfic mostra que les temperatures màximes i mínimes absolutes poden apropar-se als 
40°C i als -10°C respectivament. 

 

 
Figura 3 Temperatures màximes i mínimes absolutes 
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El règim pluviomètric estacional es bastant constant un any rere l’altre. El període amb pluges més 
abundants esdevé durant els mesos de primavera (Abril, Maig i Juny) tot-hi que les precipitacions de 
tardor també són ressenyables. Per contra, el periode hivernal, el dels mesos més freds, es el de 
menors precipitacions (Decembre, Gener i Febrer).  

Tanmateix, el règim de precipitació és força irregular, combinant anys plujosos amb anys més secs. 
Les precipitacions anuals oscil·len entre 400 mm i 900 mm aproximadament, registrant-se una 
pluviositat mitjana per a tot el període de 622,7 mm.  

El diagrama ombrotèrmic de Gaussen, és un diagrama cartesià, amb els mesos de l’any situats en 
abscisses, i amb la precipitació mitjana mensual (mm) i la temperatura mitjana mensual (ºC) en 
ordenades que tracta de fer una aproximació a la sequedat estacional. L’escala de precipitacions ha de 
ser sempre el doble que la de temperatures i el període sec correspon a la zona on la precipitació és 
menor que la temperatura a nivell gràfic. 

 
Figura 4 Diagrama ombrotèrmic per la zona d’Organyà  

El climograma mostra un petit període d’aridesa no gaire remarcable, al mes d’agost, on s’observa una 
disminució de les precipitacions quan les temperatures són més altes. 

L’ordre que segueix la temperatura mitjana és d’estiu, tardor, primavera i hivern: E-T-P-H, ordenació 
característica del clima mediterrani. 

La mitjana anual és de 102 dies de precipitacions mesurables . Tenint en compte els 365 

dies que componen l’any complet, el 28 % del dies són de pluja. La màxima mensual correspon al mes 
d’abril amb 14 dies de mitjana i la mínima al desembre amb 5 dies de mitjana. Val la pena esmentar 
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que no hi solen haver pluges molt intenses, essent les pluja màxima recollida en 24 hores al llarg de 
tot aquest període de 77 mm. 

La Figura 5 mostra també els dies de glaçada i que s’esdevenen en els diferents mesos de l’any. 
Aquests tenen lloc entre els mesos de novembre i març principalment, amb un màxim mensual de 23 
dies al Gener, i amb un total anual de 87 dies a l’any. 

 
Figura 5 Dies de precipitació i gelada 

Vents 

La Figura 6 mostra la direcció predominant del vent i velocitat mitjana del mateix en cada una 
d’aquestes direccions (totes en m/s).  

 
Figura 6 Direcció i velocitat mitjana del vent 
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Resum de dades 

La Taula 2 mostra un resum de les dades recollides per l’estació meteorològica d’Organyà (Codi: CJ) 
entre els anys 2007 y 2012: 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Temperatura mitjana mensual (°C) 13 12 13 12 14 13 13 

Temperatura màxima mitjana mensual (°C) 21 20 21 19 21 21 20 

Temperatura mínima mitjana mensual (°C) 6 6 7 6 7 6 6 

Temperatura màxima absoluta mensual (°C) 38 37 37 37 39 42 38 

Temperatura mínima absoluta mensual (°C) -9 -7 -9 -9 -10 -9 -9 

Precipitación mensual (mm) 417 907 677 788 417 531 623 

Número de dies de gelada 90 83 93 93 76 89 87 

Número de dies de precipitació (>0,1 mm) 76 111 117 122 95 89 102 

Humitat relativa mitja mensual (%) 65 72 67 67 65 61 66 
Taula 2 Resum de dades climatològiques 

 3 HIDROLOGIA 

3.1 Introducció 

El present capítol comprèn la determinació dels paràmetres bàsics per al càlcul dels cabals de 
projecte. Es seguirà per tant una metodologia basada en el càlcul de la precipitació de disseny, la 
intensitat i el coeficient d’escolament per la definició del cabal de disseny.  

 

3.2 Caracterització hidrològica 

Es considera conca hidrològica a l’estructura o volum de l’espai delimitat envoltada per una frontera, 
anomenada divisòria de conca, que capta aigua de precipitació i/o subterrània i que en transforma una 
part  (considerant l’evapotranspiració, la infiltració i la intercepció)  en forma d’escorrentiu superficial. 
Aquesta la capta d’una determinada area de terreny i conflueix finalment en un sòl flux d’aigua (riera, 
torrent,..) que intersecarà amb la obro en qüestió. 

A diferencia de les conques, en els talussos i marges de la carretera no es comporta d’aquesta forma 
donat que l’aigua provinent de la precipitació no conflueix en un punt sinó que s’estén d’una manera 
més uniformen i distribuïda al llarg del propi desmunt.  
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En aquest cas concret, la carretera està ubicada entre una vall on s’encaixa aquesta i a la part dreta hi 
transcorre el riu Segre.  Les superfícies d’aportació d’escorrentiu per tant estan totes en la part 
esquerra de la carretera, el vessant de la vall que baixa cap al Segre. Aquest es un vessant amb 
pendent superior al 50%  i alguns casos proper o superior al 100%, on una caracterització de conca 
no respondria a la realitat hidrogràfica ni al drenatge necessari per la obra. El comportament del 
vessant será molt més proper al d’un desmunt de grans dimensions que aporta aigua a la carretera al 
llarg de la mateixa,  i no solament la provinent de la plataforma i els propis marges de la via sino de 
tot el vessant. 

Per aquesta raó i com s’explicarà de forma més detallada més endavant, es dotarà l’obra d’un sistema 
de drenatge longitudinal associat a un de transversal que evacuï l’aigua de les diferents cunetes que 
concorren a una mateixa obra de drenatge transversal (O.D.T).  

Per la tramificació hidrològica en relació amb el drenatge s’han utilitzat els plànols a escala 1:5.000 
facilitats per l’ Institut Cartogràfic de Catalunya. S’identifiquen els diferents trams d’interès a partir de 
la direcció del pendent, i per tant, la direcció del flux al llarg de les cunetes existents i les previstes.  
S’han representat les divisòries que delimiten les àrees afluents a la traça, així com la superfície de 
cada una d’elles i la corresponent numeració. S’han obtingut a més a més les característiques  
morfològiques  particulars de cada tram: longitud del curs principal (Lc) d’aigua, pendent (ic), longitud 
del tram de cuneta (Lt), pendent (it) i àrea (A). El pendent de les cunetes s’extrau del taquimètric 
realitzat. 

Tram Lc (m) ic (%) Lt (m) it (%) A (Ha) 
1 258 47 93.04 0.84 2.40 
2 339 45 32.40 8.95 1.10 
3 501 49 236.44 2.82 9.46 
4 266 87 38.00 1.21 1.01 
5 236 61 111.38 0.66 2.63 
6 400 120 10.00 1.00 0.40 
7 1140 61 58.00 0.57 2.32 
8 80 97 10.00 4.80 0.08 
9 80 97 24.30 2.39 0.19 

10 80 97 21.00 0.86 0.17 
11 636 60 177.12 0.89 7.09 
12 60 60 31.60 3.58 1.26 
13 1800 48 104.50 1.26 4.18 
14 1900 54 35.14 1.25 1.41 
15 520 54 32.40 0.22 1.30 
16 520 52 78.67 0.67 3.14 
17 520 52 29.17 1.99 1.17 
18 327 59 139.05 0.95 4.55 
19 327 59 43.97 0.56 1.44 
20 132 93 29.11 4.20 0.38 
21 385 91 132.32 2.79 5.09 
22 3500 73 15.53 3.41 0.62 
23 1850 70 61.90 3.15 2.47 
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Taula 3 Característiques dels diferents trams d’aportació 

3.3 Càlcul de la precipitació de disseny 

La pluja de projecte és una de les dades contemplades en el càlcul d’avingudes i, per tant, conèixer-la 
amb la màxima exactitud és imprescindible.  

Les precipitacions, com cabals d’avinguda, tenen caràcter estocàstic i, per tant, poden ésser tractades 
com  una variables aleatòria. Si es considera un valor de precipitació diària de , la precipitació diària 

  associada a un període de retorn de  anys és la precipitació diària que té una probabilitat 
d’ésser superada per la precipitació diària màxima anual  en un any qualsevol: 

 

 

 

Existeixen dues metodologies per obtenir els valors de les precipitacions màximes diàries: 

- Mitjançant models estadístics, basats en el tractament analític directe de les dades de 
precipitació màxima diària recollides de les diferents estacions meteorològiques properes al 
traçat. Aquest mètode comporta un elevat risc de cometre errors significatius degut a que es 
basa en el tractament directe dels registres captats per les estacions meteorològiques. 

- A través de mètodes gràfics, utilitzant els mapes d’isohietes editats a  la publicació “Máximas 
lluvias diarias en la España peninsular” del Ministerio de Fomento de 1999. 

 

3.3.1 Models estadístics 

L’estimació de la quantitat total de pluja s’aborda mitjançant l’anàlisi  estadístic  de les dades 
registrades en les estacions pluviomètriques  properes al traçat, utilitzant per l’anàlisi de pluges 
màximes models de sèries anuals de màxims i mètodes paramètrics que utilitzen diverses lleis de 
distribució ajustades a partir de les mateixes dades.  A Espanya, la immensa majoria de les estacions 
pluviomètriques només registren pluges diàries i, per tant, aquesta és la durada normalment utilitzada 
per l’obtenció de les isohietes. 

El modelatge estadístic ve definit per la requerida elecció de tres factors: una llei de distribució de la 
població de dades, un mètode d’estimació de paràmetres i quantils, i un esquema d’ús combinat, en el 
seu cas, de dades locals i regionals. 

Els models més emprats en l’actualitat són: 
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- GUMBEL 

- SQRT-ETMAX  

- Valors extrems generalitzats (GEV) 

- Log-Pearson III (LP3) 

- Valors extrems amb dues components (TCEV) 

Els tres darrers han estat comparats amb sèries de pluges diàries obtenint valors similars  si 
s’apliquen regionalment. Tanmateix, les comparacions realitzades mostren una major variació en els 
quantils estimats pel model LP3, una  possible  infravaloració dels resultats  pel model TCEV i unes 
hipòtesis  d’homogeneïtat regional  força restrictives  pel model GEV. Aquests tres models requereixen 
l’ús d’informació regional,  fet que  comporta la necessitat de definir prèviament regions suficientment 
homogènies, per a una  major estimació dels paràmetres relacionats amb el biaix de la població, els 
quals presenten una variació inacceptable si són estimats a partir d’una única mostra. 

Aquesta necessitat de regionalitzar queda mitigada amb els models de lleis de només dos paràmetres: 
Gumbel i SQRT-ETMAX; tanmateix, perden  flexibilitat en la reproducció de les característiques 
estadístiques observades en les dades.  La llei de Gumbel, utilitzada  tradicionalment a Espanya per a 
anàlisis pluviomètrics,  assumeix un valor constant del coeficient de biaix  igual a 1,14, fet que 

contradiu freqüentment els valors de mostres observades i  pot conduir a resultats del costat de la 
inseguretat. 

A arrel de les dificultats d’aplicació de les lleis amb més de dos paràmetres i de la infravaloració dels 
resultats per part del model de Gumbel, s’ha proposat  una nova llei amb dos paràmetres: SQRT-
ETMAX. Aquesta  assumeix un valor de  superior al resultant  de Gumbel,  funció del valor del 
coeficient de variació ( ). Els quantils estimats són similars als obtinguts per Gumbel per a períodes 

de retorns baixos i mitjos,  però arriba  a valors superiors per a períodes de retorn alts.  

L’aplicació d’aquesta llei per part del CEDEX ha conduït a resultats en general més realistes i sempre 
més conservadors que els obtinguts amb Gumbel. Tanmateix, continua existint una certa rigidesa, 
lligada a l’existència de dos únics paràmetres, a l’hora de reproduir sèries amb valor de  elevats, on 
s’infravaloren els quantils, i quan es consideren poblacions amb relacions /  diferents a la implícita 
llei. Malgrat tot, en la majoria dels casos, i donada la dificultat d’estimar el  real de la població, el 

mètode SQRT-ETMAX dóna resultats més que acceptables. 

Segons el document “Criteris de disseny de les obres de fàbrica, publicat per l’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA) al 2002 la distribució SQRT-ETMAX és la que sembla reproduir més exactament les 
pluges a Catalunya, essent la distribució que s’ha d’utilitzar a l’hora de relacionar les pluges a un 
període de retorn. 
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La formulació del mètode de SQRT-ETMAX és: 

 

on: 

- n: nombre de dades de la serie 

- : dades de la mostra de precipitació màxima diària 

Amb el valor de  Cv comprobamem en quin rang d’aplicació ens trobem: 

Tramo 3: 0.70<Cv<0.999 

Tramo 2: 0.30<Cv<0.70 

Tramo 1: 0.19<Cv<0.30 

Per definir la funció de distribució necessitem calcular el següent paràmetre: 

 

Els valors de k i I1 s’obtenen de: 

 

 

On els paràmetres ai i bi es troben a les taules següents : 

 Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 

a0 1.318615 1.801513 -3978.19 

a1 -3.16463 2.473761 -1878.19 

a2 -1.59532 23.5562 -35681.4 

a3 -6.26911 49.95727 -36581.5 

a4 -11.3177 59.77564 -21017.8 

a5 -22.6976 35.69688 6417.12 

a6 -22.0663 8.505713 -813.381 

Taula 4 Valors del paràmetre ai de la funció de distribució SQRT-ETmax 
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 Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 

b0 2.307319 2.342697 -0.93151 

b1 -0.13667 -0.14978 2.156709 

b2 -0.07504 -0.09931 -0.77977 

b3 -0.01346 0.003444 0.112962 

b4 0.003228 0.001014 -0.00934 

b5 0.000521 -0.00014 0.000412 

b6 0.00014 0.00000549 -0.0000075 

Taula 5 Valors del paràmetre bi de la funció de distribució SQRT-ETmax 

La funció de distribució acumulada resulta: 

 

on x és la quantitat de pluja en mm associada a la freqüència F o al període de retorn T: 

 

Una vegada obtinguda la precipitació diària , la major part dels treballs hidrològics requereixen 

l'estimació de la pluja sobre una àrea determinada, que evidentment serà igual o menor al 
corresponent valor puntual calculat, per l'efecte de no simultaneïtat. Un estudi de JR Témez (1991) 
analitza el valor del factor reductor per pluges diàries i proposa una senzilla expressió. Segons ell, el 
valor mitjà areal en una conca així deduïda s'ha d'afectar d'un factor funció de la seva àrea segons 
l'expressió: 

 

 

 

Essent: 

- : Coeficient de simultaneïtat 
-  : Àrea 

Així, el valor de la màxima precipitació diària  (mm) obtingut prèviament directament  de les dades 

registrades per les estacions meteorològiques properes es modifica segons: 
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Essent: 

- : Màxima precipitació diària modificada. 
- : Màxima precipitació diària, obtinguda directament a partir de les dades recollides per les 

estacions meteorològiques en consideració. 

Malgrat tot, la informació disponible necessària per poder dur a terme aquests models estadístics 
d’anàlisi, enregistrada per les estacions meteorològiques properes a l’àrea d’estudi, és limitada i 
només es disposa de  dades històriques de pocs anys en comparació dels períodes de retorn habituals. 
A més a més, sovint aquestes dades gaudeixen d’una fiabilitat limitada, sobre tot per a grans 
tempestes. Per aquesta raó, cal ser molt prudent en amb el tractament estadístic de les sèries de 
pluges històriques, complementant-les sempre amb consideracions sobre les característiques 
orogràfiques de la zona i amb estudis meteorològics.  

Conscient d’aquestes limitacions, l’Agència Catalana de l’Aigua recomana, a la publicació 
“Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local”, la utilització dels mapes 
d’isomàximes publicats per la pròpia ACA, basats en els mètodes gràfics desenvolupats inicialment pel  
Ministerio de Fomento, els quals es troben explicats en detall a continuació i són els utilitzat en aquest 
projecte per al càlcul de les precipitacions màximes diàries. 

3.3.2 Precipitació mitjana sobre un àrea 

En el cas d’utilitzar estacions meteorològiques, per tenir en compte la influència de totes, es calcula la 
pluja diària ponderada.  Es reparteix l’àrea de la conca  entre les diferents estacions meteorològiques  
d’acord amb el criteri de Thiessen, és a dir, segons els polígons que formen les mediatrius dels 
segments definits per les estacions. 

El mètode dels Polígons de Thiessen consisteix en unir, mitjançant línies rectes en un pla de l’area 
d’aportació, les estacions més properes entre si  formant triangles. A continuació es dibuixen 
lesmediatrius  dels costats  de cada triangle  que, per geometria elemental, convergeixen totes en un 
sol punt. Cada estació pluviomètrica quedarà envoltada de línies rectes  (mediatrius)  que formen els 
anomenats polígons de Thiessen. L’àrea tancada per cadascun dels polígons de Thiessen serà la zona 
d’influència de l’estació corresponent. 

La precipitació diària ponderada s’obtindrà de l’expressió: 

 

 

On: 

-  (mm/h): Precipitació diària mitjana ponderada 
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-  (Km²): Àrea total 
-  (Km²): Àrea parcial 
-  (mm/h): Precipitació diària mitjana 

3.3.3 Metodes gràfics 

Els mètodes gràfics es basen en  el document  “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular”, 
publicat  l’any  1999 per la  Dirección Técnica de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 
Fomento  en col·laboració amb el  Centro de Estudios Hidrográficos del Centro de Estudios y 
Experimentación de Obras Públicas (CEDEX).  La finalitat d’aquest document és presentar un mètode 
operatiu que proporcioni valors fiables de pluges diàries màximes, les quals puguin servir de base per 
calcular els cabals a desguassar per les vies existents a les obres de carreteres. El desenvolupament 
d’aquest estudi consta de les següents fases: 

1. Selecció de les dades pluviomètriques i recopilació de les dades corresponents a les pluges 
màximes diàries. 

2. Aplicació de models estadístics (SQRT-ETMAX, explicat en el punt anterior Models Estadístics) a 
les sèries de màximes pluges diàries realitzant una estimació regional de paràmetres y 
quantils. 

3. Anàlisis de la distribució del valor mitjà de les sèries anuals de màximes pluges diàries, estimat 
directament a partir de les mostres. 

4. Resum i presentació dels resultats. Es contemplen períodes de retorn de 2, 5, 10, 25, 50, 100, 
200 i 500 anys. 

La metodologia de càlcul de la precipitació diària màxima segueix el següent procediment: 

1. Localitzar en els plànols el punt geogràfic desitjat, amb l’ajuda del plànol-guia 
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Figura 7 Plànol-guia i plànol d’interès (5-2) 

 

2. Estimar mitjançant les isolínies presentades el coeficient de variació  (a la figura, línies 

vermelles amb valors inferiors a la unitat) i el valor mitjà de la màxima precipitació diària 
anual  (a la figura, línies liles).  La zona que envolta la zona de projecte es troba  a la 
isolínia corresponent a un valor del  coeficient de variació  = 0,37, i entre les corresponents 
a 60 i 62 mm per la màxima precipitació diària anual . 

 
Figura 8 Plànol (5-2) Barcelona-Ceret 
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3. Donat un període de retorn  i un valor de , obtenir el factor d’amplificació , quantils de la 

Llei SQRT-ETMAX, mitjançant la taula facilitada al document. 

 

T (anys) 2 5 10 25 50 100 200 500 
Cv 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 
KT 0.917 1.232 1.461 1.778 2.022 2.281 2.571 2.953 

Taula 6 Valors de KT per el respectius periodes de retorn 

4. Realitzar el producte de   i   obtenint la precipitació diària màxima pel període de retorn 
desitjat . 

 
 

T (anys) 2 5 10 25 50 100 200 500 
KT 0.917 1.232 1.461 1.778 2.022 2.281 2.571 2.953 

Pd (mm) 56 75 89 108 123 139 157 180 
Taula 7 Valors de Pd per els respectius periodes de retorn 

3.4 Cabals de càlcul de disseny 

3.4.1 Introducció 

El mètode d’estimació dels cabals associats a diferents períodes de retorn depèn de la mida i natura 
de la conca aportant. Per conques petites, temps de concentració inferiors a 6 hores, són apropiats els 
mètodes hidrometeorològics, basats en  l’aplicació d’una intensitat mitjana de precipitació sobre la 
superfície de la conca  a través d’una estimació de la seva escorrentia. Això implica que es pren com 
hipòtesi el fet que la única component de la precipitació que intervé en la generació de cabals màxims 
es la s’escorre superficialment i, per tant, aquests mètodes perden precisió per conques grans.  

El mètode utilitzat  en el present projecte  per calcular el cabal d'avinguda és el proposat per J.R. 
Témez, al treball "Cálculo Hidrometeorológico de Caudales Máximos en Pequeñas Cuencas Naturales 
1978" realitzat per la  Dirección General de Carreteras  del M.O.P.U., (amb les modificacions 
proposades pel mateix autor de l’article “Generación y mejora del método racional” publicat en la 
revista Ingeniería Civil núm. 82), el qual es recull en la publicació de l’Agència  Catalana 
d’Aigües"Recomanacions  tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local", publicada per 
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) amb data de març de 2003.  Amb les modificacions proposades 
per J.R. Témez (any 1991) s’amplia el camp d’aplicació del mètode racional a conques de fins a 3.000 
m² i temps de concentració compresos entre 0,25 h i 24 h. També es presenten interessants 
aportacions referents a la consideració de l’efecte de la no uniformitat de les pluges i a l’adequada 
estimació del coeficient d’escolament. 
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El mètode hidrometeorològic,  o racional,  es basa en l'aplicació de la fórmula racional, amb  la  qual 
s'obté el cabal màxim d’escorrentiu superficial  possible que pot produir-se amb una pluja d'intensitat 
determinada en una conca d'àrea i coeficient d’escolament coneguts, que comença de manera 
instantània i es manté constant durant un temps mínim igual al temps de concentració de la conca.  
La fórmula racional suposa regularitat espacial i temporal de les pluges,  hipòtesi acceptable per 
temps de concentració petits i per a les avingudes en  conques  petites. La intensitat de pluja 
corresponent al temps de concentració  s'obté en funció de la  precipitació  màxima diària, què  es 
dedueix fixant un període de retorn i utilitzant lleis de distribució estadística. 

Pel cas en què no es  coneguin  sèries pluviomètriques adequades per poder obtenir les corbes de 
Intensitat – Durada – Freqüència (IDF) de la zona d'estudi, el mètode utilitza la corba adimensional 
IDF sintètica, la fórmula de la qual s’escriu: 

 

 

El coeficient d’escolament es basa en els estudis i resultats experimentals del Soil Conservation 
Service(SCS) dels Estats Units, en funció de les característiques hidrològiques del complex sòl – 
vegetació i de les condicions hidrològiques precedents. 

 

3.4.2 Formula racional 

La fórmula racional és un model que té en compte: l'àrea i la intensitat de la precipitació. Si s'accepta 
que durant la pluja, o al menys una vegada assolit el cabal d'equilibri, no canvia la capacitat 
d'infiltració de la conca, es pot escriure la fórmula racional de la següent manera: 

 

 

on: 

-  (m3/s): cabal punta corresponent a un cert període de retorn 
- :  coeficient  d’escolament, adimensional, representa la fracció de pluja que vessa de forma 

directa 
-  (mm/h):  màxima intensitat mitjana de la  pluja en l’ interval de duració  tc  (temps de 

concentració), pel període de retorn donat 
-  (Km²): superfície d’aportació 
- : coeficient d'uniformitat, on es té en compte la irregularitat temporal de la pluja 
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Aquest últim paràmetre, ,  té un valor estimat  experimentalment  pel CEDEX amb la següent 

expressió, la qual depèn del temps de concentració: 

 

No obstant això, en conques petites, amb temps de concentració  petits i on s'ha pogut comprovar que 
les fluctuacions són petites,  la  “Instrucción de Carreteras 5.2-I.C.  Drenaje Superficial”  admet com a 
valor de   per tenir en compte les puntes de precipitació y, per tant, aquest és el valor que es 

considerarà. 

El Mètode Racional és aplicable a les zones d’aportació d’escorrentiu estudiades, donades les seves 
dimensions reduïdes. 

 

3.4.3 Temps de concentració 

El temps de concentració es defineix com el temps transcorregut entre l'inici de la pluja i l'establiment 
del cabal d'equilibri, o també com el temps que triga en arribar a la secció de desguàs la gota de pluja 
caiguda a l'extrem més allunyat  hidràulicament de la conca. El temps de concentració depèn  per tant  
de la longitud màxima que ha de recórrer l'aigua fins a la sortida de la conca i de la velocitat mitjana 
que adquireix dins de la mateixa. 

Existeixen diverses fórmules empíriques per a estimar el temps de concentració, com per exemple la 
de J.R.Témez  i les tradicionals de Kirpich o Giandotti.  La primera  dóna temps de concentració de 
l’ordre de dues vegades  el valor dels tradicionals de Kirpich o Giandotti.  Aquest fet repercuteix 
notòriament en els càlculs, sobretot en conques petites. 

Segons les recomanacions de la guia tècnica “Recomanacions Tècniques per als Estudis d’Inundabilitat 
d’Àmbit  Local”  la fórmula de  J.R. Témez és la que millor s’adapta a les conques de Catalunya. 
Aquesta expressió es completa amb un coeficient reductor que distingeix les conques urbanes de les 
no urbanes i, al seu torn, diferencia les no urbanes entre les rurals i les urbanitzades. 

1. Conques rurals: Conques amb un grau d’urbanització no superior al 4% de l’àrea de la conca. 

 

 

on: 

-    Temps de concentració 

- : Longitud del curs principal o més llarg 

-   : Pendent mitja del curs principal  
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2. Conques urbanitzades: Conques  amb un grau d’urbanització superior al 4% de l’àrea de la 
conca i amb urbanitzacions independents que tinguin un clavegueram de pluvials no unificat o 
complet. Curs principal no revestit amb material impermeable i de petita rugositat com el 
formigó. 

 

 

 

3. Conques urbanes: Conques  amb un grau d’urbanització superior al 4% de l’àrea de la conca 
amb clavegueram complet i/o curs principal canalitzat, impermeable i de petita rugositat. 

 

 

on: 

-   Grau d’urbanització de la conca expressat en tant per u (km²/km²).  

 

En el cas d’estudi, donat que es considera el sistema hidrològic més proper al que reproduiria la 
evacuació d’aigües de talussos que al de conques, el valor del temps de concentració s’ha calculat 
mitjançant el mètode de la instrucció 5.2-IC “Drenaje superficial” per al càlcul del temps de 
concentració de l’escorrentiu de marges de plataforma i vessants. És un mètode gràfic mitjançant una 
escala auxiliar on coneixent el recorregut mitjà de l’escorrentiu al vessant, la cobertura del terreny i el 
pendent mitjà del mateix obtenim el temps de concentració per a l’escorrentiu d’aquella zona. Per 
valors de recorregut o pendents mitjans superiors a 400 metres i el 50% respectivament, es considera 
que el temps de concentració ja no es veu afectat per aquesta variable. 
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Figura 9 Gràfica 2.3 de la instrucció 5.2-IC per al càlcul del temps de concentració 

Per a l’aigua d’escorrentiu provinent de la mateixa carretera pavimentada (i no dels vessants amb 
vegetació) la instrucció aconsella agafar un valor de 5 minuts per al seu temps de concentració. 

3.4.4 Intensitat màxima mitjana de la precipitació 

La màxima intensitat mitjana de la precipitació en un interval de duració, per a un període de retorn 
determinat, es pot obtenir en funció de cada estació meteorològica utilitzada i de la distribució 
temporal de les seves pluges. La intensitat de pluja, corresponent al temps de concentració, s'obté en 
funció de la precipitació màxima diària, que es dedueix fixant un període de retorn i utilitzant lleis de 
distribució estadística. 

Per al cas en què no es coneixen sèries pluviomètriques adequades per poder obtenir les corbes 
Intensitat – Durada – Freqüència (IDF) de la zona d'estudi, el mètode utilitza la corba adimensional 
IDF sintètica: 

 

 

on: 

- I (mm/h): Màxima  intensitat mitjana de la precipitació en l'interval de durada  tc  (temps de 
concentració), pel mateix període de retorn. 
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- Id  (mm/h): Màxima intensitat mitjana diària (Id = Pd*/24, on Pd*= KA x Pd  és la precipitació 
total corregida per al període de retorn considerat, essent KA  el coeficient de simultaneïtat 
explicat anteriorment). 

- I1 (mm/h): Màxima intensitat en una hora de la precipitació t (h): Durada considerada 

 

La corba anterior és característica de cada estació i funció de la distribució temporal de les seves 
precipitacions  tipus, variant per tant d'unes regions a unes altres en la mesura que més diferències 
existeixin entre els seus règims pluviomètrics. Aquesta llei pot caracteritzar-se mitjançant el 
paràmetre  , quocient entre la intensitat horària i la intensitat mitjana diària, que ha estat 

regionalitzat a nivell nacional segons es mostra en el mapa d’isolínies (Figura 10.12) elaborat per J.R. 
Témez.  

La zona d’estudi es troba mol propera a  la isolínia de valor 11. Així doncs, considerarem aquest valor 
pel paràmetre . 

 

 
Figura 10 Relació  , mapa d’isolínies elaborat per J.R.Témez 

3.4.5 Coeficient d’escolament 

Una vegada que la precipitació arriba a la superfície del terreny, s'infiltra fins que les capes superiors 
del mateix es saturen. Posteriorment, es comencen a omplir les depressions del terreny i, al mateix 
temps, l'aigua comença a circular per la superfície. Si acceptem que durant la precipitació, o al menys 
una vegada assolit el cabal d'equilibri, no canvia la capacitat d'infiltració de la conca, el coeficient 
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d’escolament, que representa la part de la precipitació que no s'infiltra, s'obté amb l'expressió 
següent, utilitzada pel mètode del Soil Conservation Service (SCS) adaptat a Espanya per J.R. Témez: 

 

 

on: 

-   Precipitació total diària  

-   Llindar d’escolament   

El valor de Pd haurà de tindre en compte el factor de no simultaneïtat anteriorment aplicat  i 
utilizar com a precipitació precipitació total diària modoficada ( ).  

Segons aconsella la ACA, tal i com s’exposa a la Guia Tècnica (GT1, 2003), els valors obtinguts de P0  

han de ser afectats per un coeficient corrector regional, 1.30 en el cas de Catalunya. Aquest coeficient 
reflexa la variació regional de la humitat habitual en el sòl a l'inici del xàfec significatiu.  

=  

El coeficient d’escolament C pren valors entre 0 i 1 i varia apreciablement d'una conca a altra i d'una 

pluja a una altra en funció de les condicions d'humitat inicials, i de la permeabilitat, el pendent i els 
cultius  del sòl  de les conques considerades. A més a més, cal indicar que, degut a la dependència 
directa del volum de precipitació diària, el coeficient d’escolament dependrà també del període e 
retorn considerat. 

3.4.6 Llindar d’escolament 
El llindar d’escolament  és la quantitat de pluja necessària per què comenci a  produir-se 

escolament, el valor del qual, donades unes condicions d’humitat, és funció de: 

- La capacitat d’infiltració del sòl 

- L’ús del sòl, les activitats agràries i la vegetació 

- El pendent del terreny 

- Les característiques hidrològiques 

El valor del llindar d’escolament es pot obtenir de  la Taula 3.3,  que es recull en la publicació de la 
Junta d'Aigües de la Generalitat de Catalunya "Recomanacions sobre mètodes d'estimació d'avingudes 
màximes". 
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Taula 8 Llindars d’escolament (mm) 

 
Per poder utilitzar la taula anterior cal definir prèviament les característiques hidrològiques, la geologia 
i els usos del sòl de cada conca de la zona d’estudi. 

Característiques hidrològiques 

Aquesta caracterització fa referència a: 

- Pendent del terreny: es diferencien pendents majors o menors que el 3%. 

- Disposició de les plantacions: es diferencia si es realitzen segons la corba de màxim pendent o 
seguint les corbes de nivell. 
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- Densitat de la vegetació: fa referència a la proximitat entre les plantacions. 

Geologia 

La caracterització del grup del sòl determina el comportament del mateix des del punt de vista de la 
seva infiltració i per tant del seu drenatge. L’ instrucció estableix quatre grups de sòl: A, B, C i D. 

 

Grup A L’aigua s’infiltra ràpidament, encara quan estiguin molt humits. 
Profunds i de textures gruixudes (arenoses o areno-llimosa), estan 
excessivament drenats. 

Grup B Quan estan molt humits tenen una capacitat d’infiltració moderada. La 
profunditat de sòl és de mitjana a profunda, i la seva textura franco-
arenosa, franca, franco-argilo-arenosa o franco llimoses, segons 
terminologia de l’US Departament of Agriculture. Estan bé o 
moderadament drenats. 

Grup C Quan estan molt humits la infiltració és lenta. La profunditat de sòl és 
inferior a la mitjana i la seva textura és franco-argilosa, franco-argilo-
llimosa, llimosa o argilo-arenosa. Són sòls imperfectament drenants. 

Grup D Quan estan molt humits la infiltració és molt lenta. Tenen horitzons 
d’argila a la superfície o pròxims a aquesta i estan pobrament drenats. 
També s’inclouen aquí els terrenys amb nivell freàtic permanent alt i 
sòls de poc gruix (litosòls). 

Taula 9 Classificació del sòl a efectes de llindar d’escolament 

Ús del sòl 

Pel que fa a l'ús del sòl, la Instrucció realitza les següents diferències: 

- Guaret 

- Conreus en filera 

- Cereals d’hivern 

- Rotació de conreus 

- Praderies i pastures 
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- Plantacions regulars d’aprofitament forestal 

- Masses forestals 

- Roques 

- Paviments (zona urbana) 

Una vegada catalogades cadascuna de les àrees, segons els criteris anteriorment fixats, podem 
associar el valor del llindar d’escorrentiu. 

Els valors obtinguts han de ser afectats com s’ha comentat prèviament per un coeficient corrector 
regional. El valor adoptat en el càlcul és 1.30, que és el valor recomanat per l’ACA en el cas de 
Catalunya. 

S’han considerat dos tipus de zones d’escorrentiu diferenciades en l’àmbit del projecte, les 
característiques considerades per cadascuna són les següents: 

ZONA DE VESSANTS AMB VEGETACIÓ MITJANA  

- El pendent del terreny és aproximadament del 50%. 

- El grup del sòl considerat és el grup C. 

- Es tracta, majoritàriament, de massa forestal amb vegetació clara i una part de la superfície 
amb bosc de densitat mitjana. 

 

 
Figura 11 Zona de vessant amb vegetació mitjana 
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ZONA DE VESSANTS AMB VEGETACIÓ POBRE 

- El pendent del terreny és aproximadament del 55-60%. 

- El grup de sòl considerat és el grup C. 

- Es tracta, majoritàriament, de massa forestal amb vegetació clara on la presència de les roques 
de la muntanya és més evident. 

 

 
Figura 12 Zona de vessant amb vegetació pobre 

A partir d’aquesta caracterització del terreny s’obté el llindar d’escorrentiu , que s’ha precisat una 

mica més que en els valors de la taula per diferenciar les dos masses forestals que s’observen al tram 
donat que la  tabulació es molt simplificada. Per cada zona d’escorrentiu els resultats són els 
següents: 

 

Zona Po P'o 
Vegetació mitjana 16 20,8 
Vegetació pobre 13 16,9 

Taula 10 Llindars d’escolament aplicats 

Per a l’escorrentiu provinent de la calçada s’ha pres un coeficient d’escorrentiu de C=0,95; molt a prop 
del valor C=1 que s’aplica a una superfície completament impermeable. 

 

3.5 Cabals de disseny per cada tram 

A partir dels valors del coeficient d’escorrentiu (C), intensitat (I) i l’àrea de la superfície d’escorrentiu 
(A) es calcula el cabal (Q) que recollirà cada tram de cuneta, que s’utilitzarà per comprovar les obres 
de drenatge existents al tram de la C-14 on actua el present projecte i dimensionar les de nova 
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construcció. Aquest càlcul es realitzarà per un període de retorn de 25 anys que es el preceptiu per un 

sistema de drenatge de tipus longitudinal com el ja disposat en el tram d’estudi. 

 

Tram PK ini PK fin 
T 

(anys)   
Tc      
(h)   

Pd      
(mm)   

P'o      
(mm)   C   

I         
(mm/h)   

A       
(Ha)   K   

Q         
(m3/s) 

1 0 + 000 0 + 100 25 0.225 108 20.8 0.52 114.7 2.4 1.2 0.3977 
2 0 + 100 0 + 130 25 0.258 108 20.8 0.52 106.7 1.098 1.2 0.1693 
3 0 + 130 0 + 370 25 0.242 108 20.8 0.52 110.4 9.458 1.2 1.5081 
4 0 + 420 0 + 460 25 0.217 108 20.8 0.52 116.9 1.011 1.2 0.1707 
5 0 + 460 0 + 570 25 0.217 108 20.8 0.52 116.9 2.629 1.2 0.4438 
6 0 + 570 0 + 580 25 0.233 108 20.8 0.52 112.5 0.4 1.2 0.065 
7 0 + 580 0 + 670 25 0.25 108 20.8 0.52 108.5 2.32 1.2 0.3637 
8 1 + 945 1 + 960 25 0.142 108 20.8 0.52 145.1 0.08 1.2 0.0168 
9 1 + 960 1 + 980 25 0.15 108 20.8 0.52 141.1 0.194 1.2 0.0396 

10 1 + 980 2 + 000 25 0.15 108 20.8 0.52 141.1 0.168 1.2 0.0343 
11 2 + 000 2 + 180 25 0.233 108 20.8 0.52 112.6 7.085 1.2 1.1525 
12 2 + 180 2 + 210 25 0.258 108 20.8 0.52 106.7 1.264 1.2 0.1949 
13 2 + 210 2 + 320 25 0.267 108 20.8 0.52 104.9 4.18 1.2 0.6333 
14 2 + 320 2 + 350 25 0.2 108 20.8 0.46 121.9 1.406 1.2 0.219 
15 2 + 350 2 + 390 25 0.283 108 20.8 0.46 101.5 1.296 1.2 0.1681 
16 2 + 390 2 + 480 25 0.292 108 20.8 0.46 100 3.147 1.2 0.4108 
17 2 + 480 2 + 500 25 0.2 108 20.8 0.46 121.9 1.167 1.2 0.1818 
18 2 + 500 2 + 650 25 0.275 108 20.8 0.46 103.2 4.547 1.2 0.5994 
19 2 + 650 2 + 700 25 0.225 108 20.8 0.52 114.7 1.438 1.2 0.2382 
20 2 + 700 2 + 740 25 0.233 108 20.8 0.52 112.5 0.384 1.2 0.0624 
21 2 + 740 2 + 870 25 0.23 108 20.8 0.52 112.6 5.094 1.2 0.8286 
22 2 + 870 2 + 890 25 0.233 108 20.8 0.46 112.6 0.621 1.2 0.0913 
23 2 + 890 2 + 940 25 0.25 108 20.8 0.46 108.5 2.476 1.2 0.3508 

Figura 13 Cabals de disseny a cada tram 

 4 DRENATGE 

L’objecte del present punt d’aquest annex és comprovar i projectar les obres de drenatge necessàries 
per desguassar l’aigua provinent del vessant i del túnel, facilitant la continuació del seu curs 
desembocant així sobre el riu Segre . Els cabals d’avinguda a considerar per tal efecte s’han 
determinat en el punt anterior. 

El present projecte comprèn dues parts molt diferenciades a nivell del drenatge de la calçada. Una 
primera part a cel-obert, on en aquests trams es comprova si el sistema de drenatge longitudinal 
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existent a la calçada, com són cunetes i obres de drenatge transversal existents, és suficient per al 
cabal de disseny i es dimensiona també les noves cunetes, passacunetes o obres de drenatge 
necessàries degut a la modificació del traçat. Per altre banda, una segona on es projecta el sistema de 
drenatge del Túnel de Tres Ponts.  

 

4.1 Comprovació hidràulica i dimensionament de les obres de drenatge 

4.1.1 Introducció 

Per realitzar aquest anàlisi es deu especificar que la carretera a la zona de projecte no interfereix cap 
llit, riera o curs d’aigua natural i que l’aigua que arriba a la plataforma de la calçada procedeix de 
l’escorrentiu dels vessant de la muntanya que trobem al costat esquerre de la carretera, donat que al 
costat dret tenim la vall del riu Segre. El sistema de drenatge existent, doncs, recull aquest 
escorrentiu en un sistema de cunetes (de terra i/o formigó) que el porten fins a obres de drenatge 
transversal (tubs i marcs de formigó) on travessen la calçada per desguassar a la vall del riu. Com es 
mostrarà a continuació s’ha realitzat un estudi d’aquest sistema per tal de verificar el seu bon 
comportament, i a més es proposa la millora consistent en el revestiment amb formigó de les cunetes 
que ara són de terra per tal d’augmentar la seva capacitat de desguàs. Aquestes últimes es troben 
totes entre l’ inici de projecte i la boca sud del nou túnel dels Tres Ponts. Per altra banda, s’han 
disposat noves obres de drenatge en els trams de nova plataforma com les entrades del nou túnel, del 
tipus STR-15 o trapezoïdals 1,5/ 0,5 x 0,5 m, mentre que s’han modificat o eliminat d’altres existents, 
al ser afectades per la nova secció transversal, com la O.D 0.3 que s’ha substituït per una de nova en 
un altre posició. 

Tram Condició 

1 Nova construcció 
2 Existent 
3 Existent 
4 Existent 
5 Existent 
6 Existent 
7 Nova construcció 
8 Nova construcció 
9 Nova construcció 

10 Nova construcció 
11 Existent 
12 Existent 
13 Existent – Nova Construcció 
14 Existent 
15 Existent 
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Tram Condició 

16 Existent 
17 Existent 
18 Existent 
19 Existent 
20 Nova construcció 
21 Nova construcció 
22 Nova construcció 
23 Nova construcció 

Taula 11 Condició de les obres de drenatge longitudinals 

 

O.D Condició 

0.1 Existent 
0.2 Existent 
0.3 Nova construcció 
1.1 Existent 
2.1 Existent 
2.2 Existent 
2.3 Existent 
2.4 Existent 
2.5 Existent 
2.6 Existent 
2.7 Existent 

Taula 12 Condició de les obres de drenatge transversals 

S'ha projectat una obra de drenatge de nova construcció en funció de l’estudi hidrològic de la zona. 
Segons les indicacions de l’Agència Catalana de l’Aigua, les obres de drenatge transversal s’han 
d’adequar a uns mínims de gàlib per criteris de manteniment. Aquestes s’han de projectar, com a 
mínim, mitjançant tubs de diàmetre 2 metres i caixons de 2x2 m2.  D’aquesta manera, també es 
permet el pas de fauna. En cas que les obres de drenatge existents es prolonguin, també hauran de 
complir aquests requisits 

Les obres de drenatge han de ser capaces de desaiguar els cabals d’avinguda considerats. Aspectes 
importants són les sobreelevacions provocades i les velocitats de circulació de l’aigua, en tant que no 
sigui excessiva (no superior a 6 m/s)  per a la durabilitat del material ni tant petita que no garanteixi 
la correcta circulació i evacuació dels materials d’arrossegament. 

4.1.2 Estudi hidràulic 

Per a la comprovació i dimensionat de les diferents obres de drenatge s’ha utilitzat l'equació de 
Manning – Strickler: 
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- Q: Cabal en m3/s 

- K : Coeficient de rugositat de Manning en s/m1/3, per caixons formigonats o formigons 
projectats donat per la Taula 4.1 de la “Instrucción de Carreteras 5.2-IC Drenaje Superficial”. 
Valor de 55. 

- n: (n=1/K, en m1/3/s). Valor: 0.018 

- Rh: Radi hidràulic, igual al quocient entre l’àrea del flux i el perímetre mullat 

- I (tant per u): Pendent de la línia d’energia. On el règim es pot considerar uniforme, es pren 
igual al pendent longitudinal de l’element 

- A: Àrea en m2 del flux 

- V: Velocitat mitjana del corrent, en m/s 

- Pm: Perímetre mullat 

Per determinar els calats que es donen als col·lectors circulars convé obtenir l'àrea de la secció de 
col·lector ocupada per l'aigua, en funció de l'angle, tal com es mostra a la següent figura. 

 
Figura 14 Àrea ocupada per l'aigua en un col·lector circular 

Així, si per a un gir d'angle  li correspon una àrea de , per a un gir de  diem que correspon una 
àrea . Llavors es multiplica per 2 el valor que s'obté de  pel fet de considerar els dos costats 

respecte l'eix vertical de simetria. 
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Si ara restem l'àrea obtinguda menys l'àrea del triangle comprès entre la  superfície  de l'aigua i el 
centre del tub, s'obté l’àrea definitiva de la secció de col·lector ocupada per l'aigua: 

 

Per la seva banda, el perímetre mullat serà: 

 

En el cas que , l’esquema del col·lector queda com mostra la següent figura: 

 
Figura 15 Àrea ocupada per l'aigua en un col·lector circular 

Per tant, les equacions queden com es mostren a continuació: 

 

 

En el cas de col·lectors rectangulars, el valor de l'àrea i del perímetre mullat es posen en funció del 
calat, simplificant així els càlculs. Si B és l'ample del calaix, els paràmetres descrits tenen la següent 
expressió: 

 

 

En cas  de obres de drenatge irregulars de contorn irregular, aquest càlcul es fa molt més feixuc 
donada la dificultat de relacionar tant   com  amb el calat . Per aquesta raó, el llistat dels càlculs 

hidràulics, s’ha realitzat amb el programa informàtic “FlowMaster” de Haestad Methods, Inc., adjuntat 
a l’apèndix 3. La geometria de les cunetes s’ha extret del taquimètric, al igual que la seva pendent. 

A continuació es mostren els càlculs realitzats per a la comprovació hidràulica de les cunetes i 
pasacunetes tant existents com de nova construcció així com dels elements de drenatge transversal 
associats a les mateixes. 
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Figura 16 Comprovació hidràulica del drenatge longitudinal al Tram 1 
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Figura 17 Comprovació hidràulica del drenatge longitudinal al Tram 2 
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Figura 18 Comprovació hidràulica del drenatge longitudinal al Tram 3 
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Figura 19 Comprovació hidràulica del drenatge longitudinal al Tram 4 
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Figura 20 Comprovació hidràulica del drenatge longitudinal al Tram 5 
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Figura 21 Comprovació hidràulica del drenatge longitudinal al Tram 6 
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Figura 22 Comprovació hidràulica del drenatge longitudinal al Tram 7 
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Figura 23 Comprovació hidràulica del drenatge longitudinal al Tram 8 
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Figura 24 Comprovació hidràulica del drenatge longitudinal al Tram 9 
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Figura 25 Comprovació hidràulica del drenatge longitudinal al Tram 10 
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Figura 26 Comprovació hidràulica del drenatge longitudinal al Tram 11 
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Figura 27 Comprovació hidràulica del drenatge longitudinal al Tram 12 
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Figura 28 Comprovació hidràulica del drenatge longitudinal al Tram 13 
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Figura 29 Comprovació hidràulica del drenatge longitudinal al pasacunetas del Tram 13 
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Figura 30 Comprovació hidràulica del drenatge longitudinal al Tram 14 
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Figura 31 Comprovació hidràulica del drenatge longitudinal al Tram 15 
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Figura 32 Comprovació hidràulica del drenatge longitudinal al Tram 16 
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Figura 33 Comprovació hidràulica del drenatge longitudinal al Tram 17 
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Figura 34 Comprovació hidràulica del drenatge longitudinal al Tram 18 
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Figura 35 Comprovació hidràulica del drenatge longitudinal al Tram 19 
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Figura 36 Comprovació hidràulica del drenatge longitudinal al Tram 20 
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Figura 37 Comprovació hidràulica del drenatge longitudinal al Tram 21 
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Figura 38 Comprovació hidràulica del drenatge longitudinal al Tram 22 
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Figura 39 Comprovació hidràulica del drenatge longitudinal al Tram 23 
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Figura 40 Comprovació hidràulica del drenatge tranversal al O.D 0.1 
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Figura 41 Comprovació hidràulica del drenatge tranversal al O.D 0.2 
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Figura 42 Comprovació hidràulica del drenatge tranversal al O.D 0.3 
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Figura 43 Comprovació hidràulica del drenatge tranversal al O.D 1.1 
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Figura 44 Comprovació hidràulica del drenatge tranversal al O.D 2.1 
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Figura 45 Comprovació hidràulica del drenatge tranversal al O.D 2.2 
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Figura 46 Comprovació hidràulica del drenatge tranversal al O.D 2.3 
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Figura 47 Comprovació hidràulica del drenatge tranversal al O.D 2.4 
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Figura 48 Comprovació hidràulica del drenatge tranversal al O.D 2.5 
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Figura 49 Comprovació hidràulica del drenatge tranversal al O.D 2.6 



                                                                                                              

66 
Document 1. Memòria i Annexes 
Annex 10. Climatologia, Hidrologia i Drenatge  

Millora General. Condicionament. Eixamplament i millora de traçat. Carretera 
C-14. PK 163+200 al 166+520. Tram: Organyà – Montant de Tost    

Guillermo Callejo Escriche 

 
Figura 50 Comprovació hidràulica del drenatge tranversal al O.D 2.7 
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4.2 Sistema de drenatge del túnel de Tres Ponts 

En el túnel es projecta un sistema separatiu de drenatge de les aigües d’ infiltració dels terrenys i les 
procedents d’abocaments líquids esdevinguts sobre la via tal i com mostren els plànols de drenatge 
del túnel. El sistema de recollida té com a finalitat l’evacuació a l’exterior d’aquetes per la boca Sud, 
donat el pendent del 0.5% de Nord cap a Sud.  

El sistema consisteix en un tub ranurat de drenatge longitudinal de PVC de 125 mm col·locat al peu de 
cada mur lateral del túnel en el seu costat interior, recollint les aigües redireccionades pel sistema 
d’impermeabilització. Aquests tubs es connectaran cada 25 metres, en una arqueta i mitjançant un 
altre tub, també de PVC i d'igual diàmetre, a col·lectors de 412 mm de diàmetre col·locats als marges 
de la secció del túnel. Aquest diàmetre esta sobredimensionat però per qüestions de manteniment 
sembla l’idoni, ja que del contrari les arquetes haurien de disposar-se de forma molt més continuada 
per permetre el manteniment. 

Ambdós col·lectors desembocaran a la cuneta del tram 7 per arribar fins la nova obra de drenatge 
transversal (O.D 0.3), tot passant per una arqueta de decantació que depurarà les aigües provinents 
del trasdòs, en contacte previ amb el formigó del sosteniment per poder d’arribar a la capa geotèxtil. 

Per altre banda, les aigües provinents de la plataforma s’evacuen mitjançant dos tubs col·lectors de 
formigó de 400 mm de diàmetre que connecten amb la plataforma cada 50 metres mitjançant 
arquetes sifòniques tallafocs de tapa reixa que permet l’entrada d’aquestes aigües al tub.  

Donat que aquest túnel permet el pas a vehicles de mercaderies perilloses, no es pot considerar les 
aigües del paviment com aigües netes, i per tant aquestes rebran un tractament previ abans de ser 
abocades a la cuneta. Passaran per un tanc desengreixant per retenir combustibles o altres 
substancies que es situa a la sortida sud del túnel i al costat muntanya.  

Els dos col·lectors del túnel que es trobem al costat dret del túnel, el que dona al riu, han de creuar 
soterradament al cantó contrari per poder tractar les seves aigües. Mentre que el creuament d’aigües 
del trasdòs es donarà abans de l’entrada del túnel, el d’aigües de paviment es pot fer als primers 
metres de l’interior d’aquest, donat que als primers 100 m el peralt del túnel permet evacuar totes les 
aigües del paviment mitjançant el col·lector esquerra i, per tant, en aquest tram no serà necessari el 
col·lector dret. 
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L'objecte del present té com objecte la caracterització de les estructures i murs projectats que 
resulten necessaris per la construcció del projecte: “Millora general. Condicionament. Eixamplament i 
millora de traçat. Carretera C-14. PK 163+200 al 166+520. Tram: Organyà-Montant de Tost”. 

El traçat de la C-14 transcorre al tram d’estudi junt al riu Segre, fet que determina la necessitat de 
disposar voladius al llarg de la obra per evitar l’afecció de la llera del riu que produirien els terraplens. 
Per altre banda, s’implanta un mur escullera en terraplè per reduir l’ impacte ambiental i el volum de 
terres, donat que les condicions de la zona ho permeten.  

 En aquest annex es definirà la tipologia de voladius, les característiques del mur, i l’emplaçament de 
tots ells. 2 MUR ESCULLERA 

El mur escullera s’emplaça al tram entre el PK 0+070 i 0+180, aprofitant el camí existent entre la 
carretera actual i la llera, que servirà de base per aquest i facilitarà les obres d’execució. 

Es tracta d’un mur escullera amb un angle tant intradós com extradós de 71.565º, un talús màxim de 
terres 1H:1V, comprovat amb el programa de càlcul Slide V5.0, que ens assegura l’estabilitat 
provisional (FS>1.3) de l’obra, una cimentació de 2,5 metres d’amplada i 1,65 m d’alçada i una alçada 
màxima de 5,34 metres, al pas pel PK 000+095, tal i com s’explica prèviament al Annex 03. Geologia 
i Geotècnia. 

 
Figura 1 Esquema representatiu del mur escullera 
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El voladiu permet salvar la llera del riu i el domini públic hidràulic sense disposar ni terraplens ni pilars 
sobre ella. Això comporta el disseny d’una estructura de formigó armat de dimensions diferents, en 
funció de la longitud de voladiu, que asseguri la seva pròpia estabilitat. L’armat d’aquesta es disposa 
amb una grua i els encofrats es col·loquen de forma vertical sobre l’esplanada provisional, generada a 
partir de la demolició de part de l’antiga calçada, on s’emplaçarà la base de l’estructura. Entre 
l’estructura i el nou talús provisional situat sobre l’esplanada, s’abocarà grava-ciment per assegurar 
una transició lleugera entre el formigó i els terrenys del antic terraplè, reduint-ne el gradient i evitant 
així possibles problemes generats pel con de deformacions.  

Les dimensions de l’estructura segons les necessitats seran les següents: 

- Voladiu < 1 metre: Estructura de 2m de base i 1 m d’alçada, amb un espessor de voladiu de 
0.25m i un contravoladiu de 0.50m de longitud. 

- Voladiu entre 1 i 2 metres: Estructura de 3.50m de base i 2 m d’alçada, amb un espessor de 
voladiu de 0.35m i un contravoladiu de 0.70m de longitud. 

 

Figura 2 Esquema representatiu del voladiu 

El global de metres de voladiu es de 280, separats en els quatre voladius que s’indiquen tot seguit: 

- PK 0+200 - 0+345 
- PK 0+465 - 0+535 
- PK 2+010 - 2+030 
- PK 2+180 – 2+225 
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En relació a l’estabilitat de l’estructura, comentar que tot-hi només estar recolzada sobre el terreny, 
per raons de pes i fregament, aquesta no patirà problemes ni de lliscament ni de bolcada.  

Per comprovar l’estabilitat del terreny desprès modificar la morfologia del vessant i aplicar una carrega 
sobre el mateix d’aquestes característiques, es comprovarà al llarg de tot el procés constructiu 
l’estabilitat provisional de l’obra (FS>1.3) i la general al final del mateix (FS>1.5).  

El càlcul estructural dels voladius queda fora del àmbit d’aquest projecte. 
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L'objecte d'aquest annex és classificar i quantificar els diferents tipus d'excavacions i reblerts, atenent 
fonamentalment a l'aspecte quantitatiu del moviment de terres. L'aspecte relatiu a les característiques 
dels materials es tracta en el annex 03. Geologia i Geotècnia. 

Es consideren principalment els següents tipus d'excavacions: 

- Excavació en desmunt de sòls 

- Excavació en desmunt de ferm a retirar 

- Excavació en desmunt de roca 

- Excavació en túnel de roca 

- Terra vegetal 

I de reblerts: 

- Terraplens  

- Material per ferms i esplanades 

- Material per intradòs de voladius 

- Escullera 

- Terra vegetal estesa 

Els objectius que es persegueixen en el present annex, a més d’establir la classificació de les 
excavacions en el tram, són bàsicament els següents: 

- Establir el volum de material d’excavació que serà aprofitable en la construcció dels terraplens 
de la traça, i el seu lloc d’ocupació. Establir la destinació dels materials excavats no 
aprofitables 

- Establir les necessitats de préstecs i abocadors per a la construcció 
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A l’Annex 03. Geologia i Geotècnia es presenta el reconeixement geològic i geotècnic realitzat pel 
projecte on s’estudien els condicionants geotècnics del moviment de terres, en tots els seus aspectes, 
com són l’excavabilitat, estabilitat, utilització, construcció de terraplens, desmunts, etc. 

D’aquest  annex obtenim els diferents talussos adoptats pels desmunts i els 3H:2V pels terraplens, 
que permeten estendre una capa de 20 cm de terra vegetal i posterior hidrosembra. També es 
justifica que no existeix una capa superficial apreciable de terra vegetal a excavar on es presenti una 
alta alteració, causada per la exposició constant a fenòmens meteorològics o d’altres índoles.  

De l’Annex 08. Túnels i Galeries obtenim les dimensions de l’excavació a realitzar per obtenir les 
dimensions requerides del túnel i les galeries d’evacuació a més dels talussos i les dimensions dels 
desmunts dels embocaments esbiaixats del túnel i de les seves galeries. 

D’acord amb l’estudi geològic i l’estudi de ferms l’esplanada natural està constituïda per sòl seleccionat 
als trams oberts i roca als trams de túnel. El primer no pot formar una esplanada E3 per si sòl i 
necessita una capa  addicional de 30 cm de sòl estabilitzat tipus S-EST3.  

Tenint en compte tot l’esmentat prèviament, a continuació es presenta un quadre en el qual es 
resumeixen els volums d'excavació sense aplicació de coeficients de pas, obtinguts amb l’ajuda 
d’Istram i l’anàlisi de les diferents seccions transversals que trobem al llarg del tram. 

m3 

Desmunt 

Excavació en desmunt de sòls 1855.40 
Excavació en desmunt de roca 443.30 
Excavació en desmunt de ferm 952.47 
Excavació en túnel de roca 149401.55 
Terra vegetal 0 

Reblert 

Terraplens  1998.80 
Sol a estabilitzar S-EST 3 1914.40 
Material granular per a ferms "Tot-ú" 812.50 
Gravaciment per intradòs de voladiu 577.50 
Escullera 405.90 
Terra vegetal estesa 786.60 
Taula 1 Volums de desmunt i reblert de l’obra 
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Atenent a la descripció i reconeixement geotècnic dels terrenys implicats en l'àmbit de l'estudi fet a 
l'Annex 03. Geologia i Geotècnia, s'ha considerat que el material excavat correspon a: 

- Sòl seleccionat / Tot-ú 

- Roca 

Dels dos tipus de materials definits, el volum a excavar de cada un d’ells es detalla en la taula 
anterior. 

D’acord amb el “Plec de Prescripcions Tècniques General per Obres de Carreteres i Ponts (PG-3)” pel 
que fa a  l’aprofitament dels terrenys naturals, la roca excavada pot ser utilitzada com a tot-ú 
artificial, escullera, i tant en el nucli com en la coronació i fonamentacions dels terraplens, però tenint 
en compte els volums necessaris d’aquest tipus de reblert, s’ha considerat no amortitzable la 
implantació al obra d’una planta de matxuqueig que doni la granulometria necessària a la roca per ser 
utilitzada com a terraplè o escullera.  

El material seleccionat pot ser utilitzat també com a tot-ú, en el nucli i fonamentacions del terraplè, i 
també en coronació, encara que se’l consideri com sòl adequat degut al seu CBR, sense que això afecti 
en aquest cas al espessor necessari de sòl estabilitzat S-EST3 per formar l’esplanada. Per contra, tot-
hi que compleix a nivell granulomètric, no es pot assegurar amb les dades obtingudes de les calicates 
si aquest terreny es vàlid per executar sols estabilitzats, ja que no tenim dades de límit líquid (LL) ni 
l’índex de plasticitat (IP) del sòl (S-EST3, Art.512 del PG-3).   

D’acord amb tot l’ anteriorment esmentat, els sols seleccionats excavats s’utilitzaran com material 
granular tot-ú per a ferms, donat el seu preu més elevat i el sobrant s’utilitzarà per terraplens. 

 4 BALANÇ DE TERRES I COEFICIENTS DE PAS 

El material d’excavació té una densitat natural in situ diferent de la que tindrà una vegada compactat. 
Per tant, al volum excavat se li haurà d’aplicar un coeficient de pas d’obra que permeti calcular el 
volum final de reblert compactat que podrà formar-se amb el material excavat. Aquest coeficient 
s’expressa com la relació entre la densitat seca natural del material considerat i la seva densitat seca 
compactada (95% de la densitat màxima de l’assaig proctor de referència): 
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)%95(sec

)(sec)(
proctora

naturalareblertdesmuntCoefPas  

Així, en el nostre cas tenim les següents coeficients de pas per a les unitat geotècniques que 
s’utilitzaran com a reblert són: 

 

Unitat 
geotècnica 

Densitat seca 
(t/m3) 

Densitat màx 
Proctor (t / m3) 

Densitat 95 % 
Proctor (t / m3) 

Coef. Pas desmunt – 
terraplè 

Qx 2,00 * 2,17 2,06 0,97 
Qal 2,00 * 2,19 2,08 0,96 
Qco 2,00 * 2,25 2,14 0,93 

         *estimació 

Taula 2 Coeficients de pas (desmunt-reblert) per les diferents unitats 

Es prendrà 0.95 coma valor mig de coeficient de pas desmunt – reblert. 

D’altra banda, es dóna el coeficient de pas d’abocador o material no compactat, a aplicar al volum 
excavat a l’obra que s’hagi de transportar. Es considera una densitat de compactació a l’abocador del 
80% de la densitat màxima de l’assaig proctor de referència: 

)%80(sec

)(sec)(
proctora

naturalaabocadordesmuntCoefPas  

Unitat 
geotècnica 

Densitat seca 
(t/m3) 

Densitat màx 
Proctor (t / m3) 

Densitat 80 % 
Proctor (t / m3) 

Coef. Pas desmunt – 
abocador 

Cr-3 2,68 - 2,00 *  1,34 

         *estimació 

Taula 3 Coeficients de pas (desmunt-abocador) per les diferents unitats  

 

4.1 Volum de moviments de terres 

A partir dels volums desmuntats de sòl i roca i dels coeficients de pas, s’obtenen els volums 
resultants. 

 

  Volum de desmunt Coeficient de pas Volum resultant 
Desmunt - Reblert 1855.4 0.95 1762.63 

Desmunt - Abocador 149401.55 1.34 200198.077 
Taula 4 Volums resultants  

Conegut el volum resultant de sòl reaprofitable per l’obra, 1762.63 m3, s’obté el volum de material de 
préstec necessari. 
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  Provinença m3 

Reblert 

Material "Tot-ú"  obra 812.5 
Material de terraplè obra 950.13 
Material de terraplè prèstec 1048.67 
Gravaciment  prèstec 577.5 
Blocs d'escullera  prèstec 405.90 
Terra vegetal  prèstec 786.6 

Taula 5 Volums de reblert provinents d’obra o préstec 

 5 PRÉSTECS I ABOCADORS 

5.1 Préstecs 

S'ha realitzat una recopilació de les activitats extractives que actualment es situen a una distància raonable 
de la zona d'estudi i que tenen unes comunicacions adequades a l'obra.  

La recopilació de les activitats extractives s'ha realitzat a partir de les bases de dades del Departament de 
Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i es detallen tot seguit.  

 

Nom Població Tipus de materials Distancia a l'obra 
Gravera la Torra Figols i Alinyà Graves i sorres 19,6 Km 

Pedrera d'Organyà Organyà Àrids 1,0 Km 
Pedrera Antonieta Pla de Sant Tirs Àrids calcaris 4,0 Km 

Taula 6 Descripció de les pedreres de préstec 

 

Figura 1 Localització de les pedreres de préstec 
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D’aquestes activitats extractives s’extreu material per terraplè, per preparar gravaciment i pels blocs 
d’escullera, en cada cas amb la granulometria i dimensió de blocs necessària.  

 

5.2 Abocadors 

Donada la quantitat de l’excedent de roca, i la seva qualitat, es planteja no enviar aquesta roca a abocador 
i portar-la a la Gravera La Torra, ubicada al altre banda del riu i a 500 metres per carretera agafant la LV-
4001. D’aquesta manera s’estalviarà així el cànon d’abocador i el transport fins el mateix de la roca, 
quedant en mans del contractista negociar per el preu d’aquest excedent.  

 

 
Figura 2 Emplaçament de la Gravera de la Torra 

No així amb desmunt de ferm i d’altres possibles excavacions no aprofitables no contemplades pel 
projecte, que s’hauran de portar a abocador. El més pròxim a la zona per l’abocament de runes, segons les 
dades del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, es el següent: 

 

Nom Classe Població Comarca Distància a l'obra 
Diposit controlat de 

Montferrer I Castellbò Runes Montferrer I Castellbò L'Alt Urgell 19,6 Km 

 Taula 7 Descripció del abocador 
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Figura 3 Emplaçament de l’abocador 
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El present Annex té per objectiu exposar les mesures que es consideren necessàries pel correcte 

desenvolupament de les obres, mantenint en servei els vials afectats per les obres, de tal manera que 

la interferència entre aquestes i el trànsit sigui la mínima possible. 

Les obres projectades consisteixen en la millora del traçat de la carretera C-14 entre els municipis 

d’Organyà, Fígols i Alinyà. Un reasfatament de la carretera existent en els trams en que es mantigui el 

seu ús, un eixamplament de la calçada en els trams d’aproximació al túnel i, la construcció d’un túnel 

d’una longitud de 1273 m. 

L’única carretera afectada per les obres és la C-14 entre el PK 163+390 i el 166+520. El traçat s’inicia 

abans del túnel dels existent de Tres Ponts i finalitza en l’enllaç de la carretera C-14 amb Montant de 

Tost. Aquesta carretera discorre en un traçat molt abrupte que provoca que no es pugui plantejar cap 

desviament provisional en el moment de les obres. Considerada la importància de la carretera, s’ha 

evitat en tot moment el tall total en la circulació de vehicles de la carretera, de manera que gairebé 

sempre s’ha mantingut com a mínim un carril de circulació. D’aquests manera es garantitzarà durant 

l’execució de les obres l’accés a tots els itineraris actuals. 

La construcció del túnel ens permetrà treballar independentment del trànsit de la carretera C-14, 

només afectarem el trànsit de vehicles en moments de forma puntual i quan estiguem realitzant les 

obres de les embocadures. En aquestes fases es tallarà un sentit de circulació de la carretera C-14 i es 

procedirà al pas alternatiu de vehicles pel carril no ocupat per l’execució de les obres. Una vegada 

finalitzada les obres de les embocadures es restablirà la circulació de vehicles sense talls de circulació. 

L’única interferència que es produirà serà l’entrada i sortida de camions en l’accés a l’interior del túnel.  

L’execució de les obres i la senyalització provisional haurà de tenir en compte el caràcter especial de la 

zona d’actuació a efectes de disposar la senyalització i les proteccions necessàries per garantir la 

seguretat tant dels conductors com dels treballadors de l’obra. 

 2 TREBALLS PREVIS I INSTAL·LACIONS 

Durant les primeres setmanes es procedirà a efectuar el replanteig general de l’obra, la comprovació 

de l’existència dels serveis afectats recollits en el present projecte, la coordinació amb: les diferents 

companyies de serveis, tècnics de les diferents administracions, etc. 

Al mateix temps, es procedirà a preparar l’esplanada on es disposaran les casetes d’obra, amb oficines 

de topografia, despatxos per al Cap d’Obra i Sala de Reunions amb la Direcció d’Obra. Es col·locaran 

les instal·lacions per al personal (menjador, vestuaris, serveis) i els magatzems d’eines, així com el 
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parc de maquinària i demés  instal·lacions  previstes de Seguretat i Salut. També es  traslladaran a 

l’obra les màquines i mitjans necessaris.  

 3 EXECUCIÓ DE LES OBRES 

De l’anàlisi de les unitats de projecte es dedueix que l’execució de l’obra no requereix de cap 

tecnologia especial, la realització de la qual depengui d’equips o màquines de caràcter restringit.  

Totes les tecnologies relacionades amb els processos d’execució, què requereixen especialistes en 

determinats treballs (moviments de terres, estructures, ferms, etc.) han estat utilitzades prèviament 

en altres obres executades amb característiques similars. 

La resta de màquines i tècniques utilitzades són convencionals. La seva producció depèn únicament 

dels mitjans, tant materials com humans, que se’ls assignin. La producció només pot tenir restriccions 

per les circumstàncies temporals que puguin sofrir determinades fases o ritmes. 

 4 FASES D’OBRA 

Les diferents activitats definides en el present projecte són les següents: 

- Instal·lació d’obra i replanteig 

- Treballs previs i demolicions 

- Moviment de terres 

- Estructures 

- Drenatge 

- Ferms i paviments 

- Senyalització, abalisament i proteccions 

- Excavació de túnel 

- Instal·lacions de túnel 

- Serveis afectats 

- Mesures correctores d’impacte ambiental 

- Treballs posteriors 

 

Seguidament, es proposa una seqüència de fases per a l’execució de les obres, de forma que es 

minimitzi l’afectació a la C-14 i per tant, la connexió d’Organyà amb Montant de Tost. 
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4.1 FASE I: Preparació de esplanades 

En aquesta fase es procedeix l’execució de l’ esplanada situada al final del tram, on s’instalarà el parc 

de maquinaria i les casetes d’obra, entre d’altres, i les esplanades tant a la boca nord com a la boca 

sud del túnel, on s’ubicaran inicialment les plantes de depuració de les aigües que s’extreuen del 

massís durant l’excavació. Aquestes aigües, a banda de portar sòlids en suspensió, poden assolir 

valors amb pH elevats. Previ al seu abocament a la línia natural de drenatges han de ser objecte d’un 

tractament amb la finalitat de reduir els sòlids en suspensió i corregir el pH. 

4.2 FASE II: Preparació dels embocaments Sud i Nord 

Es comencen ambdues embocadures del nou túnel amb l’excavació dels respectius talussos a les 

boques.  

Es mantindrà un carril de la carretera en funcionament amb pas alternatiu per tal de no tallar per 

complet la circulació de vehicles de la carretera. 

Serà necessari la col·locació de l’abalisament i la senyalització necessària que indiqui la realització de 

les obres en tots els límits d’obra adjacents al tràfic així com la senyalització per indicar l’entrada i 

sortida dels camions. 

4.3 FASE III: Embocaments Sud i Nord 

Es realitzaran les obres d’execució de les pròpies embocadures com els paraigües de micropilots, les 

voladures i la disposició de les encavallades, el formigó projectat i la xapa Bernold. 

En aquesta fase es tallarà completament el trànsit a la sortida d’ Organyà per la part sud i prèviament 

a la entrada del túnel de Montant per la nord, per evitar embossaments dins del propi túnel. Es 

restablirà el trànsit tan bon punt acabi la voladura diària. 

4.4 FASE IV: Túnel 

Aquesta fase té com a objectiu l’excavació de tota la longitud del túnel així com la de les seves 

galeries, realitzades des de l’interior del mateix a partir dels primers entroncaments que es troben des 

de cada front d’atac. L’excavació tant del túnel com de les galeries es desenvoluparà amb el nou 

mètode austríac (NATM).  

Aquesta fase té una mínima afecció al trànsit de vehicles que és l’entrada i sortida de camions a 

l’accés interior als túnels en ambdues embocadures. 
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Serà necessari la col·locació d’abalisament i la senyalització necessària que indiqui la realització de les 

obres en les embocadures així com la senyalització per indicar l’entrada i sortida dels camions. 

A la finalització d’aquesta fase es desmuntaran els dos sistemes de depuració d’aigües ubicats a les 

plataformes exteriors al túnel. 

 

4.5 FASE V. A: Sortida d’excavació de les galeries 

Per l’execució d’aquestes sortides caldrà tallar completament el trànsit al sortir la perforació 

directament a la C-14. Es realitzaran prèviament des de l’exterior uns paraigües de micropilots per 

assegurar aquesta sortida. 

 

4.6 FASE VI. A: Emplaçament de les instal·lacions 

Posteriorment a la excavació del túnel, es procedirà a establir la impermeabilització, drenatge, ferm i 

les instal·lacions necessàries (ventilació, il·luminació, seguretat, senyalització variable...) del túnel per 

aquest ordre. 

A més a més, en les plataformes de les boques del túnel es construiran al mateix temps els centres de 

control local. 

 

4.7 FASE V. B: Inici projecte fins túnel existent de Tres Ponts 

En aquesta fase es realitzaran les obres des de l’inici del projecte fins el túnel existent. Les obres 

d’aquesta fase consisteixen en l’eixamplament de la carretera actual pel marge del riu mitjançant la 

construcció d’un voladiu i d’un mur escullera que eviti la caiguda de terres en el riu. El mur es 

dissenyarà amb una longitud de 110 m, entre el PK 0+070 i 0+180 mentre que el voladiu serà de 145 

m, entre el PK 0+200 i 0+345. Posteriorment es realitzarà la disposició del nou drenatge i del ferm.  

Es mantindrà un carril en funcionament amb pas alternatiu per tal de no tallar per complet la 

circulació de vehicles de la carretera. Serà necessari la col·locació de l’abalisament i la senyalització 

necessària que indiqui la realització de les obres en tots els límits d’obra adjacents al tràfic. 
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4.8 FASE VI. B: Ampliació túnel de Tres Ponts 

Aquesta fase té com a objectiu eixamplar la secció del túnel. En l’actualitat es disposa d’una amplada 

de 10 metres que s’ampliarà fins a 12 m treballant sobre els dos costats de l’excavació. La secció tipus 

un cop realitzat l’eixamplament tindrà dos carrils de 3,50 m, un per cada sentit de circulació, vorals 

d’1,25 m amb voreres de 0,75 m a cada costat de la calçada, així com barreres de formigó New 

Jersey. 

Abans de realitzar les obres d’eixamplament del túnel es condicionarà el camí que rodeja actualment 

el túnel de petita longitud (51.5 m), de tal manera que es disposi de una calçada provisional de 2 

carrils i 3m d’ample per carril. 

Serà necessari la col·locació de l’abalisament i la senyalització necessària que indiqui la realització de 

les obres en tots els límits d’obra adjacents al tràfic durant aquesta fase. 

 

4.9 FASE VII. B: Tram túnel existent de Tres ponts - Nou túnel de Tres 
Ponts 

En aquesta fase es realitzen les obres d’eixamplament d’aquest tram cap al marge del riu. Serà 

necessari realitzar un voladiu de 70m entre el PK 0+465 i 0+535 donat el pendent transversal del 

vessant i la impossibilitat disposar un terraplè estable (3H:2V).  

En les obres d’eixamplament, els vehicles tindran un carril de circulació en el marge interior, el costat 

de la muntanya. En el túnel existent, els vehicles continuaran circulant pel camí condicionat que 

voreja el túnel.  

Seguidament, es realitzaran les obres de drenatge i ferm del tram. 

Serà necessari la col·locació de l’abalisament i la senyalització necessària que indiqui la realització de 

les obres en tots els límits d’obra adjacents al tràfic durant aquesta fase. 

4.10 FASE VIII. B: Embocament nord - final de projecte 

En aquesta fase es realitzaran les obres d’eixamplament des de l’embocadura nord fins al final del 

projecte. En aquest tram l’eixamplament es realitzarà també inicialment pel marge del riu, emplaçant 

dos voladius entre els PK 2+010 - 2+030 i 2+180 – 2+225. Posteriorment al tram final, PK 2+633, 

s’arriba a una corba prèviament millorada, subjectada sobre un mur de formigó, deixant així una 

esplanada al cantó muntanya que ens permetrà eixamplar la carretera. Finalment es realitzarà la 

disposició de drenatge i ferm de la carretera. 

La circulació en el moment d’aquestes obres serà mitjançant un carril de circulació en el marge oposat 

on es realitzin les obres amb pas alternatiu dels vehicles. 
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Tot i considerar-se tota aquesta fase com una de sola, la longitud d’aquest tram es de pràcticament un 

quilòmetre, per tant es desenvoluparà en petits trams. 

Serà necessari la col·locació de l’abalisament i la senyalització necessària que indiqui la realització de 

les obres en tots els límits d’obra adjacents al tràfic durant aquesta fase. 

 

4.11 FASE IX. B: Finalització de l’obra 

Finalment, es disposarà la capa de rodadura al llarg de tot el tram i la corresponent senyalització tant 

horitzontal com vertical. 

Per últim, es procedeix a retirar tots els equips d’obra.  

 5 SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSA D’OBRES 
PROVISIONALS 

Els desviaments provisionals de trànsit que es derivin de l’execució de les obres aquí exposades, la 

senyalització, l’abalisament i les defenses a establir amb caràcter provisional, es regiran per allò 

establert en la Norma 8.3-IC “Señalización de obras”, aprovada per Ordre Ministerial de 31 d’agost de 

1987 i modificada pel Real Decret 208/1989. 

Per tal que l’aplicació de la norma 8.3-IC “Señalización de obras” es pugui efectuar amb més facilitat, 

s’ha publicat una sèrie d’exemples que segueixen les pautes i especificacions de la norma i que estan 

recollits en el “Manual de ejemplos de señalización de obras fijas” publicat per la Direcció General de 

Carreteres del Ministerio de Fomento. 

Els objectius fonamentals que es persegueixen amb la senyalització de les obres són: 

- Informar a l’usuari de la presència de les obres. 

- Ordenar la circulació en la zona afectada per les obres. 

- Modificar el seu comportament, adaptant-lo a la situació no habitual representada per les 

obres i les seves circumstàncies específiques. 

- Donar seguretat a treballadors i treballs que es realitzin a l’obra 

 

En definitiva, l’objectiu és assolir el màxim nivell de seguretat, tant pels usuaris, com pels treballadors 

de l’obra, i limitar el deteriorament del nivell de servei de la via afectada. 
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Quan es precisi limitar la circulació a un únic carril, proporcionant un camí alternatiu, es disposaran 

equips de personal amb la finalitat de coordinar aquestes actuacions i  garantir  així la seguretat  i la 

fluïdesa de la circulació en ambdós sentits. 

Per les nits i sempre seguint les indicacions de la direcció d’obra, es col·locarà sempre que es precisi 

il·luminació, senyalització i  abalisament  lluminós. Cal  ressaltar  que la senyalització i  abalisament  a 

implantar a la zona d’obres durant les nits o els dies festius serà definida pel Contractista i acceptada 

per la Direcció d’Obra. 

A la norma 8.3-IC es recull, a mode de catàleg, els diferents elements de senyalització, abalisament i 

defensa a emprar. Aquests són: 

- Senyals de perill 

- Senyals de reglamentació i prioritat 

- Senyals d’indicació 

- Senyals manuals 

- Elements d’abalisament reflectants 

- Elements lluminosos 

- Elements de defensa 

5.1 Dimensions dels elements de senyalització 

A l’hora de determinar quines han de ser les dimensions mínimes dels elements de senyalització, la 

taula 5 de la norma 8.3-IC “Señalización de Obras” permet qualsevol dels tres tipus de mida (des de 

molt gran a normal). Tenint en compte la tipologia de l’obra, el tipus de via en entorn periurbà i la 

velocitat de projecte (80 km/h) s’ha escollit la categoria dimensional “gran”. Aquestes dimensions 

mínimes estan recollides a la taula 4 de l’esmentada norma. 

5.2 Elements d’abalisament 

Els elements d’abalisament es col·locaran per marcar les zones vedades a la circulació. En el cas 

d’ordenació del trànsit en sentit únic alternatiu, els elements d’abalisament poden ser diferents. 

5.2.1 Tancament d’un carril 
El tancament d’un carril a la circulació defineix un límit recte i inclinat, materialitzat mitjançant un 

abalisament, que consta de: 

Un plafó TB-1, situat, sempre que sigui possible, en el voral que la secció en que comença la inclinació 

de la vora per a tancar el carril i un altre igual en la secció en què finalitza aquesta inclinació i el carril 

ha quedat tancat. Els plafó TB-1 podrà completar-se amb senyals TR-400 o TR-401 de sentit i pas 

obligatori. 
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Figura 1 Plafó TB-1 

                                     

Figura 2 Plafons TR-400 i TR-401 

Una sèrie de cons TB-6 sobre el cantell inclinat i entre els plafons TB-1 extrems, a una separació entre 

5 i 20 m, de manera que resulti uniforme. Quan la durada del tancament sigui superior a una 

setmana, es considerarà la conveniència de completar els cons amb una marca d’abalisament taronja 

TB-12 pintada sobre el paviment. 

5.2.2 Vora longitudinal de la zona d’obres 
L’abalisament que marqui el cantell de la zona vedada a la circulació amb motiu de les obres dependrà 

de la probabilitat de produir-se un accident, i de la probabilitat que, en cas de produir-se, resulti greu. 

Es tindran en compte les següents situacions: 

Quan es tracti únicament d’impedir el pas de vehicles sense que existeixi una probabilitat elevada de 

que es produeixi un accident greu, es disposaran plafons TB-1 perpendicularment a la direcció de 

circulació (mai paral·leles a ella) a distància suficient per a dissuadir l’entrada a la zona vedada. 

Quan l’entrada d’un vehicle a la zona vedada tingui una probabilitat elevada de produir un accident 

greu, l’abalisament consistirà en piquets TB-7 o preferentment, fites de cantell TB-11, quan es puguin 

clavar sense deteriorament de la superfície, o amb balises TB-8 o TB-9 en cas contrari. La distància 

entre elements contigus estarà compresa entre 5 i 20 m.  

 

Figura 3 Balises TB-8 i TB-9 
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5.2.3 Senyalització de carrils provisionals 
Els carrils provisionals (sempre que el seu traçat i/o amplada no coincideixin amb els de carril d’us 

normal) s’hauran d’abalisar. En el cas, que algun carril es trobi aïllat, s’hauran d’abalisar els dos 

cantells.  

L’abalisament afectarà als cantells i es realitzarà d’una de les següents maneres: 

- Cons TB-6 amb una separació màxima de 5 a 10 m en corba i el doble en recta  

- Marca vial taronja TB-12, pintada o adherida sobre el paviment 

- Ulls de gat TB-10 amb la mateixa separació que els cons. 

 

5.3 Elements de defensa 

En els trams d’execució de voladius, on es manté la part de costat muntanya de la calçada i el costat 

riu s’excava generant un talús provisional que permeti emplaçar al seu peu la base del voladiu, es 

disposen barreres de formigó (New Jersey) al límit del carril alternatiu de la carretera, donada la 

probabilitat elevada de que es produeixi un accident greu on es vegin involucrats no només els 

passatgers del vehicle sinó també els treballadors que es troben sota el terraplè. 



 
 

 
 
 
 
 

Annex 14 
 

Pla d’obra
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Per fer l’estudi del Pla d’Obra, el qual ha de respondre a l’execució del present  projecte, es parteix de 
dues dades bàsiques com són el nombre d’unitats de cada activitat principal i el nombre de dies 
treballats en cadascuna de les activitats. 

A partir d’aquestes dades s’obtindrà el nombre de dies que requereix la realització de cadascuna de les 
esmentades activitats bàsiques i el nombre d’equips de treball necessaris segons el seu rendiment 
mitjà. 

Encara que s’han realitzat un seguit de propostes i càlculs pels treballs que es troben dins l’àmbit del 
projecte, això no permet realitzar-ne un estudi detallat dels temps o del nombre de treballadors 
necessaris, motiu pel qual s’establirà, mitjançant un càlcul aproximat, tant la durada de les mateixes 
com el nombre d’obrers segons les característiques de cadascun. 2 UNITAS BÀSIQUES 

Es tindran en compte com a unitats bàsiques mesurables aquelles que a continuació s’indiquen, amb 
l’expressió del seu nombre d’unitats: 

- Demolicions i treballs previs  

- m3 de moviment de terres (desmunt o terraplè)  

- t de rmescla bituminosa 

- m2 de voladiu 

- ml de mur escollera 

- ml de drenatge longitudinal 

- ml de barrera de seguretat 

- ml de marca vial 

- m2 d’hidrosembra 

- ml d’excavació i sosteniment de túnel 
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- ml de galeria 

- ml d’instal·lacions 

- ml d’impermeabilització i revestiment 

 3 DIES ÚTILS DE TREBALL 

De la publicació de la Direcció General de Carreteres, del Ministeri de Foment, denominada “Datos 
climáticos para carreteras”, s’han obtingut els coeficients  mitjans anuals del nombre de dies útils de 
treball, que són: 

Activitat Coeficient 
Formigons        0,936 
Explanacions      0,887 
Àrids         0,941 
Regs i tractaments      0,660 
Mescles bituminoses      0,811 

Taula 1 Coeficients mitjans anuals 

Considerant que la mitjana de dies laborables per mes és de 21, resulten per a les diverses activitats 
els següents dies treballats per mes: 

Activitat Dies 
Formigons        20 
Explanacions      19 
Àrids        20 
Regs i tractaments    14 
Mescles bituminoses      17 

Taula 2 Dies de treball mensuals per activitat 

A aquelles unitats d’obra no esmentades concretament s’aplicaran els dies útils per analogia amb les 
esmentades activitats. 

Tenint això en compte, els rendiments de cada una de les tasques i l’organització de l’obra estimada a 
l’Annex 13.Organització de l’Obra, es preparà el corresponent Pla d’Obra. 
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Partint dels temps requerits s’ha realitzat el diagrama de barres que s’inclou al final del present annex, 
en el qual s’han representat les activitats principals de les obres. 

S’ha tingut en compte l’ordre cronològic obligat entre les activitats. Tots els estudis anteriors poden 
desenvolupar-se d’una manera molt més exhaustiva, i en alguns casos les necessitats de l’obra poden 
implicar modificacions en els temps requerits, com ja s’ha tractat anteriorment en diferents punts. 

Tanmateix, es consideren suficientment aproximades les hipòtesis realitzades per al fi que amb elles 
es proposa, que és establir el pla d’obra orientatiu que estableix l’Article 63 del Reglament General de 
Contractes de l’Estat i que pugui servir de base al que ha de presentar el Contractista. 

Amb tot, i tal com es pot veure al diagrama adjunt a continuació, el termini  d’execució de l’obra és de 
746 dies hàbils (35 mesos, considerant que en un més hi ha 21 dies laborables). 



N° Nom de la tâche Durée
1 Inici d'Obra 1 jour

2 Instal·lació d'Obra i replanteig 5 jours

3 Tram de túnel 721 jours

4 Desviació de serveis afectats 10 jours

5 Preparació d'esplanades 10 jours

6 Embocaments 30 jours

7 Preparació d'embocaments 10 jours

8 Execució d'embocaments 1 mois

9 Túnel 675 jours

10 Excavació i sosteniment 26 mois

11 Desmuntatge de plantes de depuració 7 jours

12 Impermeabilització 1 mois

13 Col·lectors de drenatge 10 jours

14 Voreres 1.5 mois

15 Capa de formigó magre vibrat 15 jours

16 Capa de formigó de ferm 15 jours

17 Instal·lacions 6 mois

18 Panells d' acer vitrificat 1.2 mois

19 Entroncament galeria 1 10 jours

20 Entroncament galeria 2 10 jours

21 Excavació galeria 1 8.9 mois

22 Excavació galeria 2 7.1 mois

23 Imp. I rev. Galeria 1 1.3 mois

24 Imp. I rev. Galeria 2 1 mois

25 Execució de sortida de galeria 1 7 jours

26 Execució de sortida de galeria 2 7 jours

27 Emplaçament dels centres de control 1 mois

28 Tram inicial 62 jours

29 Treballs previs i demolicions 5 jours

30 Moviment de terres 5 jours

31 Estructures 45 jours

32 Drenatge 5 jours

Inici d'Obra

Tram de túnel

Embocaments

Túnel

Tram inicial

Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2

Tâche

Fractionnement

Avancement

Jalon

Récapitulative

Récapitulatif du projet

Tâches externes

Jalons externes

Échéance
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�� �om de la tâche Durée
33 Ferms de carretera 7 jours

34 Mesures Correctores 1 jour

35 Condicionament del cam� exterior al túnel existent 3 jours

36 Túnel existent 2 mois

37 Ampliació túnel existent 2 mois

38 Tram entre túnels 31 jours

39 Treballs previs i demolicions 3 jours

40 Moviment de terres 3 jours

41 Estructures 20 jours

42 Drenatge 3 jours

43 Ferms de carretera 5 jours

44 Mesures Correctores 1 jour

45 Execució del tram final 60 jours

46 Treballs previs i demolicions 10 jours

47 Moviment de terres 10 jours

48 Estructures 30 jours

49 Drenatge 15 jours

50 Ferms de carretera 10 jours

51 Mesures correctores 1 jour

52 Finalització de l'obra 19 jours

53 Capa de rodadura 3 jours

54 Senyalització i abalissament 15 jours

55 Treballs posteriors 7 jours

56 Fi d'�bra 1 jour

Túnel e�istent

Tram entre túnels

E�ec�ci� del tram �inal

�inalit�aci� de l'

�i d'Obra

Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2

Tâche

Fractionnement

Avancement

Jalon

Récapitulative

Récapitulatif du projet

Tâches externes

Jalons externes

Échéance
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Millora General. Condicionament. Eixamplament i millora de traçat. Carretera C�14. P� 163�200 al 166�520. Tram: �rgany� � Montant de Tost         

�� T��E�� E������I� E�TE�IO� �'E��O���E�T� I E�E���I� ����I��E� �E �I��O�I�O���

Emb. 1 � � 11 11 �
Emb. 2 � � 11 �� ���

�� T��E�� E������I� I �O�TE�I�E�T ��E��I� ���TI��� ����� I �E�T�O�����

Rendiments corresponents a l'execució de 2 cicles d'excavació i sosteniment cada 3 dies:

ST�1 �60 2.66 5.33 �
ST�2 40�60 2.00 4.00 �
ST�3 25�40 0.67 1.33 � Coefficient de simultane�tat 2
ST�E � 0.67 1.33 �

Emb Sud 0�657 0�681 24 � ST�E 0.67 1.33 18 9 27 27 1.3
1 0�681 0�820 139 40�60 ST�2 2.00 4.00 35 17 52 79 3.8
2 0�820 0�960 140 �60 ST�1 2.66 5.33 26 13 39 119 5.6
3 0�960 1�160 200 40�60 ST�2 2.00 4.00 50 25 75 194 9.2
4 1�160 1�170 10 25�40 ST�3 0.67 1.33 8 4 11 205 9.8
5 1�170 1�265 95 40�60 ST�2 2.00 4.00 24 12 36 241 11.5
6 1�265 1�275 10 25�40 ST�3 0.67 1.33 8 4 11 252 12.0
7 1�275 1�330 55 40�60 ST�2 2.00 4.00 14 7 21 273 13.0
8 1�330 1�380 50 �60 ST�1 2.66 5.33 9 5 14 287 13.6
9 1�380 1�390 10 25�40 ST�3 0.67 1.33 8 4 11 298 14.2

10 1�390 1�465 75 �60 ST�1 2.66 5.33 14 7 21 319 15.2
11 1�465 1�475 10 25�40 ST�3 0.67 1.33 8 4 11 330 15.7
12 1�475 1�520 45 40�60 ST�2 2.00 4.00 11 6 17 347 16.5
13 1�520 1�580 60 �60 ST�1 2.66 5.33 11 6 17 364 17.3
14 1�580 1�635 55 40�60 ST�2 2.00 4.00 14 7 21 385 18.3
15 1�635 1�645 10 25�40 ST�3 0.67 1.33 8 4 11 396 18.9
16 1�645 1�800 155 �60 ST�1 2.66 5.33 29 15 44 440 20.9
17 1�800 1�850 50 40�60 ST�2 2.00 4.00 13 6 19 458 21.8
18 1�850 1�890 40 25�40 ST�3 0.67 1.33 30 15 45 503 24.0
19 1�890 1�933 43 40�60 ST�2 2.00 4.00 11 5 16 520 24.7

Emb �ord 1�933 1�957 24 � ST�E 0.67 1.33 18 9 27 ��� ����

�� T��E�� I��E��E��I�IT���I� I �E�E�TI�E�T�

Túnel 0�660 1�960 1273 15 �� ���

�� T��E�� I��T������IO���

Túnel 0�660 1�960 1273 10 ��� ���

�� ���E�IE�� E������I� I �O�TE�I�E�T ��E��I� �O���ET��

Rendiments corresponents a l'execució de 1 cicle d'excavació i sosteniment diari:

SG�1 �60 � � 4.00
SG�2 25�60 � � 2.25 Promig 3m �RMR:40�60� i 1�5 m �RMR:25�40� Coefficient de simultane�tat 1

SG�ET � � � 1.00
SG�E � � � 1.50

Emb. Gal 1 0�000 0�012 12 � SG�E 1.5 8 8 8 0.4

1 0�012 0�050 38 25�60 SG�2 2.3 17 17 25 1.2

2 0�050 0�150 100 �60 SG�1 4.0 25 25 50 2.4

3 0�150 0�415 265 25�60 SG�2 2.3 118 118 168 8.0

Entronc.1A � � 10 � SG�ET 1.0 10 10 178 8.5

Entronc.1� � � 10 � SG�ET 1.0 10 10 188 ���

Emb. Gal 2 0�000 0�012 12 � SG�E 1.5 8 8 8 0.4

1 0�012 0�080 68 25�60 SG�2 2.3 30 30 38 1.8

2 0�080 0�160 80 �60 SG�1 4.0 20 20 58 2.8

3 0�160 0�320 160 25�60 SG�2 2.3 71 71 129 6.2

Entronc.2A � � 10 � SG�ET 1.0 10 10 139 6.6

Entronc.2� � � 10 � SG�ET 1.0 10 10 149 ��� ���

�� ���E�IE�� I��E��E��I�IT���I� I �E�E�TI�E�T �E �O��I�� ��O�E�T�T�

GA�ERIA 1 0�000 0�420 420 15 �� ��� ���
GA�ERIA 2 0�000 0�350 350 15 �� ���

21
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En compliment de l’Ordre Circular núm. 223/69 P-CV de Novembre de 1969 s’inclouen en el present 
Projecte Constructiu tots els elements complementaris necessaris per a la correcta posada en servei 
de les obres definides.  

El present annex inclou els elements complementaris necessaris per a la correcta posada en servei de 
l’obra objecte d’estudi. 

Les actuacions a desenvolupar a l’àmbit de la senyalització i defenses de les obres descrites en el 
present Projecte Constructiu són les següents:  

- Disposició de la senyalització horitzontal (marques viàries) 

- Implantació de senyalització vertical 

- Abalisament vertical 

- Col·locació de barreres de contenció de vehicles 

En aquest annex no es tracta la senyalització i abalisament provisional disposat durant el període 
d’execució de les obres.  En aquest annex es recullen els criteris i normatives utilitzades per la 
correcta definició de les actuacions llistades prèviament.  

Als plànols de Senyalització, es representen gràficament tant diferents marques vials, senyalització 
variable i control d’entrada del túnel com senyals verticals existents a retirar (E), existents a mantenir 
(M) o noves a emplaçar (N), així com la seva disposició al llarg del traçat.  

La senyalització que cal disposar  correspon a la d’una carretera convencional d’un carril per sentit de 
la circulació (1+1) amb unes característiques de traçat corresponent a una carretera en terreny molt 
accidentat, amb una velocitat de projecte de 80 km/h. 

 2 NORMATIVA APLICABLE 

La disposició de la senyalització horitzontal (marques viàries) s’ha projectat segons allò establert per 
la següent normativa:  
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- “Norma 8.2-I.C. Marcas viales”, aprovada per  Ordre Ministerial de 16 de Juliol de 1987 (B.O.E. 
del 4 d’Agost i 29 de Setembre) 

- Ordre Circular 325/97T, del 30 de Desembre, sobre senyalització, abalisament i defensa d’obres 
pel que fa referència als seus materials constituents 

La disposició de la senyalització horitzontal s’ha projectat seguint:  

- “Instrucción de Carreteras 8.1.-I.C. Señalización vertical”,  aprovada pel Ministerio de Fomento 
el 28 de desembre de 1999 

- "Catálogo de Señales de Circulación", publicat el Novembre de 1986 

- “Señales Verticales de Circulación. Tomo I. Características de la Señales”publicat pel MOPTMA el 
Març de 1992 

- “Señales Verticales de Circulación. Tomo II. Catálogo y Significado de las Señales” publicat pel 
MOPTMA el Juny de 1992 

La normativa aplicada en la projecció d’abalisaments és la següent: 

- “Proposta de criteris d’abalisament” de juny de 2004 editada pel Servei Territorial de Carreteres 

La normativa a aplicar a l’àmbit de les barreres de seguretat és la següent: 

- Ordre circular 229/71CV de Febrer de 1971, mitjançant normes provisionals sobre barreres de 
seguretat 

- “Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos”. Orden Circular 321/95 T y P. 
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.  Dirección General de Carreteras 

- Nota informativa sobre el projecte i construcció de barreres rígides de seguretat, publicada la 
Maig de 1986 

- Notes de servei de la Subdirecció General de Construcció i Explotació, de 30 de Gener de 1989 i 
15 de Gener i 18 de Juliol de 1990 

- Ordre Circular 319/91T i P, de 13 de Maig  de 1991, sobre “Toleràncies de gruix en baranes 
metàl·liques per baranes de seguretat contínues” 

- Ordre Circular 318/91 T i P, de 10 d’Abril de 1991, sobre “Galvanitzat en calent d’elements 
d’acer emprats en l’equipament viari” 
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3.1 Introducció 

Les marques vials són línies o figures, aplicades sobre el paviment de la carretera, que tenen per 

missió satisfer una o vàries de les següents funcions:  

- Delimitar carrils de circulació  

- Separar sentits de circulació  

- Indicar les vores de la calçada  

- Delimitar zones excloses a la circulació regular de vehicles  

- Reglamentar la circulació (avançament, parada, estacionament)  

- Completar o precisar el significat de senyals verticals i semàfors  

- Repetir o recordar un senyal vertical  

- Permetre els moviments indicats  

- Anunciar, guiar i orientar els usuaris  

Les marques vials seran, generalment, de color blanc, corresponent a la referència B-118 de Norma 

UNE 48103.  

Els Plànols corresponents a aquest Projecte inclouen les Plantes generals de Senyalització i els detalls 

de la mateixa, així com les dimensions de cadascuna de les marques vials emprades: longitudinals, 

zebrats, etc.  

Les característiques de tots els materials a emprar i de l’execució dels diversos tipus de marques vials 

són objecte de definició en els apartats corresponents del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 

d'aquest Projecte de Construcció.  

A continuació es realitza una descripció general de les marques viàries que apareixen en el projecte 

objecte d’estudi i en els plànols del projecte es mostra la seva ubicació. Totes elles són reflectores i els 

seus colors, els seus amples i les seves formes són els que s’indiquen a continuació. 
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3.2 Tipologia de les marques viaries del projecte 

3.2.1 Marques longitudinals 
Les marques longitudinals es poden classificar en tres tipus:  

A.  Línies longitudinals discontínues  

B.  Línies longitudinals contínues  

C.  Línies longitudinals contínues adossades a discontínues 

Línies longitudinals discontínues 

Línia de separació de carrils normal (sentits). M-1.2. La seva funció és la separació de sentits a 

calçades de dos carrils i doble sentit de circulació amb possibilitat d’avançament. A utilitzar en vies 

amb . Formada per segments de 10 cm d’ample i 3,5m de longitud separats 9 

metres. 

 

Figura 1 Marca viària M-1.2 

 

Línia per marge de calçada. M-1.12. Delimita el marge de la calçada. L’amplada de la marca vial 

no es comptarà en la de la calçada. Per velocitats mitjanes inferiors a 100 km/h i vorals no superiors a 

1,5 m es disposarà la marca M-1.12, constituïda per trams de 1 metre de longitud, amplada de 15 cm 

i separació entre trams de 2 metres.  Línia discontinua de 0,15 m d’amplada i 1 m de longitud cada 2 

m, per indicar els accessos als camins. 

 

Figura 2 Marca viària M-1.12 

Línies longitudinal contínues 
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Línia per ordenació de l’avançament en calçada de dos carrils i doble sentit de circulació. M-

2.2. Estableix la prohibició de l’avançament per no disposar de la visibilitat necessària. La seva 

amplada és de 10 cm. 

 

Figura 3 Marca viària M-2.2 

Línia per marge de la calçada. M-2.6. Delimita el marge de la calçada. Valida per vies de velocitat 

mitjanes inferiors a 100 km/h. L’amplada de la marca vial no es comptabilitzarà en la de la calçada. Es 

tracta d’una línia de 10 cm d’amplada quan el voral no supera els 1,5 m, com en el cas de projecte. 

 

Figura 4 Marca viària M-2.6 

Línies longitudinal contínues adossades a discontinues 

Per ordenació de l’avançament en calçada de 2 carrils i doble sentit de circulació. M-3.2. 

Línia contínua de 10 cm d’amplada separada aquesta distància de les traces discontínues també de 10 

cm d’amplada, 3,5m de longitud, separades 9 m. 

 

Figura 5 Marca viària M-3.2 
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3.2.2 Marques transversals 

No es disposaran aquestes línies en el traçat del tram projectat. 

3.2.3 Fletxes  

S’utilitzaran fletxes de retorn, M-5.5, que anuncien la proximitat d’una marca longitudinal contínua i la 
prohibició que aquesta implica, en substitució de la M-1.9.  

 

Figura 6 Marca viària M-5.5 

Pel que fa als altres tipus de fletxes (direcció, sortida o final de carril), no seran necessàries en aquest 
tram de via. Només prèviament a la sortida de Montant de Tost, que es troba ja fora del tram, es 
podria disposar una indicant la possibilitat de continuar per la mateixa via o desviar-se a la carretera 
local LV-4001 però l’emplaçament d’aquesta marca i considerant que prèviament no existia, s’ha 
decidit tampoc utilitzar-la ara.  

3.2.4 Inscripcions 

Aquestes sónde tipus facultatiu i donades les condicions de la carretera no s’ha considerat necessari 
aplicar-les, per tant no es disposaran aquestes línies en el traçat del tram projectat. 

3.2.5 Altres marques 
Zebrat 

Les zones de calçada marcades amb franges obliqües paral·leles, emmarcades per una línia contínua o 
per línies discontínues, exclou la circulació de vehicles per la zona delimitada, exceptuant el cas en 
què es tracti de línies discontínues, quan pot fer-se sense cap perill si es vol girar i accedir a una via 
transversal situada al costat oposat de la calçada. 
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La seva funció és incrementar la visibilitat en la zona de paviment exclosa a la circulació i indicar-me, 
per mitjà de la inclinació de les bandes que la constitueixen, de quin costat hauran de desviar-se els 
vehicles per evitar possibles obstacles o per realitzar una maniobra de divergència o convergència. 

El zebrat a disposar al llarg del metre de separació del túnel serà M-7.1A, plantejat per vies en doble 
sentit. 

3.3 Prohibició d’avançament 

Els punts d’inici de prohibició d’avançament es determinen habitualment seguint les indicacions de la 
“Norma 8.2-IC. Marcas Viales”, on en carreteres existents amb velocitat màxima de 80 Km/h es 
determina com a distancia de visibilitat necessària per no aplicar-la, els 165 m. Al tractar-se d’una 
millora de traçat i trobar-nos en una zona orogràfica complexa, es mantenen les condicions prèvies 
d’avançament donat que existeixen diversos condicionants externs al traçat de la via que així ens ho 
fan decidir, com problemes de visibilitat deguts a la vegetació boscosa de la zona que requeririen un 
difícil manteniment per poder assegurar aquesta visibilitat, mínims de zones amb línia discontinua que 
s’han de fomentar, etc. 

Per altre banda, al interior del túnel, tal i com marca la instrucció en referència als túnels 
bidireccionals, no es permetran els avançaments. 

 4 SENYALITZACIÓ VERTICAL 

La senyalització vertical fa referència a les senyals de circulació y cartells d’orientació, localització i 
destinació situats al marge de la carretera per sobre del nivell de la calçada.  

L’actuació aquí especificada consisteix en col·locar la senyalització vertical necessària. Les seves mides 
corresponen a les normalitzades pel tipus de via.  

La situació dels senyals està fixada en els Plànols del Projecte. Malgrat això, la Direcció d'Obra podrà 
modificar la seva orientació o situació quan les circumstàncies locals ho aconsellin.  

Es tracta de la senyalització vertical corresponent a una carretera convencional amb un carril per 
sentit de circulació i voral de 1,50 m. 
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4.1 Característiques dels elements de senyalització vertical  

A continuació, es detallen un seguit de característiques que hauran de complir els elements de 
senyalització vertical que s’instal·lin en la carretera projectada. 

4.1.1 Dimensions 

Les dimensions dels senyals sónles següents:  

- Triangulars: 135 cm de costat 

- Circulars: 90 cm de diàmetre 

- Quadrades: 90 cm de costat 

- Octogonals (senyal de STOP): 90 cm entre costats oposats 

- Rectangulars: 90 × 135 cm 

 

 
Figura 7 Dimensions dels senyals de senyalització vertical 

 

4.1.2 Colors 

Els colors dels cartells flecha i d’orientació seran de fons blanc amb caràcters, orles i fletxes negres 
donades les característiques de la carretera. El color dels caixetins serà el que correspongui a la 
categoria de la carretera que identifiqui.  

4.1.3 Inscripcions i textos 

Totes les paraules que hi figuren als diferents cartells i senyals laterals estaran formades per lletres de 
l’abecedari CCRIGE i amb les separacions indicades a la “Norma 8.1-IC”.A la part posterior dels 
senyals i cartells es col·locarà la data d’instal·lació i l’escut de la Generalitat de Catalunya.  
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4.1.4 Reflectància 

Tots els cartells i senyals seran retrorreflexius. Al ser una carretera convencional, nivell 1 en senyals 
de còdig, excepte senyals d’advertència de perill, prioritat i prohibició d’entrada que necessitaran de 
nivell 2. D’igual manera, cartells i panells complementaris seran de nivell 2. 

 

Figura 8 Nivells de retrorreflectància 

4.1.5 Lletra 

El tipus de lletra a emprar serà la denominada "Carretera Convencional". 

Per cartells d’orientació, en pòrtics i banderoles s'empra una altura bàsica de lletra de 300 mm, als 
cartells de preavís 270 i en els de confirmació 200, altures que es poden augmentar o disminuir un 
25% en casos justificats. Les indicacions de població s’escriuran lletres majúscules mentre que en cas 
contrari, només la lletra inicial.  

Finalment, els plafons complementaris de la carretera tenen altura bàsica 150 mm, donat que la 
vorera no és inferior a 1,5 m, altura que es pot augmentar o disminuir un 25% en casos justificats.  

4.1.6 Material 

Els cartells elevats i els laterals estaran constituïts per lames de perfils juxtaposats d'alumini 
extrusionat de 175 mm de cantell, 40 mm d'ala per a acoblament i 2,5 mm d'espessor, formant 
plafons continus. Les lames disposaran d'assegurança antivandàlica i aniran ancorades en els suports 
amb elements de fixació antidespenjament.  

Els elements de sustentació per a les senyals de trànsit i cartells fletxa seran postes tubulars 
metàl·lics d’acer galvanitzat en calent de secció rectangular. En les fites quilomètriques seran perfils 
quadrats. 

4.1.7 Implantació 

Visibilitat 
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La distància de col·locació no serà inferior a la mínima necessària per a què un conductor que circuli a 
la velocitat màxima establerta pugui percebre el senyal o el cartell, interpretar el missatge, decidir la 
maniobra i executar-la parcialment o totalment. 

Posició longitudinal 
 
Els senyals d’advertència de perill es col·locaran entre 150 i 250 m abans de la secció on es trobi el 
perill que anuncien. Els senyals de reglamentació se situaran a la secció on comença la seva aplicació, 
reiterant-se a intervals corresponents a un temps de recorregut de l’ordre d’un minut. 

Els senyals o cartells d’indicació podran tenir diverses ubicacions, segons els casos: 

- Presenyalització i destí: en enllaços, es col·locaran a 1 km i a 500 m abans de la sortida, i un 
cartell fletxa sobre el “nas” de la divergència. A interseccions, es col·locarà 200 m abans del 
“nas” de la divergencia. 

- Confirmació: Un cop superat un nus, es confirmarà l’itinerari, col·locant els cartells a 150 m des 
de la finalització del carril d’incorporació. Es procurarà que la distància entre cartells de 
confirmació sigui d’uns 5 km. 

Posició transversal 
 
Els senyals es col·locaran al marge dret de la plataforma, inclús si cal al marge esquerra, si el transit 
pogués obstruir la visibilitat de la mateixa. Es duplicarà sempre a l’esquerra el senyal R-305. 

Els cartells i senyals disposats als marges de la plataforma es col·locaran de manera que la vora més 
propera estigui com a mínim a 2,5 m de la calçada i a 0,5 m del voral, en aquest cas la primera es 
una condició més restrictiva. Si per restriccions d'espai això no fos possible, la separació transversal 
es podrà reduir a 0,5 m del voral. 

Alçada 
 
La diferència de cota entre la vora inferior de la senyal o cartell i la rasant de la calçada per vies amb 
vorera no menor d'1,5 m, seran 1,8 m excepte per cartells fletxa.  En quant a cartells fletxa, aquests 
hauran de deixar lliure la altura entre de 0.9 a 1.2 m sobre la rasant de la carretera en cas 
d’intersecció per evitar problemes de visibilitat En el cas dels cartells situats sobre la calçada, la 
cantonada inferior del cartell no estarà a menys de 5,5m sobre el paviment de la calçada. 

Orientació 
 
En els senyals o cartells situats als marges de la plataforma (excepte els cartells fletxa) es giraran 
lleugerament cap a fora amb un angle de 3º respecte de la normal a la línia que uneix la vora de la 
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calçada davant d’ells. Els cartells fletxa s’orientaran perpendiculars a la visual del conductor a qui vagi 
destinat el missatge. En el cas dels cartells situats sobre la calçada (amb gàlib mínim de 5,5 m) 
tindran una caiguda d’ aproximadament 4 cm/m sobre el seu eix horitzontal i cap al conductor. 

Proteccions 
 
S’instal·laran sistemes de contenció de vehicles protegint els suports de cartells de presenyalització, 
pòrtics i banderoles. 

Activitats complementaries 
 
Els altres senyals verticals que quedin obsolets amb les obres projectades seran desmuntats i 
traslladats al magatzem; els que es puguin aprofitar es traslladaran a la seva nova ubicació. 

 

4.2 Tipus de senyalització disposada 

4.2.1 Senyalització de nusos entrades o sortides 

Encreuaments 
En la via principal es mantindrà senyal P-1a, que ha d’estar situada a una distància de mínima de 150 
m per devant del punt d’encreuament amb la via LV-4001. 

4.2.2 Senyalització de velocitat màxima 

S’haurà de senyalitzar amb una senyal R-301 de 80 km/h com element recordatori i de 70 Km/h al PK 
2+700 com element restrictiu degut a un radi de corba de 195 m, inferior al mínim estipulat per la 
velocitat de projecte. La senyal R-501 eliminarà aquesta restricció i qualsevol altre aplicada. 

4.2.3 Senyalització sobre avançaments 

En els trams de prohibició d’avançament es mantindran les senyals R-305 al inici del tram i al final les 
R-502 o R-501 si a més es pretén eliminar les altres restriccions aplicades. 

4.2.4 Altura limitada 

Tot-hi que la altura màxima per vehicles en carretera es de 4.0 m els vehicles especials poden tenir 
alçades superiors, raó per la qual s’ha de senyalitzar la limitació d’alçada que provoquen els túnels. Els 
dos túnels del tram estan dissenyats per acceptar gàlibs de fins a 5 metres però, tenint en compte que 
el túnel de Montant de Tost es troba tot seguit el tram i que a la sortida prèvia a la LV-4001 es troba 
un altre túnel, ambdós amb un gàlib de 4.5 m, aquesta última es la alçada que delimita el gàlib del 
tram i per tant es necessari situar una senyal del tipus R-205 prèvia al inici del tram, sortint d’ 
Organyà abans de l’ultima sortida possible.  
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4.2.5 Separació mínima 

Per raons de seguretat s’indicarà la obligació de separació mínima entre vehicles mitjançant una 
senyal R-300 indicant 70m de distancia, col·locada abans d’entrar als túnel. 

4.2.6 Túnels 

A cada una de les entrades del túnels s’ubica a ambdós costats de la via les senyals S-5, R-413 i 
hastials reflectants mentre que a la sortida la senyal  S-24. Algunes es mantenen al túnel existent tal i 
com es pot veure als plànols corresponents. 

4.2.7 Senyalització d’orientació 

- S-572. Fita quilomètrica. En la zona de projecte les fites quilomètriques es reposaran al punt 
quilomètric corresponent. Aquesta tindrà una alçada de la seva base inferior fins a la vora de 
la calçada de 70 cm. 

- S-600. Cartell de confirmació. Es manté. Te per objecte recordar la distancia a sortides de 
poblacions importants. 

- S-220. Cartell de presenyalització. Es manté. Es col·locaran a una distancia adequada a la 
intersecció tant de dia com de nit, tenint en compte les condicions viàries i de circulació, 
especialment la velocitat habitual dels vehicles i la distància a la qual sigui visible aquest 
senyal. 

Als plànols de senyalització vertical es reflecteixen els cartells necessaris per a la situació definitiva un 
cop finalitzada l’obra. 

 5 ABALISAMENT  

L’abalisament està constituït per un conjunt d’instal·lacions complementàries de la carretera que té 
per objectiu servir de guia als conductors dels vehicles, augmentant la seguretat i comoditat en la 
conducció. Per al dimensionament dels elements d’abalisament s’ha utilitzat la “Proposta de criteris 
d’abalisament” de juny de 2004 editada pel Servei Territorial de Carreteres. 

S’han considerat dins d’aquest concepte els següents elements: 

- Abalisament visual, que fa ressaltar clarament el traçat de la carretera, cridant l’atenció dels 
conductors sobre el voral o la situació de les barreres de seguretat. Aquí s’inclouen: 

o Captafars en barreres de seguretat 
o Abalisament òptic-sonor 
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- Abalisament numèric, que té per objectiu informar al conductor sobre la posició en què es troba 
dins de la carretera, està constituït per: 

o Fites quilomètriques 
 
 
5.1 Captafars retrorreflectants 
 

 Sobre paviment: 
 

S’ha projectat la instal·lació sobre de captafars retrorreflectants (« ulls de gat »), juxtaposats 
exteriorment a la línia de pintura de límit de la calçada en les convergències i divergències generades 
a les entrades del túnel per la mitjana.   

Es disposaran en cada punt intermedi de l’espai sense pintura en el zebrat, començant a un captafar 
cada 5 m i acabant cada 10 m. 

D’acord amb l’article 702 “Captafaros retrorreflectantes” de la Part 7ª “Elementos de señalización, 
balizamiento y defensa de las carreteras” del PG-3 y con la norma UNE-EN 1463-1:1997 “Materiales 
para señalización vial horizontal. Captafaros retrorreflectantes. Parte 1: Características iniciales”, els 
captafars seran permanents (tipus P) i adherits, amb retrorreflector de plàstic amb la superfície 
exposada al trànsit resistent a l’abrasió (tipus 3) i no deformable per a que serveixi com a guiat òptic-
sonor (tipus A).  

 

Per al guiat sonor s’estableix una altura mínima de 20mm (classe H3) i de dimensions màximes de 
classe HD0, segons els plànols. Els requisits fotomètrics seran de classe PRP1 i els colorimètrics de 
classe NCR1. 

 Sobre barreres de seguretat: 
 
S’instal·laran captafars d’alumini a les barreres de seguretat, fixats a aquestes mitjançant el pern 
d’unió de la barrera al post. 

Els captafars en barreres metàl·liques aniran col·locats cada 8 m en situacions normals i cada 4 m en 
trams singulars o perillosos. Mentre els captafars en barreres de formigó s’han de disposar cada 16 m 
en els trams rectes, cada 12 m en els corbs i cada 10 m en corbes amb radis menors de 150 m. 

 
5.2 Abalisament òptic-sonor 
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S’estableix un balisament òptic-sonor longitudinal constituït per ressalts implantats sobre  les marques 
vials al marge de la calçada. 

Igualment s’ha contemplat la possibilitat de disposar bandes òptico-sonores transversals en llocs que 
es considerin d’especial perillositat. 

 6 SISTEMES DE CONTENCIÓ DE VEHICLES 

6.1.1 Introducció 

La finalitat d’una barrera de protecció és proporcionar un cert nivell de contenció d’un vehicle fora de 
control, de forma que es limitin els danys i lesions tant pels seus ocupants com per a la resta dels 
usuaris de la carretera i altres persones o objectes situats en les proximitats. 

S’ha previst la col·locació de barreres de seguretat en alguns trams. S’han disposat barreres de 
seguretat, de doble ona, en les bermes on es consideri necessari. 

6.1.2 Barreres de seguretat 

La selecció del tipus de barrera de seguretat s’ha dut a terme atenent als avantatges o inconvenients 
recollits a l’ordre circular 321/95 T i P, “Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos”, 
del MOPTA, amb les modificacions de l’ordre circular 6/2001. Es tindrà en compte, especialment: 

- El funcionament i comportament de cada sistema amb els diferents usuaris de la via 

- El cost d’implantació i conservació 

- Les condicions del terreny per la fonamentació i, en el seu cas per l’ancoratge 

- L’espai disponible, fins i tot per una eventual deformació del sistema 

- Necessitats especials, com trams desmuntables, ancoratges, extrems, etc. 

Dins l'ampli catàleg de barreres que ofereix l'esmentada O.C. i el seu annex, s'han escollit el mínim 
nombre de tipologies diferents possibles, encara que això hagi obligat a ser una mica conservador de 
vegades, donada l'evident economia d'escala millora d'organització i control de l'obra que això suposa. 

En funció de les anteriors consideracions la col·locació en el present projecte consta de: 

Barreres metàl·liques 
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- BMSNA4/120a: Barrera metàl·lica simple, amb separador, amb una sola tanca de perfil biona, 
recolzada en postes tubulars de 120x55 separats 4 m entre sí. Aquesta barrera es disposarà 
de forma generalitzada en els marges exteriors de la via en aquelles zones on el 
franquejament de la barrera pel vehicle doni lloc a un accident qualificat com a normal: 
cunetes no trepitjables i grans terraplens. 

 

- BMSNA2/120a: Barrera metàl·lica simple, amb separador, amb una sola tanca de perfil biona, 
recolzada en postes tubulars rectangulars de 55 x 120 x 3 separats 2 m entre si. Aquesta 
barrera es disposarà en zones on sigui necessària la protecció enfront una O.D. o qualsevol 
altre obstacle. 

 

Figura 9 Barrera metàl·lica BMSNA2/120a 

- BMSNC2/120a: Barrera metàl·lica simple, amb separador, amb dues tanques de perfil doble ona 
superposades i amb suports C120 separats 2 m entre si. Aquesta barrera es disposarà de 
forma generalitzada en els marges exteriors de la via en aquelles zones on el franquejament 
de la barrera pel vehicle doni lloc a un accident qualificat com a greu: caiguda al riu, accessos 
a túnels i impacte amb pòrtics o banderoles. 

 

Figura 10 Barrera metàl·lica BMSNC2/120a 
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- Pantalles SPM: Pantalles metàl·liques disposades a la sortida de les corbes pronunciades, en els 
trams on hi hagi barrera metàl·lica tipus BMSNA4/120a o BMSNA2/120a , per protecció dels 
ocupants de vehicles de dues rodes. Està constituïda en pantalles d’acer laminat amb longituds 
de quatre metres o dos metres segons la biona i unides a la barrera metàl·lica mitjançant el 
braç entremig metàl·lic i cargols M1.6x40. 

Barreres de formigó 

BHSEJ0/0a: Barrera de formigó simple. S'emprarà en els marges exteriors de la secció dels túnels, 
entre la vorera i l’hastial. 

 

6.2 Criteris d’implantació 
 

6.2.1 Marges de la carretera 

Les zones on la protecció ha estat inclosa entre les mesures correctores derivades d'una 
Declaració d'Impacte Ambiental, com es el curs del riu, justificaran la instal·lació d'una barrera de 
seguretat, tot i que no hi hagués cap obstacle o zona perillosa a la vora de la calçada. 

En els altres casos, la instal·lació de la barrera de seguretat estarà justificada on la distància d'un 
obstacle o zona perillosa a la vora de la calçada, sigui inferior a la que s'indica a la taula 2 de la O.C. 
321/95. Com a zona perillosa o obstacle s'han considerat per a la velocitat de projecte 80 km/h: 

- Caiguda al riu amb corrent impetuosa 

- Caiguda per terraplens de gran altura 

- Possible impacte amb pòrtics o banderoles 

- Accessos a túnels 

- Pas per cunetes reduïdes, triangulars o trapezoïdals de més de 15 cm de profunditat 

Per caiguda per terraplens de gran altura, s'han considerat els terraplens de més de 3 m d'altura. 

A l'efecte d'utilització de la taula 2, s'admetrà que el risc de la gravetat de l'accident per a la velocitat 
de projecte 80 km/h és greu per caiguda al riu, accessos als túnels i possible impacte amb pòrtics o 
banderoles mentre que normal per la resta. En el cas de pòrtics i banderoles el accident es considerarà 
de tipus greu donat que un xoc amb l'obstacle pot produir la caiguda d'objectes de gran massa sobre 
la plataforma. 
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El tipus de sistema de contenció i la seva disposició en cada cas són els definits en l'apartat anterior, 
havent seleccionat sistemes de mínim classe M en el cas d'accidents greus i de mínim classe L per a 
accidents normals (L2 en general). 

6.2.2 Zones especials 

Accesos a estructures 

D'acord amb les Recomanacions, en totes les estructures i coronacions de murs adossats a la 
plataforma, en aquest cas les estructures en voladiu, és precís disposar ampits metàl·lics. S’adopten 
els de tipus PMC2/16a. 

La transició d'aquest ampit a la barrera de seguretat dels marges de la carretera i la seva longitud es 
farà seguint estrictament les recomanacions de la O.C. 23/2008, que disposa una transició gradual 
entre barreres de diferent rigidesa, així com unes longituds mínimes de les esmentades transicions, 
encara que el marge de la carretera no necessiti estrictament la barrera. 

6.2.3 Transicions. 

Es faran segons les prescripcions recollides a la taula 9 de l'Ordre Circular, amb els detalls concrets 
que es recullen en plànols. 

Segons la taula esmentada, les transicions a disposar són: 

Barrera metàl·lica BMSNC2/120a a BMSNA4/120a: S'abatrà la barrera superior fins al terreny en una 
longitud de 12,00 m, tant abans de l'obstacle com després. Si no fos necessària barrera abans o 
després de l'obstacle, es realitzarà una abatiment normal abans de l'obstacle i un abatiment curt 
després. 

6.2.4 Interseccions. 

Per permetre l’accès des del camí existent a la carretera s`haurà d’interrompre la barrera al llarg de 
l’ample del camí. Això no es realitzarà amb abatiment sino mitjançant disposant el fnal de cada valla 
en forma “ull de peix”. 

 
 

6.3 Criteris de disposició 
 

Els extrems aniran tots encastats o abatuts, en funció de la disponibilitat d’espai. La disposició més 
recomanable és l’encastament en el talús del desmunt. Els detalls de les barreres adoptades en el 
present projecte es poden apreciar en els plànols referents als Detalls de Senyalització del Document 
2. 
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En els marges el plànol tangent de la doble ona coincideix amb la línia exterior del voral. 

6.3.1 Posició longitudinal 
 

Les barreres es situaran paral·leles a l’eix de la carretera. 

La longitud de la barrera pot dividir-se en diversos trams que, ordenats segons el sentit d’avanç del 
trànsit, són: 

- Ancoratge. 

- Anticipació del començament: longitud de barrera anterior a la secció en la qual comença 
l’obstacle o zona perillosa. 

- Zona o obstacle perillós. 

- Retard de l’acabament: longitud de barrera posterior a la secció en la qual acaba l’obstacle o 
zona perillosa. 

- Ancoratge o, en el seu cas, connexió amb la barrera de l'obstacle següent, si entre els dos 
sistemes consecutius de contenció quedessin menys de 50 m. 

a) Longituds d’ancoratge 

Les longituds d’ancoratge depenen del tipus de barrera i de la tipologia d’ancoratge escollida. 

Per a barreres metàl·liques es disposaran: 

- En l'extrem frontal, un abatiment fins al terreny dels 12 m extrems de barrera, amb pals cada 2 
m. Els cinc pals més baixos no tindran separador (cas de barreres amb separador) i els dos 
més baixos aniran proveïts d'una xapa soldadura que augmenti la seva resistència a 
l'arrossegament ròssec a través del terra. 

- En l'extrem final, s'abatran fins el terreny els últims 4 m de barrera, mitjançant una peça 
especial d'angle, amb pals cada 2 m sense separador (cas de barreres amb separador) i amb 
una xapa soldada embeguda en el terra. 

b) Anticipació del començament i endarreriment de l’acabament 

L'anticipació del començament es defineix en funció de la distància transversal a la zona perillosa o 
obstacle. 
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Per a suports de pòrtics i banderoles i per a piles d'estructures, donat el perill de caiguda d'objectes de 
gran massa a la calçada, es disposa un reforç amb una barrera amb dues tanques simples 
superposades (barrera BMSNC2/120a), per les raons ja comentades en punts anteriors. 

La BMSNC2/120a s'executa amb una longitud de 60 m en anticipació. 

6.3.2 Posició transversal 
Les barreres es col·locaran fora de la vorera i el més allunyades possible (perquè afectin el menys 
possible a la visibilitat), de manera que la distància al caire de la calçada sigui major de 0,50 m. Com 
els vorals són majors o iguals a 0,50 m a tots els vials, es compleix en tot cas aquesta prescripció. 

Tampoc no s'allunyarà excessivament de la vora de calçada, atenent per a això la taula 6 de les 
Recomanacions, en funció de la velocitat de projecte i del nombre de carrils de la calçada. 

Així mateix, la distància des de la part posterior de la barrera a l'obstacle determinarà el tipus de 
barrera a usar, en funció de la deformabilitat d'aquesta (taula 7 de la O.C. 321/95). 

Quant a posició en altura i inclinació transversal, se segueix el disposat en la O.C. 321/95. 

6.3.3 Altres consideracions 
S’adjunten plànols amb les mesures previstes de senyalització i abalisament. 

 

 7 SISTEMA DE SENYALITZACIÓ VARIABLE I CONTROL D’ENTRADA AL 
TÚNEL. 

Aquests sistemes estan formats per un conjunt d’elements que permeten senyalitzar i advertir als 
conductors de la presencia del túnel tant quan s’aproximen al mateix com quan es troben en el seu 
interior, informant-los de les incidències en les que es poden veure implicats, utilitzant els panells de 
missatge variable situats tant a fora com a dins del túnel.  

Es necessària la seva disposició en tots el túnels bidireccionals de longitud superior a 1000 m i IMD 
superior a 1000 vehicles per carri. Per tant, el túnel de Tres Ponts de nova construcció els inclou.  
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7.1 Panells de missatge variable i la seva estructura de suport 

El sistema mes freqüentment acceptat per a donar una informació de tipus variable al conductor es 
mitjançant els panells de missatge variable amb tecnologia de LED’s, i es situaran en les proximitats 
de les boques dels túnels.  

Els missatges que es poden donar als conductors són il·limitats: Poden ser els clàssics missatges de 
prohibició, d’obligació, de limitació de la velocitat, prohibició del us de certs carrils, com també 
missatges especials indicant el tancament del túnel, informació de tarifes, condicions meteorològiques 
a la sortida del túnel, etc. Els tipus de missatges més comunament associats als túnels faran 
referència a: 

- Senyalització d’obres (talls de carril,..) 

- Recordatori de la limitació de velocitat 

- Informació d’un accident (que no suposi el tancament del túnel) 

- Tancament del túnel per incendi u o accident greu 

- Avís de congestions 

- Desviament aconsellable pe altres vies 

- Advertència de carril reversible (en cas que n’hi hagi) 

- Informació de les condicions meteorològiques a la sortida del túnel 

Els panells situats en els accessos al túnel seguirà les especificacions recollides en l’apartat 9.20 
Túnels de la esmentada Norma 8.1-IC del M. de Fomento, on es representa el conjunt de senyals 
fixes, variables i semàfors que permeten inclòs el tancament del túnel. Normalment estaran formats 
per 1 o 2 pictogrames “fullcolor”, i tres línies de 12 a 16 caràcters de color àmbar. L’ intensitat 
lumínica dels LED’s haurà de se la adequada per a les condicions d’exterior i la distància de visibilitat i 
legibilitat del panel haurà de ser la adequada per una velocitat de 80km/h. 

Els panells seran controlats per l’equip regulador de senyals i semàfors. 

L’estructura de suport per els panells exteriors haurà de ser visitable per raons de manteniment. 
Abans de la seva execució el contractista haurà de presentar un projecte signat per un tècnic 
competent, incloent càlculs de estructura i fonaments, fenòmens d’abonyegadura, vinclament lateral i 
local, etc. 
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7.2 Senyals de gestió de carrils 

Son aquelles senyals que tenen com a finalitat aclarir al conductor l’estat de circulació per els carrils 
de la via. En determinades ocasions pot ser necessari redistribuir el trànsit en una via amb la finalitat 
d’augmentar la capacitat, eficiència i seguretat de la via, degut a congestions, accidents, condicions 
meteorològiques adverses, pas de transports especials, etc. 

Un altre denominació usual per aquestes senyals, es la de “semàfors de carril”,d’acord amb el codi de 
la circulació. Per tant, una senyal haurà de poder mostrar al menys 2 dels següents aspectes: 

- Aspa vermella, per indicar que no es pot circular per el carril. 

- Fletxa verda, per indicar que està permesa la circulació. 

- Fletxa groga a 45º a dreta y/o esquerra, per indicar que cal abandonar el carril. 

Es situaran a cada una de les boques d’entrada i també aniran situades a l’interior a una separació de 
210 m en aquest cas. 

Caldrà diferenciar les senyals de les boques, que hauran d’adaptar-se a les condicions d’il·luminació 
exterior de les d’interior amb les condicions lumíniques pròpies de túnel. 

Les senyals hauran de ser controlades per un equip regulador de senyals i semàfors, que apart de 
controlar les sortides de potència de les senyals, detectar anomalies com encesa o apagat inadequat 
d’algun LED, manca de subministrament d’energia, etc haurà de controlar les incompatibilitats 
d’aspectes a nivell de secció.  

Aquestes senyals es basaran en tecnologia LED. 

El contractista haurà de presentar un projecte signat per un tècnic competent, justificant els càlculs de 
les estructures de suport de les senyals, d’acord amb les característiques de cada túnel. 

 

7.3 Semàfors 

Caldrà instal·lar semàfors a les boques d’entrada del túnel. També s’instal·laran semàfors doble-groc 
d’emergència al llarg del recorregut. La font d’il·luminació es basarà en tecnologia LED. En els casos 
en que s’hagi de tenir en compte possibles “plans de trànsit” associats a determinades situacions 
(obres, tancament del túnel, carrils en sentit contrari, etc), hauran de ser controlats per l’equip de 
regulació de senyals i semàfors. 
 
 



                                                                                                              

22 
Document 1. Memòria i Annexes 
Annex 15. Senyalització, Abalisament i Sistemes de Contenció  

Millora General. Condicionament. Eixamplament i millora de traçat. Carretera 
C-14. PK 163+200 al 166+520. Tram: Organyà – Montant de Tost    

Guillermo Callejo Escriche 

7.4 Control de la velocitat 

Donada la especial importància que te en la seguretat de circulació per l’interior dels túnels 
s’instalaran senyals lluminoses de velocitat situades sobre cada carril. 

Les senyals variables lluminoses de velocitat  podran tenir la possibilitat de variar el límit. D’aquesta 
manera, es podrà adaptar la velocitat màxima a les condicions de circulació de la via (obres, 
accidents, congestió, condicions metodològiques adverses,etc.).No tindran finalitat sancionadora, si no 
que seran simplement una eina mes de gestió de trànsit del túnel. 

Aquestes senyals podran ser instal·lades en la mateixa estructura de sustentació que les senyals de 
gestió de carrils esmentades. Estaran basades en tecnologia LED i seran controlades des del equip 
regulador de senyals i semàfors. 

 

7.5 Control de gàlib 

S’instal·laran controladors de gàlib de tipus mecànic, però també sistemes de control de gàlib més 
complerts, que contemplin la advertència prèvia als conductors que hagin infringit el límit permès, 
fent-los desviar per un altre ruta o aturant-los abans que entrin al túnel. 

Sistema complert de control de gàlib. 
 

El sistema complert de control de gàlib te com a missió fonamental el tractar d’impedir la entrada als 
túnels d’aquells vehicles que excedeixin d’una alçada. El sistema en si mateix controla la alçada dels 
vehicles que passen per un determinat punt i activa el semàfor vermell i la barrera d’entrada al túnel 
inpedint-ne la seva entrada.  

Per aquest motiu, hi ha un sistema mecànic associat al control de gàlib electrònic, per tal de tractar en 
un segon intent, que els vehicles respectin la limitació d’alçada màxima. un pòrtic de gran rigidesa 
amb una barra penjada, de tal manera que el vehicle que no ha respectat la limitació de gàlib, topi 
amb les cadenes i l’inciti a aturar-se, en el voral o la zona especialment destinada a la parada que es 
troba vorejant l’actual túnel existent. 

En la boca nord no es disposa aquest sistema donat que es emplaça a la entrada del túnel de Montant 
de Tost, només es mantindrà el control de gàlib mecànic. 

 

7.6 Estacions de presa de dades de trànsit (ETD). 

S’instal·laran estacions de presa de dades de trànsit (ETD’s) només en les boques d’entrada del túnel. 
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La ETD haurà de proporcionar les següents dades: 
- Velocitat puntual 
- Intensitat de vehicles (vehicles/hora) 
- Volum de vehicles en un determinat sentit 
- Alarma de congestió (Algoritme HIOCC) 
- Velocitat mitja 
- Classificació de vehicles, al menys en 3 categories diferents 
- Detecció de vehicle circulant en sentit contrari 
- Separació mitja entre vehicles 

 
Amb aquestes dades de velocitat, la ETD podrà captar el valor de velocitat instantània dels vehicles, i 
en cas que aquesta sigui superior a un valor especificat, la ERU podrà encendre un panell de missatge 
variable recordant als conductors la limitació de velocitat. 
 
La ETD es basarà en detectors electromagnètics, utilitzant els següents elements: 

- Sensors de llaç d’inducció magnètica, dos per carril. 
- Elements de detecció: unitats de detector electromagnètic, que detecten les variacions 

d’inductància produïdes al passar la massa metàl·lica d’un vehicle per sobre la espira. 
- Element de càlcul i emmagatzematge: Recolliran la informació enviada per els diferents 

detectors, la emmagatzemarà i la passarà a la ERU a petició d’aquesta. A la vegada, el Centre 
de control rebrà periòdicament, be de forma automàtica o a requeriment de l’operador, les 
dades elaborades per la ETD. 

 
 

7.7 Tancament físic del túnel 

Consistirà en la instal·lació d’un equip que permeti l’accionament de barreres, que permeti o impedeixi 
el pas cap els dos túnels. Tenint en compte el nombre de carrils, dos, s’instal·larà una sola en cada 
boca i donat que al túnel existent existeix un pas auxiliar per fora, en direcció nord s’implantarà la 
barrera  no només a la entrada del primer sinó també del segon. 

Aquest equip estarà format per els següents elements: 

- Controlador del motor d’accionament de les barreres 

- La barrera - braç pròpiament dita. 

La actuació sobre la barrera en cas d’una necessitat de tancament, es una operació especialment 
delicada, donat que es tracta de posar un “obstacle” en el normal sentit de circulació dels vehicles. Per 
això, aquesta acció haurà d’estar immersa dins d’un pla d’actuació que tingui en compte altres accions 
paral·leles com avisos previs en els panells de missatge variable, canvi a color vermell dels 
semàfors,etc. 
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El controlador de motors s’encarregarà del control de la maniobra dels motors de les barreres-braç, 
destinades a tancar un carril de circulació. Les barreres giraran des d’una posició de repòs a 0º a una 
posició activada de 90º, amb el gir contingut en un pla paral·lel a la calçada. El controlador estarà 
allotjat dins d’un armari estanc metàl·lic, amb doble porta i amb tots els elements de control i 
protecció elèctrica adequats. El motor elèctric serà monofàsic, amb la robustesa adequada per a cada 
entorn particular. 

La barrera - braç serà de PVC, per tal que es pugui trencar fàcilment en cas d’impacte amb un vehicle. 
S’acoblarà una senyal de prohibició de pas amb una làmpada destellant, per tal de reforçar l’acció de 
tancament. 

Al costat de la barrera s’instal·larà un semàfor amb soneria per tal d’advertir al conductor de la acció 
de tancament del carril per part de la barrera. 

 

7.8 Abalisament lluminós lateral 

El túnel s’equiparà amb un sistema d’ abalisament lluminós situat en els dos laterals del túnel sobre el 
perfil tipus “New Jersey” i a 1 m d’alçada. La missió d’aquest abalisament lluminós es triple: 

- Senyalitzar la distància de seguretat entre vehicles. 

- Ser un referent lluminós dels límits geomètrics del túnel, en situació normal (“ulls de gat”) 

- Servir de guia d’emergència en cas de fallida de l’enllumenat principal.  

El abalisament lluminós haurà de tenir dues cares d’emissió de llum: color groc i/o blau en la cara que 
quedi a la dreta dels conductors segons el seu sentit d’avançament, i una cara de color blanc en la 
cara que quedi a la esquerra dels conductors segons el seu sentit d’avançament. 

La balisa lluminosa haurà de ser de forma completament arrodonida, sense la presència de cap angle 
“viu”, per tal d’evitar danys en casos d’accident. L’entrada de cables cap la balisa haurà de ser per la 
part posterior. 

L’acabat del cos de la balisa haurà de ser d’un metall no oxidable, i la font lluminosa haurà de basar-
se en tecnologia de LED i com a mínim hauran de tenir una intensitat lluminosa de 12 candeles. El 
conjunt format per el cos de la lluminària i la base de suport haurà de formar un conjunt estanc amb 
un grau d’IP mínim de 60. La tensió de treball haurà d’estar entre 13 i 24 volts. 

La unitat de control de les balises s’haurà de dimensionar de manera que hi hagin dos circuits, un per 
les balises parells i un altre per les balises senars. 
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Haurà de poder comunicar-se amb el centre de control, i dur a terme les següents funcions: 

- Encès/apagat dels circuits de balises 

- Encès en mode fix/intermitent, o en algun cas es podria requerir un encès en “cascada”. 

- Control independent de l’encesa de llums grogues, blanques i blaves. 

- Control de la intensitat o tensió d’alimentació. 

El software de control de les balises, estarà en l’ordinador servidor del centre de control i es 
comunicarà amb les balises a través de la unitat de control. 

També haurà de dur a terme la resta de funcions “clàssiques” com representació dels circuits, control 
de la alimentació dels circuits, mode de funcionament de les balises,etc. 

 

7.9 Regulador de senyals i semàfors 

Consistirà amb un equip electrònic dotat de microprocessador, que tindrà com a funció principal el 
control de les següents tipus de senyals: 

- Control de l’encesa/apagat de les senyals aspa/fletxa vertical verda/fletxa inclinada groga, i 
control de les seves incompatibilitats a nivell hardware. (A part del control d’incompatibilitats a 
nivell de l’aplicació de gestió). 

- Control de les senyals de velocitat. 

- Control de senyals variables 

- Control dels aspectes de tot tipus de semàfors i amb la possibilitats de establir plans de trànsit 
en funció de determinades situacions. 

Estarà controlat per la ERU a través d’un port sèrie RS-232. Disposarà de un programa base que 
desenvoluparà els plans de senyalització previstos als dispositius lluminosos que tingui connectats. 
Tanmateix disposarà de dos tipus de control sobre las sortides. 

- Sortides cícliques. Aquestes sortides efectuen un control sobre el dispositius lluminosos amb una 
seqüència predeterminada i programable. Serà d’aplicació sobre semàfors en els accessos i 
funcions com control de velocitat en els accessos 
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- Sortides no cícliques. D’aplicació sobre dispositius tels com semàfors de boques de túnels, 
intermitents interiors, senyals variables. 



 
 

 
 
 
 
 
 

Annex 16 
 

Serveis Afectats
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L’objecte d’aquest annex és valoració de les obres necessàries per la reposició i/o trasllats dels serveis 
existents que resultin afectats per l’execució de les obres del projecte constructiu “Millora general. 
Condicionament. Eixamplament i millora de traçat. Carretera C-14. PK 163+200 AL 166+520. Tram: 
Organyà - Montant de Tost” i la realització d’una estimació del costos d’aquestes obres. 

 2 SERVEIS AFECTATS 

Els serveis afectats es troben ubicats als termes municipals d’ Organyà i de Fígols i Alinyà, els dos 
únics que travessa el projecte.  

L’obtenció dels serveis existents a la zona d’estudi s’ha realitzat mitjançant una visualització in situ del 
terreny, donat que el tram transcorre en terreny interurbà i que l’orografia es presenta força 
complicada, és probable que la pràctica totalitat dels serveis siguin apreciables visualment, i per altre 
banda, de les dades extretes del Estudi Informatiu previ. D’acord amb aquesta informació es detallen 
a continuació els serveis afectats per l’obra en qüestió.  

 

2.1 Línies elèctriques  

Les obres d’eixamplament i millora de traçat de la C-14 afecten a línies elèctriques aèries de mitja i 
baixa tensió, propietat de Fecsa – Endesa, que creuen la carretera. 

- PK 0+350: Línia aèria de mitja tensió que creua la carretera en aquest punt, afectada en una 
longitud de 60 m.  

- PK 2+115: Línia elèctrica aèria de mitja tensió que creua la carretera en sentit nord-oest, 
afectada en una longitud de 60 m.  

- PK 2+700: Línia aèria de mitja tensió que creua la carretera actual en direcció nord-est, per 
posteriorment, tornar a creuar-la em el pk 2+920, quedant afectats 280 m.  
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2.2 Línies telefòniques  

Les línies telefòniques afectades, propietat de Telefónica, corresponen a línies aèries sustentades per 
suports de fusta que creuen la carretera en els següents punts:  

- PK 0+120 – PK 0+380: Afectació de línia aèria que transcorre paral·lela a la carretera actual, i 
que degut a l’eixamplament s’hauran de desplaçar 9 pals de fusta.  

- PK 0+515: Afectació de línia telefònica aèria que transcorre paral·lela a la traça, en una longitud 
de 90 m, amb desplaçament d’un pal de fusta.  

- PK 2+020: Línia telefònica aèria que creua la carretera en aquest punt, afectant una longitud de 
46 m implicant el desplaçament d’un pal de fusta.  

- PK 2+680: Línia aèria telefònica que discorre paral·lelament a la carretera actual, quedant 
afectats 45 m i un pal de fusta. 

 

2.3 Pressupost estimatiu 

Els costos unitaris aproximats de les diferents obres de reposició necessàries (sense IVA) s’indiquen a 
continuació i vénen fixats per les taules existents de preus de GISA: 

Servei afectat   Cost unitari (€/m) 
Línia elèctrica d’alta tensió (AT)   350,00 
Línia elèctrica de mitja tensió (MT)   250,76 
Línia telefònica   60,78 

Taula 1 Cost unitari de la reposició de serveis 

S’ha realitzat una estimació pressupostària del cost de les reposicions dels serveis que es resumeix a 
continuació: 

Servei afectat  Estimació econòmica (€) 
Línia elèctrica de mitja tensió (MT)   100304 
Línia telefònica  26804 
Total 127108 

Taula 2 Estimació econòmica de la reposició de serveis 
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Aquest annex té per objecte estudiar, definir i valorar les expropiacions i ocupacions temporals que 
són necessàries per a la construcció de les obres incloses en el projecte "Millora general. 
Condicionament. Eixamplament i millora de traçat. Carretera C-14. PK 163+200 AL 166+520. Tram: 
Organyà – Montant de Tost". 

 2 DESCRIPCIÓ 

La Llei de Carreteres 7/1993 de 30 de setembre obliga a realitzar l'estudi i definició dels béns i drets 
afectats per les obres de qualsevol projecte de carreteres. 

Aquesta tasca comprèn un seguit d'etapes que van des de conèixer la superfície física i real dels 
terrenys i la seva propietat, fins a la valoració dels béns i drets afectats pel nou traçat de la carretera, 
passant per la definició geomètrica de la franja a expropiar. Per a la realització d'aquest projecte no es 
disposa dels mitjans necessaris per fer una anàlisi exhaustiva dels terrenys a expropiar. Un estudi 
complet mostraria un quadre amb tota la informació necessària corresponent al nom dels titulars de 
les finques, les qualificacions de les mateixes, la denominació de les parcel·les, la utilització que es fa 
(tipus de cultiu en qüestió o si es tracta d'una finca improductiva, en aquest cas la compensació 
econòmica seria bastant inferior), i l'afectació de què és objecte (si es tracta d'una ocupació temporal 
per al desenvolupament de les obres o bé si es tracta d'una expropiació definitiva). 

En aquest cas, davant la complexitat i dificultat de conèixer el nom dels propietaris i altres dades 
d'interès, s'ha fet una valoració econòmica global del que suposen les afectacions del nou traçat de la 
carretera, definint un preu orientatiu que representi una aproximació completament vàlida a nivell 
d'aquest projecte. 

 3 GENERALITATS 

Dins la llei es marquen tres tipus d'afeccions als terrenys: 

- Expropiació: Aquella superfície que pel seu futur ús no permeti més l'ús actual. 
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- Superfície de servitud de pas: La que una vegada realitzades les obres pot tornar a tenir l'ús 
inicial, però que conserva en el seu interior alguna infraestructura que limita d'alguna manera 
les seves possibilitats i ha de permetre el pas en casos de necessitat. 

- Superfície d'ocupació temporal: La que durant l'execució de les obres, s'ocuparà per poder 
realitzar els treballs de forma correcta, bé pel pas de vehicles i maquinària com per l'apilament 
de materials o altres elements de les obres. No obstant això, després de la realització de les 
obres, quedarà lliure de qualsevol afecció. 

Cal indicar que la justificació de les ocupacions temporals i servituds de pas està basada en l'article 
108 de la Llei d'Expropiacions. 

 4 EXPROPIACIONS 

4.1 Límit d’expropiacions 

Segons el Títol IV, Art. 24, de la Llei 7/1993 de carreteres, es defineix com a zona de domini públic i, 
per tant, com a zona a expropiar, juntament amb l’àrea ocupada per la pròpia secció transversal de la 
via,  la franja del terreny a tots dos costats de la via, de 8 metres d’amplària en autopistes i vies 
preferents i de 3 metres d’amplària en les carreteres convencionals, mesurada aquesta distància des 
de l’aresta exterior de l’explanació. En els casos en què s’hagin projectat cunetes de guarda en 
desmunt o de peu de talús en terraplè, l’aresta serà la intersecció del talús exterior de la cuneta. En 
els casos de ponts, viaductes o obres similars, es fixarà com aresta exterior de l’explanació la línia de 
projecció ortogonal de l’aresta exterior de les obres sobre el terreny. 

D’acord amb l’exposat i tenint en compte les característiques de la via que desenvolupa el present 
projecte (carretera convencional sense cunetes de guarda), la zona de domini públic s’estableix a una 
distància de 3 metres des de l’aresta de l’explanació.  

Donat que el subsòl i la llera del riu són ambdues de domini públic per legislació i que aquesta es una 
obra de millora, on degut a l’existència prèvia d’aquesta via la secció de la nova via ja serà 
parcialment de domini públic, les expropiacions seran escasses. A més a més, en el cas de limitar la 
secció mitjançant estructures, com en el cas del voladiu, no s’apliquen els 3 metres de franja sinó 
solament s’expropia fins al límit de l’estructura. 

D’altre banda una de les dues plataformes existents junt les boques del túnel, que s’utilitzaran per 
ubicar les plantes depuradores durant l’obra i les estacions de control del túnel i transformadores 
d’alta i mitja tensió posteriorment, no es de domini públic i per tant haurà de ser expropiada. 
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La línia d’expropiació es definirà com l’envolupant de totes les línies d’expropiació definides. Atenent a 
tot això, el tram en túnel no necessitarà d’expropiacions, i per altre banda, la franja de 3 metres 
intersecarà en diferents ocasions amb el domini públic hidràulic, reduint així encara més aquestes. 
Amb tot, tal i com es mostra al plànol corresponent, aquesta envolupant genera les següents àrees 
d’expropiació que sumen un àrea total de 4944.47 m2.  

Zona Expropiació (m2) 
1 40.8568 
2 965.0711 
3 1207.1834 
4 306.63 
5 387.11 
6 1535.2707 
7 502.3517 

Total  4944.4737 
Taula 1 Àrees d’expropiació 

Totes aquestes àrees es troben al tram previ al nou Túnel de Tres Ponts i al cantó del riu, degut a que 
la ampliació de la carretera es dona principalment per aquesta banda. Al tram final, el domini públic 
arriba fins el límit esquerre de la carretera, sense propietats entre carretera i riu, per tant no es 
produiran expropiacions ja que al tram on s’amplia la carretera pel costat muntanya existeix una 
explanada prèviament expropiada entre l’antiga carretera i la actual que va ser modificada en aquest 
punt. 

 

4.2 Ocupacions temporals 

En aquest últim apartat es descriuen les ocupacions temporals necessàries per a l'execució de l'obra. 

La necessitat d'aquest espai ve donada bàsicament per dos motius: 

- La necessitat d'una zona temporal d'apilament de material. 

- La necessitat d'un espai en el qual el personal d'obra pugui realitzar les diferents activitats com 
l'alimentació, descans, neteja, taquilles, etc. Anomenada caseta dels obrers. 

Com el seu nom indica, aquests llocs de treball no seran permanents com les expropiacions 
quantificades anteriorment objecte d'aquest annex. En aquest sentit, els terrenys ocupen de manera 
temporal per posteriorment ser revertits al propietari particular. 

En aquest cas, donada la situació particular en que trobem una zona ample de domini públic, entre la 
carretera antiga i la actual a l’altura del PK 2+800, no serà necessari recórrer a aquesta pràctica al 
emplaçar en aquest espai les activitats prèviament descrites. 
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4.3 Servitud de pas 

Aquells terrenys  que una vegada realitzades les obres pot tornar a tenir l'ús inicial, però que conserva 
en el seu interior alguna infraestructura que limita d'alguna manera les seves possibilitats i ha de 
permetre el pas en casos de necessitat. El exemple més clar i el que s’haurà de prendre en compte en 
aquest projecte,  es el de terrenys sotmesos al pas de serveis reposicionats degut de l’obra.   

 

4.4 Descripció i tipus de terrenys afectats 

D’acord amb la informació cadastral consultada, tots els terrenys ocupats per l’execució són de 
naturalesa rústica, principalment masses forestals. 

 

4.5 Valoració de les ocupacions 

Per a la valoració del sòl es té en compte la seva naturalesa i la seva qualificació dins els terrenys 
afectats és no urbanitzable. Per valorar-los detalladament s'ha pres en consideració també el seu 
aprofitament, massa forestal en la seva pràctica totalitat. Així, s'ha establert un únic preu estimatiu 
per fer la valoració del sòl expropiat, que és de 0,42 €/m2. 

L'àrea d'expropiació és de 4944.47m2 incloent els tres metres des del peu del terraplè o desmunt. De 
manera que el cost total de les expropiacions serà de 2.076,67 €. 

Els serveis afectats són escassos i en pals aeris, per tant la superfície afectada serà molt escassa i el 
preu d’afectació molt inferior al de serveis soterrats degut a la seva lleu afectació.   

Després d’aquesta relació, es presenten en els plànols corresponents grafiades totes la superfícies 
afectades per l’actuació. 
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El present estudi d’Impacte ambiental té per objectiu analitzar mediambientalment el “Projecte de 
Millora General. Condicionament. Eixamplament i millora de traçat. Carretera C-14. PK 163+200 al 
166+520. Tram: Organyà – Montant de Tost”, i definir i valorar els impactes ambientals que aquesta 
obra pot ocasionar. 

També es definiran les mesures correctores a dur a terme en les diferents fases, així com el seu pla de 
vigilància corresponent. 

Aquest Estudi d’Impacte Ambiental s’ha basat en l’estudi d’Impacte ambiental que es va redactar 
simultàniament a l’esmentat Estudi Informatiu, amb clau IA-AL-05037, i ha estat redactat en 
compliment amb la normativa vigent, la qual implica a tres administracions diferenciades: 
l’Administració de la Unió Europea, l’Administració de l’Estat i l’Administració de la Comunitat 
Autònoma de Catalunya. El present annex especifica més endavant els diferents documents 
considerats. 

 

 2 INTRODUCCIÓ A L’ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 

2.1 Introducció 

L’estudi d’impacte ambiental és en l’actualitat imprescindible donada la creixent sensibilitat social 
envers la necessitat de preservació del medi ambient. Les obres que es projecten en aquest projecte 
han de ser respectuoses amb el medi en el màxim grau possible. D’aquesta manera, no han d’afectar-
se zones de gran valor ecològic i, de qualsevol manera, el terreny afectat ha de ser-ho de la menor 
forma possible, intentant que l’obra quedi integrada en el medi. 

L’anàlisi ambiental de tot projecte ha de començar a la fase de la selecció d’alternatives, ja que així es 
poden evitar a priori danys ambientals importants. No obstant, els inevitables impactes que tota obra 
ocasiona han de quedar pal·liats en la mesura del possible amb les mesures oportunes. 

El present estudi avalua el “Projecte de Millora general. Condicionament. Eixamplament i millora de 
traçat de la C-14. PK 163+200 al 166+520. Tram: Organyà – Montant de Tost”. 
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2.2 Objecte de l’estudi d’impacte ambiental 

Per justificar la viabilitat ambiental d’una actuació és necessari l'estudi previ dels paràmetres existents 
en el medi actual, per després valorar les possibles repercussions que l’obra produirà sobre l’entorn, 
avaluar i definir els impactes reals i potencials que es poden produir, establir les mesures preventives, 
correctores i compensatòries, i elaborar un pla de vigilància ambiental que permeti establir, un cop 
executada  la infraestructura, el correcte desenvolupament de les mesures establertes. 

Els principals paràmetres d’estudi, avaluació i posterior correcció respecte cada medi es descriuen a 
continuació. 

2.2.1 Medi físic 

Geomorfologia i geologia 

Els efectes que sobre la geologia i la geomorfologia pot tenir la construcció d’aquesta obra estan 
principalment lligats als moviments de terres, a l’ocupació física de l’espai requerit, a l’alteració dels 
sòls, així com a l’explotació d’activitats extractives d’àrids, per a l’obtenció de materials necessaris i en 
determinades ocasions de terres. 

Els problemes d’erosió que sorgeixen en realitzar les obres, especialment derivats de la morfologia i 
de la  inestabilitat dels talussos, es poden minimitzar amb l’aplicació de determinades mesures 
correctores. 

La revegetació, i concretament la fixació de la vegetació al sòl, contribueix a disminuir 
significativament l’erosió produïda per la pluja i  per la velocitat de l’aigua d’escolament superficial. 

En cas de que la revegetació no sigui possible, i calgui estabilitzar talussos, caldrà considerar altres 
sistemes com el bulonat. 

L’estudi defineix els criteris d’ubicació d'abocadors, d’abassegaments i d’instal·lacions auxiliars. 

Hidrologia 

Els efectes directes que el projecte pot ocasionar sobre la hidrologia superficial i subterrània del medi 
es resumeixen, bàsicament, en quatre situacions possibles: 

- Modificació dels fluxos d’aigua superficial i subterrània 

- Efecte barrera 

- Impermeabilització d’àrees de recàrrega d’aqüífers 

- Canvis en la qualitat de l’aigua (contaminació de lesa aigües produïda pel vessament  de 
substàncies com olis, hidrocarburs, etc.) 
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L’estudi contempla, quan són necessàries, les mesures de protecció dels recursos hidrològics 

Ambit acústic i admissions atmosfèriques 

Els sistemes de transport terrestres estan considerats com una de les principals fonts d’emissió sonora 
i de gasos. 

A prop dels nuclis habitats i en àrees d’interès particular (zones de nidificació de fauna, monuments 
històrics, etc.), és convenient definir els nivells sonors i d’emissions atmosfèriques existents en 
l’actualitat, i identificar els possibles receptors afectats pel nou projecte. 

L’estudi contempla, si calen, les mesures per minimitzar el possible impacte  sonor mitjançant  la 
col·locació de barreres acústiques. 

2.2.2 Medi biòtic 

Vegetació 

La vegetació es pot veure afectada per les obres a executar en els següents aspectes: 

- Ocupació de sòl per la pròpia obra i per les obres addicionals 

- Augment de la freqüentació humana, generada per un millor accés al territori 

- Increment del risc d’incendis 

L’estudi contempla mesures de protecció dels recursos naturals, i també mesures encaminades a 
reduir el risc d’incendi i de propagació d’incendis forestals. 

Fauna 

L’interès d’analitzar les comunitats faunístiques és degut, per un costat, a la necessitat de preservar la 
fauna  com a recurs, i per l’altre,  perquè és un excel·lent indicador de les condicions ambientals d’un 
determinat territori. 

És importat localitzar les àrees especialment sensibles per a les diferents espècies, com poden ser els 
dominis vitals de les espècies, les zones de nidificació i els corredors biològics. 

En l’estudi es proposen, si calen, mesures per a la protecció de la fauna. 

Paisatge 

La consideració del paisatge té dos aspectes fonamentals: 

- El concepte de paisatge com element integrador d’una sèrie de  característiques del medi físic 

- La capacitat que té un paisatge per incorporar les actuacions que produeix el projecte 
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L’estudi d’aquest vector ambiental inclou tres aspectes fonamentals: 

- La visibilitat 

- La qualitat paisatgística 

- La fragilitat del paisatge 

L’estudi contempla propostes de revegetació i integració ambiental i paisatgística de totes les 
actuacions relaciones amb l’obra com són: talussos, abocadors, camins d’accés, zones 
d’abassegament, etc. 

Habitat humà 

1. Medi socio-econòmic 

L’interès d’avaluar el medi socioeconòmic sorgeix degut a que aquest sistema es pot veure modificat 
pel projecte de la carretera. En molts aspectes aquest canvi pot ser favorable. Els aspectes essencials 
per avaluar aquest medi són els següents: 

- Activitats productives 

- Creació de llocs de treball: directes i indirectes 

- Demografia 

- Planejament urbanístic, expropiacions i plusvàlues 

- Alteració de les relacions socials i econòmiques, i canvis en la distribució de la renta 

- Efecte barrera 

 

2. Patrimoni Cultural 

Cal fer una menció especial al patrimoni cultural constituent de l’hàbitat humà i de la seva història per 
la seva importància i per la necessitat de conservar-lo.  

El patrimoni cultural es compon de: jaciments, monuments històrics, etc. 

 

2.3 Marc legal 

2.3.1 Normativa aplicada 

El present Estudi d’Impacte Ambiental es desenvolupa en el marc legislatiu vigent que implica a tres 
administracions: 
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1. Administració de la Unió Europea: 

- Directiva del Consell (85/337/CEE), del 27 de  juny de  1985 relativa a l’avaluació de les 
repercussions de determinats projectes públics i privats sobre el medi ambient 

- Directiva 92/43/CEE del  Consell, del  21 de  maig de 1992, relativa  a la conservació dels 
hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres 

- Directiva 97/62/CEE del Consell, del 17 d’octubre de 1997, per la qual s’adopta al progrés 
científic i tècnic la  Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservació  dels  hàbitats naturals 
i de fauna i flora silvestres 

- Directiva 97/11/CE del Consell, del 3 de març de 1997, per la quals es modifica la 
Directiva 85/337/CEE, relativa a l’avaluació  de  les repercussions de determinats 
projectes públics i privats sobre el medi ambient 

 

2. Administració de l’Estat: 

- Real Decret Legislatiu  1302/1986, del 28 de juliol  de 1986, d’avaluació d’impacte 
ambiental. BOE núm. 155, de 30.06.86 

- Real Decret Legislatiu 1131/1988, del 30 de setembre de 1988, pel qual s’aprova el 
reglament per la execució del Real Decret Legislatiu  1302/1986, del 28 de juliol, 
d’avaluació d'impacte ambiental. BOE núm. 239, de 05.10.88 

- Llei 6/2001, del 8 de maig de 2001, què modifica el Real Decret Legislatiu 1302/1986, del  
28  de juny de 1986 (RCL 1986\2113),  d’avaluació  d’impacte ambiental 

- Llei 4/1989, del 27 de març, de conservació dels hàbitats naturals i de fauna i flora 
silvestres 

- Real Decret Legislatiu  1997/1995,  del  7 de desembre de 1995,  pel qual s’estableixen 
mesures per contribuir a  garantir  la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats 
naturals i de la fauna i la flora silvestre 

 
3. Administració de la Generalitat de Catalunya: 

- Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el  Pla d’Espais d’Interès Natural 

- Decret 213/1997, de 30 de juliol, de modificació del Decret 328/1992, de 14 de 
desembre, pel qual s’aprova el Pla d’Espais d’Interès Natural 

- Decret legislatiu 11/1994 de 26 de juliol pel qual s’adequa la Llei 12/1985,  de 13 de juny 
d’Espais Naturals 
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- Decret 114/1988, de 7 d'abril, d'Avaluació de l'Impacte Ambiental de Presidència de la 
Generalitat de Catalunya (derogat parcialment per la Llei 3/1998) 

- Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals en àrees d’influència de carreteres 

- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals 

 

2.4 Descripció del marc legal 

D'acord amb les disposicions del tractat de la CEE en la Directiva 85/337 del 27 de juny, l'Estat 
espanyol assumeix competències en matèria de medi ambient. A la Directiva 97/11, entre d’altres, es 
procedeix a l’ampliació dels projectes subjectes a l’avaluació d’impacte ambiental, definint 21 
categories de projectes enfront els 9 que es relacionaven a la Directiva 85/337. 

Aquest fet comporta que el dret comunitari sobre medi ambient adquireixi rang constitucional, 
imposant-se sobre la normativa dels Estats membres. La incorporació d'aquestes Directrius 
comunitàries a l'Estat espanyol s'ha dut a terme mitjançant el Real Decret Legislatiu 1302/1986, del 
28 de juny  de 1986, d'avaluació d'impacte ambiental, i el Reglament corresponent Real Decret 
Legislatiu 1131/1988, de 30 de setembre de 1988, pel que s'aprova el reglament per a l'execució del 
Real Decret Legislatiu  1302/1986. Posteriorment, aquest Real Decret Legislatiu  ha estat modificat 
per dues disposicions més, que són el Real Decret Llei 9/2000 i la Llei 6/2001. 

D'altra banda, la Generalitat de Catalunya, fent ús de la potestat legislativa que li confereix la 
Constitució i l'Estatut, ha desenvolupat la normativa estatal i comunitària mitjançant el Decret 
114/1988, del  7 d'abril  de 1988, d’Avaluació d'Impacte Ambiental, parcialment derogat per la Llei 
3/1998 i les posteriors modificacions a aquesta llei, que sónla Llei 1/1999 i la Llei 13/2001. 

Els projectes que s’han de sotmetre a avaluació d’impacte ambiental estan relacionats en forma 
d’annex a la legislació anteriorment esmentada. A la  Llei  6/2001,  es defineix un grup caracteritzat 
com “Proyectos de Infraestructuras”, en el que s’hi podria incloure la carretera objecte del present 
estudi d’impacte. 

Tot i això, la Llei 7/1993, del  30 de setembre  de 1993, de carreteres destaca, en aquest sentit, 
l’objectiu de la Llei de garantir la integració dels valors mediambientals en la presa de decisions amb 
incidència sobre el territori, i de vetllar per la integració paisatgística i ecològica de la  xarxa viària en 
el seu entorn. 
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3.1 Introducció  

Per dur a terme el projecte d’una forma ambientalment compatible i amb el manteniment dels 
recursos naturals existents, és molt important el coneixement complet de l'estat inicial de l'entorn.  

Les dades obtingudes de l'estudi de l'estat inicial del medi permetran caracteritzar la situació inicial de 
la zona, de manera que amb posterioritat es podran avaluar els impactes que probablement hagi de 
suportar el medi pel fet de la implantació del projecte, i s’adoptaran, si són necessàries, les mesures 
correctores que permetin minimitzar les possibles afeccions.  

 

3.2 Situació geogràfica i característiques generals  

A Europa hi ha tres grans regions biogeogràfiques: la bòreo-alpina, la euro-siberiana i la mediterrània. 
La zona d’estudi se situa a la regió euro-siberiana o medioeuropea, de clima temperat i humit i amb 
boscos d’arbres de fullatge caduc. Dins d’aquesta regió, pertany a la província submediterrània o país 
de les rouredes seques i de les pinedes de pinassa a les muntanyes.  

A Catalunya l’orografia es tremendament variada i generalment accidentada. Hi trobem quatre grans 
unitats orogràfiques: els Pirineus, la Serralada Transversal, la Depressió Central i el Sistema 
Mediterrani. La zona en la qual es realitza l’estudi del medi pertany als Pirineus.  

L'àmbit territorial on es preveu la millora de la carrera C-.14 entre Organyà i Montant de Tost, inclou 
els termes municipals d’Organyà i Fígols i Alinyà, a la comarca de l’Alt Urgell.  

La zona d’estudi pertany a la comarca de l’Alt Urgell. En aquesta comarca, bona part de la qual és dins 
els Pirineus axials, cap pic assoleix els 2900 m, no es conserva cap glacera actual ni té cap testimonií 
d’una sola glacera quaternària i no hi ha cap veritable estany pirinenc. Així doncs, l’Alt Urgell és la 
menys pirinenca de les comarques. Tot i que li falta una capçalera que remunti els careners, la 
comarca s’estén en punta cap a migjorn incloent-hi una part de l’Urgell mitjà.  

El terme municipal d’Organyà, d’11,54 km2 d’extensió, és situat a la dreta del Segre. El municipi 
comprèn la vall més baixa del riu de Cabó, i la vall baixa del barranc de la Muntanya. El vèrtex de 
tramuntana del terme arriba fins al cim del Capell Solà, contrafort sud-est de la serra d’Ares. El terme 
limita administrativament al N i a l’E amb el municipi de Fígols i Alinyà, al S amb Coll de Nargó i a l’W 
amb Cabó.  

El terme municipal de Fígols i Alinyà, de 102,24 km2, és a l’esquerra del Segre, al límit amb el 
Solsonès. El terme tradicional de Fígols d’Organyà tenia una extensió de 39,75 km2, i el 1972 li fou 
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annexat el d’Alinyà que ocupava una superfície de 62,49 km2 i rebé oficialment el nom de Fígols i 
Alinyà.  

Limita al N amb l’enclavament de Baridà de pla de Sant Tirs i el terme de Noves de Segre, al NE amb 
el Pla de Sant Tirs i a l’E amb Lavansa i Fórnols i al S amb les terres d’Odèn.  

El municipi de Fígols i Alinyà és situat entre el Segre, a ponent, i la serra del Port del Comte, al sud-
est, on llinda amb la comarca del Solsonès. Al nord, arriba fins al riu de Lavansa i al sud, fins al pont 
d'Espia. El terme és drenat pels rius de Perles i de Canelles.  

La zona d’estudi se situa a la comarca de l’Alt Urgell, en un sector força abrupte on el fons de vall es 
veu quasi col·lapsat per enormes cims molt propers.  

Des del punt de vista del paisatge vegetal, la zona d’estudi es troba al Pre-pirineu Oriental. La 
comarca de l’Alt Urgell però és original doncs el seu caràcter pirinenc és atípic. De les tres 
subcomarques fisiogràfiques de l’Alt Urgell, la zona d’estudi està a la dels Pre-pirineus. D’altra banda 
la zona d’estudi està inclosa en el territori fisiogràfic dels Pre-pirineus.  

La zona d’estudi es troba a uns 530 – 565 m sobre el nivell del mar al fons de la vall del Segre. A les 
parts més alteroses s’assoleixen els 900 m.  

 

3.3 El medi físic  

3.3.1 Clima  

El clima té una incidència directa sobre el medi físic i natural, raó per la qual esdevé d’interès en 
l’estudi de l’estat inicial del medi. És un factor que determina la geomorfologia, la tipologia del sòl, el 
tipus de formació vegetal, la hidrologia, el potencial faunístic i condiciona les formes de vida i els usos 
del sòl per part de l'home.  

L'anàlisi dels paràmetres climàtics permet diferenciar les èpoques estacionals més favorables per a la 
construcció de l'obra i els períodes òptims per a realitzar les tasques de repoblació vegetal i 
hidrosembra.  

Les sèries temporals de dades meteorològiques permeten caracteritzar el clima. Actualment podem 
conèixer el clima de qualsevol punt de Catalunya gràcies a la feina d’extrapolació realitzada per 
l’Institut Cartogràfic de Catalunya i el Departamentde Medi Ambient de la Generalitat, que ha donat 
com a resultat l’Atles Climàtic de Catalunya. 

La situació de Catalunya i la seva orografia determinen una gran varietat climàtica, l’origen de la qual 
es fonamentalment el fort gradient pluviomètric i tèrmic. En general el clima es caracteritza per les 
importants amplituds tèrmiques.  
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A la comarca de l’Alt Urgell predominen els climes submediterranis de caràcter continental i 
relativament secs però amb un mínim estival que no és gaire sensible. Cal tenir en compte però que 
les precipitacions varien molt d’un any a l’altre i que els estius secs no són gaire rars. En general un o 
dos mesos a l’estiu solen tenir un caràcter semiàrid.  

Pel que fa a les temperatures, els contrastos són forts, fruit de la continentalitat. Per exemple, a 
Oliana –a 480 msnm- hi ha dos mesos de temperatura estival (juliol i agost) amb una temperatura 
mitjana superior als 20 ºC i tres mesos (desembre, gener i febrer) de pur hivern, amb una 
temperatura mitjana de 0-5 ºC. A la Seu d’Urgell, l’estiu calorós ja desapareix.  

El tipus de clima per a la zona d’estudi segons l'índex d'humitat de Thornthwaite, és Subhumit (C2) 
amb temperatures que oscil·len entre 2 a 22 ºC. La temperatura mitjana anual de la zona d’estudi se 
situa entre els 12-13 ºC. Les temperatures són prou extremes (amplitud tèrmica anual de 18-19 ºC) i 
donen un hiverns rigorosos i un estius poc calorosos.  

Quant a la pluviositat trobem a Catalunya dues zones ben definides: la Catalunya humida (per damunt 
dels 700 mm de precipitació) als Pirineus i gran part del quadrant nord-oriental (la dorsal 
pluviomètrica), i la Catalunya eixuta. La precipitació mitjana anual per a la zona on se situaria la nova 
carretera és de més de 750 mm. Per tant, podríem dir que l’àmbit d’estudi pertany a la Catalunya 
humida.  

Així doncs, els trets més rellevants de la climatologia de la zona d’estudi en relació a la implantació de 
la nova carretera serien: la possibilitat de pluges fortes a l’estiu i primavera, i un hivern relativament 
sec. Així mateix les temperatures hivernals són prou baixes.  

3.3.2 Qualitat de l’aire  

Pel que fa a l'ambient atmosfèric, la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica, del 
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, disposa de més de 60 estacions 
automàtiques de mesura.  

La presència a l'aire de contaminants pot perjudicar lasalut de les persones, afectar el medi ambient i, 
en definitiva, reduir la qualitat de vida. Per això, conèixer l'estat de la qualitat de l'aire a les diferents 
zones del territori, la seva evolució en el temps i la seva variació en funció de les condicions 
meteorològiques és un dels objectius de la Generalitat de Catalunya. D'aquesta manera, es pot 
informar els ciutadans i adoptar les mesures preventives i de sanejament més adients per a la 
protecció i la millora de la qualitat de l'aire.  

La Xarxa és un sistema de detecció dels nivells d'immissió dels principals contaminants. Va ser creada 
per la Llei 22/1983, de 21 de novembre, definida per l'Ordre de 20 de juny de 1986 i adscrita 
administrativament al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.  

La Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèricaté una estructura piramidal amb la 
base formada pels punts de mesurament i el vèrtex en el Centre Receptor i Coordinador de Dades.  
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La determinació del nombre d'estacions necessàries per avaluar la qualitat de l'aire d'una zona i 
l'elecció dels seus emplaçaments és fonamental per a una bona interpretació del comportament dels 
contaminants. Els factors que es varen tenir en compte en el disseny de la xarxa són:  

- el tipus i la distribució de les fonts emissores,  

- les característiques meteorològiques de les zones,  

- les característiques geogràfiques i orogràfiques,  

- la distribució dels receptors,  

- la demanda social,  

- la magnitud de la població afectada,  

- els recursos especialment protegits o més vulnerables.  

Aquest tipus de disseny s’ha d’anar modificant per tal de respectar els nous criteris d’avaluació i gestió 
de la qualitat de l’aire establerts per la nova normativa europea i recollits al Reial Decret 1073/2002, 
de 18 d’octubre "sobre avaluació i gestió de la qualitat de l'aire ambient en relació amb el diòxid de 
sofre, diòxid de nitrogen, partícules, plom, benzè i monòxid de carboni". Concretament, s’ha de 
revisar la distribució geogràfica dels punts de mesurament en el territori (macroemplaçament), valorar 
l’entorn més proper de cada punt de mesurament (microemplaçament) i adaptar els mètodes d’anàlisi 
als establerts a la normativa.  

Dins aquest context normatiu cal dividir el territorien zones de qualitat de l’aire (ZQA) que tenen com 
a objectiu que les mesures que es fan en una zona siguin representatives del nivell de fons de qualitat 
de l’aire de tota l’àrea que la comprèn, per la qual cosa cal que la superfície que la forma hagi de ser 
homogènia respecte a l’orografia, la climatologia, ladensitat de població i el volum d’emissions 
industrials i de trànsit.  

Dins de cada zona de qualitat de l’aire es poden identificar diferents àrees segons l’ocupació del sòl 
(nivell 1: àrees urbanes, suburbanes o rurals) i del tipus de fonts emissores (nivell 2: àrees de trànsit, 
industrials o de fons). D’acord amb aquests criteriscada punt del territori pertany a una zona de 
qualitat de l’aire i està caracteritzat per un tipus d’àrea. Aquest fet comporta que per avaluar la 
qualitat de l’aire a Catalunya no calgui mesurar tots els seus punts, sinó que d’acord amb la normativa 
n'hi hagi prou amb disposar de dades per a cada tipus d’àrea dins d’una zona, ja que dues àrees del 
mateix tipus i dins una mateixa zona tindran nivells d’immissió equivalents.  

La XVPCA va canviant, tant per adaptar-se a aquest nou marc normatiu, tant com a resultat dels 
canvis del territori i d’altres factors. Cada any es fa un resum de l’estat de la XVPCA al corresponent 
anuari sobre la qualitat de l’aire a Catalunya.  
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L’estació més propera és la de Lleida. Com en aquesta estació també es calcula l’Índex Català de 
Qualitat de l’Aire, s’utilitzaran les dades d’aquesta ciutat. Així podem obtenir una visió retrospectiva de 
la condicions atmosfèriques. Amb tot, es pot dir que la qualitat de l’aire en un moment determinat 
depèn fonamentalment de les condicions meteorològiques.  

L'ICQA es calcula a partir de les dades de les estacions automàtiques de la Xarxa de Vigilància i 
Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (la XVPCA). L'ICQA té en compte els 6 principals 
contaminants atmosfèrics per als quals l'actual normativa comunitària ha establert els nivells màxims 
d'immissió permesos S'utilitzen per al càlcul de l'ICQA els nivells d'immissió de: el monòxid de carboni 
(CO), el diòxid de nitrogen (NO2), el diòxid de sofre (SO2), l'ozó (O3) i les partícules en suspensió 
(PM10i PST). L'Índex català de qualitat de l'aire, l'ICQA, és una xifra única i sense unitats que pondera 
l'aportació dels diferents contaminants mesurats a la qualitat global de l'aire. És, per tant, un 
indicador especialment pensat per informar el gran públic.  

Dades de qualitat de l’aire  

Si observem la distribució dels valors diaris de l'ICQA per categories de qualitat de l'aire a la ciutat de 
Lleida (a 87 Km d’Organyà) el període comprés entre el 5-VII-05 i el 5-VII-06, veiem que un 49,1% 
fou satisfactòria, un 29,3% dels dies la qualitat fou acceptable i un 18,3% fou excel·lent. Atenent a la 
distribució dels valors diaris de l'ICQA per contaminant crític, trobem queun 81,4% dels dies el 
contaminant crític fou l’ozó i un 18,3% fou l’NO2. No hi ha dades pel que fa a la distribució dels valors 
diaris de l’ICQA per contaminant crític. Cal tenir present però que les característiques de la ciutat de 
Lleida són molt diferents de les que es donen en una petita població com Organyà.  

Les dades del 6-VII-06 (valoració qualitativa de la darrera hora respecte al moment de realització de 
la consulta on line) del poble de Sort (Pallars Sobirà) –a 27 Km de la zona d’estudi-, permeten 
assenyalar que pel que fa a l’O3la qualitat de l’aire fou bona. No hi ha dades dels nivells de 
concentració d’H2S, PST i, PM10 (partícules de diàmetre < 10 mm), NO2, SO2i CO.  

El Departament de Medi Ambient i Habitatge, en compliment de la Directiva 02/03/CE (adoptada en el 
Reial Decret 1796/2003) relativa a l'ozó en l'aire ambient, inicia la campanya de vigilància dels nivells 
d'ozó troposfèric a Catalunya el mes de maig i dóna informació pública dels nivells d'immissió d'ozó 
que superen certs llindars.  

Respecte a l’ozó, dins la Campanya de Vigilància dels Nivells d’Ozó Troposfèric a Catalunya, l’any 2006 
–amb 51 estacions dotades de mesurador d’ozó- no es va superar en cap cas el llindar d'alerta 
(mitjanes horàries superiors a 240 mg/m3·h). En 25 ocasions s’ha superat el llindar d’informació a la 
població (mitjanes horàries superiors a 180 mg/m3·h) però en cap cas a Lleida o altre punt proper a la 
zona d’estudi.  

3.3.3 Soroll  

En els estudis d'impacte ambiental s'analitza el grau d'alteració que l'execució d'un projecte introdueix 
en el medi, avaluant-ne els impactes. El present estudi té com a finalitat analitzar i estimar l'estat 
acústic en règim de funcionament de la carretera objecte d’estudi.  
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En la contaminació sonora produïda pel trànsit els elements bàsics que intervenen en l'explicació del 
fenomen són: els focus emissors, el medi atmosfèric o camí de propagació i els receptors.  

Sobre la seqüència lògica, emissor-medi-receptor, ha d'establir-se l'avaluació dels impactes i l'adopció 
de mesures preventives o correctores per a minimitzar el soroll que emet el trànsit dels vehicles a 
motor.  

Els nivells de soroll que l'emissor produeix depenen d'aspectes tant diversos com: la potència sonora 
del motor del vehicle (lleugers i pesants), l'estat del tub d'escapament, la manera de conduir, la 
velocitat de circulació, el nombre de vehicles que circulen en una via determinada, el tipus de via i de 
ferm, etc.  

En el camí de propagació de les ones sonores, hi intervenen principalment, la distància dels vehicles 
als habitatges receptors, la presència d'elements reflectors o d'obstacles, i el tipus de superfície que hi 
ha entre l'emissor i el receptor.  

Per tant, la qualitat acústica d'una zona estarà determinada pels condicionants físics i urbanístics 
d'aquesta, per la qual cosa la caracterització dels nivells d'immissió obliga a analitzar d'una manera 
acurada totes les possibles relacions entre les fonts emissores i la propagació que afectin a un 
receptor determinat.  

L'objectiu del present estudi és avaluar l'impacte acústic ambiental que provocarà la nova variant 
delimitar la zona d'afecció acústica, localitzar els possibles punts receptors sensibles i analitzar quines 
són les mesures atenuants més adients per a evitar l'impacte acústic sobre els receptors.  

En aquest primer apartat, l’estudi consta de 3 fases:  

1. Estudiar i delimitar la banda d'impacte acústic (zona d'afecció) de la nova actuació.  

2. Localització dels possibles punts receptors.  

3. Definir les mesures atenuants necessàries per a què els receptors situats a l'entorn de la via no 
sobrepassin els objectius de qualitat acústica establerts en la declaració d'impacte ambiental.  

A l'annex d'acústica es descriu l'estudi de l'impacte acústic i les mesures atenuants.  

Fauna i soroll  

El soroll generat pel trànsit és altre agent pertorbador àmpliament estès pel medi. De fet es considera 
un dels principals impactes en els medis naturals d’Europa (Vangent y Rietveld 1993, Lines et al. 
1994, a COST 341 La fragmentación del hábitat en relación con las infraestructuras de transporte en 
España, Rosell et al. 2003).  

L’ós bru americà, el ren i molts altres cèrvids eviten els hàbitats propers a les carreteres o bé utilitzen 
aquests territoris amb menys freqüència d’allò esperat. Tanmateix no se sap si això està relacionat 
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amb la intensitat o la freqüència del soroll del trànsit (COST 341 La fragmentación del hábitat en 
relación con las infraestructuras de transporte en España, Rosell et al. 2003).  

Les aus semblen força sensibles al soroll del trànsit doncs interfereix directament amb la seva 
comunicació vocal, afectant a la defensa del territori i a la taxa d’aparellament. En base a la relació 
observada entre nivell acústic i densitat de les poblacions d’aus, Reijnen, Veenbaas i Foppen (1995) 
proposen un model que preveu la distància a la que les poblacions d’aus poden veure’s afectades pel 
soroll del trànsit. Així, a les carreteres amb una IMD de 10.000 vehicles (a 120 Km/h i creuant una 
zona forestal amb una cobertura del 70%) les poblacions d’aus es veurien afectades significativament 
a una distància d’entre 40 i 1.500 m.  

El soroll pot obstaculitzar el pas d’alguns animals pels passos de fauna (les espècies més sensibles a 
les pertorbacions humanes podrien interpretar el soroll del trànsit com indicatiu de la presència de 
l’home).  

Alguns biòlegs recomanen que dins els passos inferiors, el soroll no superi el 60 dB durant el temps 
d’ús previst. Si és col·locaven claraboies en els passos inferiors perquè hi arribes la llum natural i la 
humitat ambiental, llavors s’observà que això reduïa elpas d’ungulats perquè els arribava el soroll del 
trànsit. Per tant s’ha de procurar reduir el soroll originat pels vehicles quan es construeixi una 
estructura de pas per a la fauna (Beier, Reed i Clevenger a Maureen Hartmann 2002. Wildlands Center 
For Preventing Roads, Evaluation of Wildlife Crossing Structures: their use and efectiveness).  

Allà on els passos inferiors creuen àmplies carreteres (per exemple, les desdoblades o de quatre 
carrils), la instal·lació de claraboies a la zona central pot fer que el pas sigui més acceptable per a la 
fauna. L’entrada de llum al pas inferior no molestarà a la majoria d’espècies natives doncs la majoria 
són nocturnes. En canvi pot tenir un efecte negatiuper afavorir el seu ús a espècies depredadores 
salvatges i domèstiques durant les hores de llum.  

La Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústicadetermina els nivells 
d’avaluació de la immissió sonora a l’ambient exterior produïda pels mitjans de transport a l’annex I. 
Els nivells d’immissió són fixats per aquesta llei. Per als passos de fauna, seria recomanable assimilar-
los a zones amb una sensibilitat alta. Per tantels límits d’immissió serien de 60 dB durant el dia i 50 
dB de nit.  

3.3.4 Geologia i geomorfologia  

Geologia  

Com a la resta dels Pirineus axials, la prehistòria geomòrfica de l’Alt Urgellno comença fins el Paleozoic 
tardà (Carbonífer). Aleshores, a impulsos de forces compressores profundes, emergiren del fons d’un 
geosinclinal marí gran aquests esquists ordovicians, de margues siluarianes i, ja cap a migjorn –on les 
aigües no eren tan profundes- aparegueren carbons i conglomerats poc compactes del carbonífer, que 
es prolonguen en els conglomerats i gresos permians. A les compressions havien de seguir distensions 
que dislocaven els materials originant falles, per on podien sortir ejccions granítiques posttectòniques, 
capces de metamorfosar els sediments paleozoics.  



                                                                                                              

14 
Document 1. Memòria i Annexes 
Annex 18. Estudi d’Impacte Ambiental  

Millora General. Condicionament. Eixamplament i millora de traçat. Carretera 
C-14. PK 163+200 al 166+520. Tram: Organyà – Montant de Tost    

Guillermo Callejo Escriche 

L’erosió probablement va fer acte de presencia d’immediat, actuant durant el Paleozoic, Mesozoic i fins 
el paleogen inicial, originant les superfícies d’erosió (clams si són extenses i sense bosc).  

Pel que fa a la geologia i tectònica (segons l’Atles dels Països Catalans, 2000), la zona d’estudi és un 
sector del Mesozoic (Cretaci). Al Nord de la zona d’estudi hi ha un encavalcament.  

No està disponible el mapa geològic del Servei d’Informació Geogràfica–SIG- del Departament de Medi 
Ambient i Habitatgede la Generalitat de Catalunya, per a la zona d’estudi. Així doncs, no s’ha 
caracteritzat l’àmbit on es portarà a terme la millora de la carretera C-14 entre Organyà i Montant de 
Tost.  

Tanmateix es pot dir que la natura del substrat de la zona d’estudi és en general de tipus calcari.  

Geomorfologia  

Els materials arrencats dels Pirineus axials s’anaren dipositant al fons del geosinclinal pirinenc 
meridional, on van contribuir amb els sediments marins a formar els gresos i conglomerats del Permo 
Trias i les calcàries juràssiques i cretàcies, i les margues paleozoiques. Durant la resta del paleogen es 
produïren lentes i escalonades compressions que bombaren aquests paquets sedimentaris tendres i 
plàstics, originant els plecs que avui anomenem Pre-pirineu. La forma actual fou modelada per les 
darreres convulsions del Neogen (terciari superior).  

A conseqüència d’aquestes topades, el Pirineu axial es va elevar encara més i es va rejovenir però els 
materials –ja molt antics- van perdre la plasticitat i es van fracturar seguint direccions ortogonals.  

La més potent fou la NE-SW, perpendicular a la del plegament hercinià i represa per la direcció 
secundària de les fractures alpines orientadora dels afluents dels Segre, originà la fossa tectònica de la 
Seu (rèplica de la fossa cerdana).  

L’actual Depressió Central –ocupada pel massís de l’Ebre- s’anà reblint de materials marins durant tot 
aquest període i de lacustres durant l’Oligocè i Miocè. Al dessecament, van contribuir el basculament 
cap l’W-SW, al centre de la Depressió i –tot i que en menor mesura- el retrocés de les ribes degut als 
grans aparats deltaics com el de l’alt Segre, que havien de crear un gruix suficient per empastar el 
relleu pre-pirinenc sorgit de les forces alpines.  

Posteriorment, només hi ha hagut morfogènesi de detall, tanmateix decisiva per a l’ocupació humana. 
Durant el Pliocè i les sèries quaternàries antigues,l’erosió fou intensa i perforava arreu els mantells de 
conglomerats montserratins. L’encaixament definitiu de la xarxa hidrogràfica modelà els vessants. El 
Plistocè superior –que arriba al període Holocè o actual- és l’època de les darreres glaciacions (Riss i 
Würm), les úniques perfectament distingibles a Catalunya.  

Les crestes esportellades pel glaç no són abundants a l’Alt Urgell i les llengües glacials són inexistents. 
En canvi. el periglacialisme és important. El modelat periglacial és el resultat de l’acció del glaç 
estacional sobre els minerals. Durant un hivern més aviat llarg, en el qual el sòl resta glaçat en 
profunditat i els seus component minerals fins i tot cristal·litzen. Aleshores es produeix una erosió dels 
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sortints de les roques que esmicolats i arrossegats muntanya avall tendeixen a regularitzar els 
vessants. Quan la roca és calcària, com a la serra del Cadí, aquests detritus formen capes compactes. 
Aquest periglacialisme és encara vigent als estatges desarbrats.  

En aquesta història geomòrfica s’han anat originant paisatges variats. Les tres subcomarques 
fisiogràfiques serien els Alts Pirineus, els Pre-pirineus (ambdues formen l’Urgellet) i l’Urgell Mitjà a la 
Depressió central. Aquests tres regions s’organitzen respectivament al voltant de la seu d’Urgell, 
Organyà i Oliana.  

Aquesta serra d’Aubenç i de Turp són les darreres serralades pre-pirinenques i tendeixen a ajuntar-se 
a l’estret d’Aubenç, que endogalava el Segre fins a la construcció del pantà d’Oliana. A migjorn dels 
contraforts calcaris esmentats, sorgeixen altres elevacions més modestes de conglomerats eocènics, 
allargassen el congost: a llevant la serra de les Canals (840 m); a ponent els massís de Sant Honorat 
de caire montserratí (1061 m). Ambdues alienacions convergeixen al grau d’Oliana, a partir del qual el 
Segre eixampla els seus horitzons. Els 12 Km de congostos –entre Coll de Nargó i el grau d’Oliana- 
constituïen sectors individualitzats però el pantà d’Oliana els ha barrejat.  

Passat el grau d’Oliana, el Segre forma un gran eixamplament: la banda esquerra dominada per la 
ribera d’Oliana i la banda dreta per la ribera de Peramola (de caire netament ibèric).  

Les margues de l’Eocè s’eixamplen sobretot a la ribera dreta. Aigua avall, la ribera és estrangulada per 
la Serra d’Oliana a la riba esquerra, i assoleixels 941 m. Aquest serra és pariona de la de Sant Marc 
(1090 m), de la riba dreta.  

Aviat una ribera semblant, tot i que menor, la de Bassella, forma una clotada d’erosió que s’estén fins 
a la serra de Pubill. Aquestes riberes meridionals. amb un relleu de contorns més imprecisos, 
manquen de valls ben diferenciades doncs l’únic riu que s’hi forma –el Rialb- aflueix al Segre dins la 
comarca veïna de La Noguera.  

Si l’Alt Urgell no presenta les característiques bàsiques dels Pirineus axials, és en canvi un bon 
exemple dels relleus pre-pirinencs i sub-pirinencs. Les serres pre-pirinenques més consistents, 
constituïdes com la del Cadí per calcàries mesozoiques i eocèniques, són riques en fenòmens càrstics 
con les gralleres.  

Al terme de Fígols i Alinyàes poden distingir clarament dos sectors físics; d’una banda, les terres de 
l’antic municipi de Fígols d’Organyà i de l’altre banda, l’antic terme d’Alinyà, correspon a la conca 
hidrogràfica de riu de Perles. Els dos sectors estan separats físicament per la carena que formen el 
tossal de Balinyó (1.206 m), la roca dels Collars (1.181 m), el Puig Galliner (1.635 m) i el tossal de 
Grau (1.636 m).  

La xarxa hidrogràfica marca clarament els aspectesorogràfics del municipi. El sector meridional 
correspon a la conca del riu de Perles. El primer tram del riu de Perles és conegut també com el riu 
d’Alinyà.  
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Pel que fa a les morfologies dominants (Atles dels Països Catalans, 2000), la zona d’estudi entre 
Organyà i Montan de Tost es troba en una sector on els terrenys geològics són del Mesozoic i estan 
foramts per calcaries, amrgues i gresos, generalment plegats. No hi ha cap mena de morfologia 
dominant (del tipus plataformes tabulars, rampes de teramplenament, planes de terraplenament 
al·luvial, relleus volcànics, etc.). a la zona d’estudi hi ha un predomini del modelat periglacial i les 
formes fluvials no presenten cap forma especial.  

3.3.5 Edafologia  

El sòl és el resultat d’un procés d’autoorganització d’una interfase, causada per la interacció 
perllongada entre la litosfera i la biosfera sota l’acciódel clima. Als Països Catalans trobem una gran 
diversitat en els factors que intervenen en la formació i diferenciació dels sòls. Al mateix temps la 
diversitat de substrats geològics (des de materials silicis a bàsics carbonatats, els que són producte de 
l’activitat volcànica i els que estan formats per dipòsits de granulometria força heterogènia) augmenta 
el patrimoni edàfic. A més la posició geomorfològica i la vegetació són també molt diverses. Per tant hi 
trobem la majoria dels ordres de sòls de la Soil Taxonomy System(1975).  

A la muntanya mitjana plujosa trobem tant àrees de natura calcària com àrees de natura silícia. Una 
part important de la seva zona de distribució (Pre-pirineus i orla envoltant) és una àrea calcària però 
quan contacte amb l’eix pirinenc els materials silicissón més freqüents. També són de natura silícia 
alguns nuclis muntanyencs que representen a la muntanya mitjana plujosa en plena zona 
mediterrània (el sistema Guilleries - Montseny i les muntanyes de Prades). A la zona d’Olot hi ha 
amplis sectors de caràcter volcànic, de natura més aviat silícia. La resta de materials silícics són 
normalment de natura esquistosa (Pirineus, Prades, etc.) tot i la presència de gresos carbonatats de 
forma esparsa i un nombre important de materials intrusius (granits, diorites) principalment a l’àrea 
de Guilleries - Montseny i Prades.  

Pel que fa als tipus de sòl, la comarca de l’Alt Urgell(inclosa a la muntanya mitjana plujosa) està dins 
el domini de la terra bruna medieuropea segons la classificació de Kubiëna. A les àrees calcícoles –
com succeeix a la zona d’estudi- domina la terra bruna medioeuropea calcària, però en zones molt 
rentades per la pluja es produeix la descarbonatació (com per exemple a Olot i al Montseny). Llavors 
en aquestes zones trobem la mateixa vegetació tantsobre substrat calcari com silici, és a dir, 
calcífuga. La descarbonatació es freqüent en diferents punts de la muntanya mitjana plujosa i, encara 
més, a la zona subalpina i alpina. En general a les zones calcícoles trobem la vegetació calcícola de 
caràcter submediterrani.  

Als indrets abruptes i sotmesos a l’erosió es freqüent que no aparegui la terra bruna climàcica, 
apareixent el sòls pedregosos sense l’horitzó B (o moltmancat), del tipus rànker en substrats silicis o 
rendzines sobre roques calcàries. Sobre substrat calcari normal també es corrent trobar la terra fusca 
descarbonatada. Arran d’aigua poden trobar-se sòls inundables molt rics en humus i de color molt fosc 
(anmoors) i sòls de natura torbosa. A la muntanya mitjana plujosa els sòls gipsacis o salats 
sóninexistents.  
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Des del punt de vista edafològic, la zona d’estudi està formada segons l’Atlas Universal Català (1983) 
per sòls bruns calcaris on es produeix la descarbonatació.  

Seguint la classificació de sòls de la Soil Taxonomy System, a la zona d’estudi apareixen els entisòlsde 
tipus ortent. Són sòls que a conseqüència de la posició geomorfològica inestable que tenen, pel breu 
temps de formació o perquè la seva posició permetel dipòsit de materials al·luvials o col·luvials que 
enterren els materials inicials, no presenten un perfil diferenciat. Aquests són sòls de vessants de 
pendent accentuat, on predominen els fenòmens erosius.En part corresponen als regosòls de la FAO, 
als rànkers d’erosió o a les rendzines menys desenvolupades. També hi ha entisòls fluvents, sòls que 
per la seva posició –per exemple al fonsde les valls- han rebut successivament aportacions de 
materials al·luvials. Aquest sòls són molt favorables per al creixement de les plantes. Entre els 
inceptisòls(sòls àmpliament representats als Països Catalans), s’han identificat els ocrepts, sòls de 
colors clars ben drenats i en posicions geomorfològiques diverses. Corresponen als cambisòls de la 
FAO.  

Des d’un punt de vista de la restauració, els horitzons superiors dels inceptisòls constitueixen un 
material edàfic valuós pel seu contingut de nutrients i de llavors de plantes autòctones que no es 
troben en el mercat.  

3.3.6 Hidrologia i hidrogeologia  

Hidrologia  

Tota la zona d’estudi pertany a la conca del Segre. Des del punt de vista administratiu, l’àmbit d’estudi 
pertany a la conca de l’Ebre. La zona d’implantació de la nova variant probablement creuarà el riu 
Segre.  

La hidrografia del Segre és una de les més ben conegudes de Catalunya. És el riu més abundant del 
nostre país, llevat de l’Ebre. En aquest cabal del Segre,la Noguera Pallaresa i el Cinca-Éssera tenen 
molt a veure. També es el riu més llarg i de conca més extensa de tota Catalunya.  

El riu Segre és un important afluent de l’Ebre (per l’esquerra). El Segre neix al circ de Culassa, al 
vessant nord de l’anomenat Pic del Segre (2844 m), dins el municipi de Sallagosa (Alta Cerdanya). La 
seva llargària és de 265 Km i desemboca al riu Ebre a Mequinensa (Baix Cinca) amb un cabal de 200 
m3/s. El seu cabal mitjà és de 182 m3/s (a Camarasa). A la riba dreta se’n troben els principals 
afluents. Quan surt de la zona axial pirinenca, s’aboca a la depressió de la Cerdanya. Travessa 
successivament les grans serralades transversals com la serra d’Ares i el Montsec de Tost, pel congost 
de Tresponts; les serres de l’Aubenç i de Turp. De seguida forma el pantà d’Oliana i llavors ja surt a 
l’amplia depressió de l’Ebre (La Noguera). Al Segrià s’aiguabarreja amb la Noguera Ribagorçana i 
després, passat per Lleida, s’endinsa en les eixutes terres del sud del Segrià.  

Per l’efecte de les abundoses aigües pirinenques, el Segre té un màxim en els mesos de maig-juny 
(amb un segon màxim al novembre) i un mínim al gener-febrer per la retenció nival. Hi ha un segon 
mínim entre el mes d’agost i octubre. Tot i així cal destacar la influència de les crescudes pròpies de 
tardor després de l’eixut d’agost. En definitiva, el seu règim és nivo-pluvial pirinenc.  
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Procedent de la Cerdanya, el Segre rep alguns afluents esmenables només per l’esquerra en el 
trajecte E-W: El riu de Cadí, el de Vilanova i el de Cerc. Aquest rius davallen de les cinglera de la serra 
del Cadí però són poc cabalosos doncs una bona part de la seva aigua s’infiltra i reapareix aigües avall 
amb una clara funció regularitzadora. El més llarg és el de Cerc i el de major conca el del Cadí. Arribat 
a la Seu d’Urgell, el Segre té un cabal mitjà de 12,51 m3/s. El coeficient d’escorriment (l’aigua que no 
s’infiltra ni s’evapora i que és transportada per la xarxa fluvial) és d’un 37% de la total, el més baix 
dels rius no mediterranis. En aquesta baixa escorrentia, la insolació de la Cerdanya i el caràcter 
absorbent dels substrats calcaris, tenen molta veure. A continuació rep la Valira, un riu amb un 
escorriment del 50%. És el típic riu de règim nival de transició amb una sola època d’aigües altes 
durant els mesos de maig-juny.  

Quan passada la Seu d’Urgell, el Segre pren la direcció N-S rep per la dreta el riu Aravell, el de Tost, 
el de Pallarols, de Guils i de la Guàrdia. Per l’esquerra rep el de Lavansa. A Organyà, aigües amunt 
d’Oliana, el cabal és de 29,35 m3/s i l’escorriment del 43%. Dins els Pre-pirineus encara rep el riu de 
Perles i el de Sallent.  

Antigament el riu Segre corria força acongostat pel sector pre-pirinenc però avui dia s’ha engrossit per 
les aigües embassades del pantà d’Oliana (la resclosa data de 1956 i es troba aigües amunt del Castell 
d’Oliana). La principal finalitat del pantà ésregular l’aigua del canal d’Urgell i la producció elèctrica. El 
pantà nega els congostos i arriba més amunt de Coll de Nargó. S’estima que la seva capacitat és de 
101,1 hm3. El pantà de Rialb, farà que les aigües embassades arribin gairebé a enllaçar amb el pantà 
d’Oliana. Quan surt del pantà d’Oliana. les seves aigües s’han regularitzat lleugerament i té un cabal 
de 32 m3/s. Les seves aigües s’han aprofitat per a la producció d’energia elèctrica i al regatge, 
sobretot, mitjançant el canal d’Urgell i els seus derivats.Aigües avall rep la Ribera Salada –procedent 
del Solsonès- i el riu Rialb –de la Noguera i el Pallars Jussà-.  

De les serres situades a llevant del Segre, davallen una sèrie de cursos que vessen al Segre per 
l’esquerra. Entre d’altres destaca el riu de St. Joan, el riu de la Móra, les rases de la Valldan i de l’Arç i 
la riera d’Altés. Reguen el terme d’Organyà el riu Segre, el riu de Cabó, poc abans de la seva 
confluència amb aquest, i el riuet de Fontanet. La vila s'abasta de l'aigua de la Font Bordonera.  

A la zona s’hi troben alguns rius, rierols, torrents i rieres on la vegetació aprofita la humitat existent.  

Destaquen de sud a nord, el riu de Cabó i el riu de La Vansa. Així mateix, una munió de torrents 
drenen les enormes muntanyes que voregen lavall per on discorre el riu Segre.  

Hidrogeologia  

La zona d’Organyà i Montan de Tost, presenta un caràcter drenant-absorbent (amb escorriment 
superficial >50% del total i notable escorriment subterrani). Aquesta regió drenant-absorbent inclou 
les àrees carbonàtiques deformades del Pirineu i del sector septentrional de la Depressió Central 
Catalana. De fet, l’àmbit d’estudi està al límit nord d’aquest sector drenant-absorbent.  
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La zona d’implantació de la nova carretera pertany a un sector sense aqüífers superficials importants 
(de medis inespecífics). Són terrenys amb roques sedimentàries i impermeables. En canvi poden 
existir aqüífers profunds captius, tant en materials granulars com carbonàtics.A les zones properes al 
riu Segre, hi ha al·luvions connectats i recarregats per rius.  

Aquests aqüífers no estan inclosos en el Catàleg d’Aqüífers Protegitsrealitzat pel Departament de Medi 
Ambient i Habitatgede la Generalitat de Catalunya (Decret 328/1988, d'11 d'octubre de la Generalitat 
de Catalunya, pel qual s'estableixen normes de protecció i addicionals en matèria de procediment en 
relació amb diversos aqüífers de Catalunya).  

El Reial Decret 261/1996, de 16 de febrer, de transposició de la Directiva 91/676 CEE, estableix les 
mesures per prevenir i corregir la contaminació de les aigües continentals i litorals causada pels nitrats 
de fonts agràries, i atribueix a les comunitats autònomes la designació de zones vulnerables, enteses 
com aquelles superfícies territorials l'escorrentia i filtració de les quals afecti o pugui afectar la 
contaminació per nitrats dels cossos hídrics anteriorment esmentats. La zona d’estudi no conté cap 
aqüífer vulnerable per la presència de nitrats procedents de fonts agràries.  

A la zona d’estudi no hi ha cap zona humida de l’Inventari de Zones Humides de la Generalitat de 
Catalunya.  

 

3.4 Medi biòtic 

3.4.1 Vegetació  

Vegetació potencial 

S’anomena vegetació potencial a la vegetació que existiria en absència de factors pertorbadors i que, 
donades unes condicions determinades, utilitzaria més eficientment els recursos dels que disposa. Si 
tenim en compte les característiques orogràfiques, climàtiques i biològiques (classificació de Solé i 
Sabarís), la zona d’estudi pertany a la muntanya mitjana plujosa. Per parlar de la vegetació s’ha 
seguit la zonació vegetal de De Bolòs (2001).  

A la major part de la comarca de l’Alt Urgelldomina la vegetació submediterrània de caràcter sec. A la 
part meridional i baixa, el bosc mediterrani de carrasca ocuparia encara una part important del 
terreny, alternant amb el bosc submediterrani de roure valencià o de fulla petita amb pinassa. Tant les 
condicions locals com l’orientació dels vessants demuntanya decidiran el caràcter mediterrani o 
submediterrani de la vegetació. Així a les solanes arrecerades, els ambients més favorables, creixen 
les comunitats vegetals mediterrànies com els alzinars, assolint la Seu d’Urgell. En condicions 
normals, el bosc predominant seria la roureda de roure valencià.  

Però a la part baixa de la comarca, el paisatge té un altre element important. Es tracta dels 
pasturatges secs de jonça i fenàs de marge (Aphyllantion) i més rarament, les brolles de romaní 
(Rosmarino-Ericion), sensibles al fred. Als sectors submediterranis, es poden diferenciar dos nivells. Al 
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nivell inferior està el domini del roure de fulla petita o valencià (Quercus faginea), sovint acompanyat 
per la pinassa (Pinus nigra salzmannii). Al nivell superior hi ha el domini del roure martinenc (Quercus 
humilis), que freqüentment forma boscos mixtos amb el pi roig (Pinus sylvestris). Aquesta comunitat 
rep el nom de Buxo-Quercetum pubescentis. Els pasturatges de les clarianes de bosc submediterrani 
tenen normalment caràcter mediterrani: es tracta de joncedes de l’Aphyllantion. En algunes raconades 
molt frescals, s’incorporen espècies europees en clara transició als Festuco-Brometea.  

Entre els 1300 i els 1700 m, les muntanyes de la comarca presenten grans boscúries de pi roig (Pinus 
sylvestris). Les condicions climàtiques, el lliuren del seus principals competidors (faigs i roures 
martinencs). Per sobre dels 1600 m, el pi roig es substituït pel pi negre (Pinus mugo uncinata).  

A la ribera del riu Segre, als voltants de la Seu d’Urgell, hi ha una gran extensió de prats dalladors 
(Arrhenatherion), que l’home manté. Aquests prats mantenen una important indústria lletera.  

La vegetació potencial de la zona d’estudi és la roureda de roure de fulla petita (Violo-Quercetum 
faginae). Tot i així cal dir que la vall del Segre representa una via de penetració del carrascar 
(Quercetum rotundifoliae).  

A la zona d’estudi hi ha un curs fluvial important. Es tracta del riu Segre, guarnit per una vegetació 
arbòria de ribera potencialment formada per vernedes (Lamio-Alnetum glutinosae), alberedes (Vinco-
Populetum albae), salzedes (Saponario-Salicetum purpureae) i omedes (Lithospermo-Ulmetum 
minoris).  

Si tenim en compte les característiques orogràfiques, climàtiques i biològiques (classificació de Solé i 
Sabarís), la zona objecte d’estudi estaria a la muntanya mitjana eurosiberiana. 

Vegetació actual 

El panorama teòric exposat no coincideix amb la realitat actual doncs la vegetació potencial ha estat 
força modificada. El tret principal seria l’espectacular retrocés experimentat per la roureda de roure 
valencià –substituïda per una pineda de pinassa-, així com l’important degradació de la vegetació 
arbòria de ribera. Aquest estudi es centra en les comunitats vegetals que hi ha actualment a la zona 
on està previst millorar la C-14 entre Organyà i Montant de Tost (a l’Alt Urgell).  

Actualment a la zona d’estudi la vegetació zonal està dominada per abruptes penyals calcaris on les 
pinedes de pinassa, els esclarissats carrascars i la vegetació dels roquissars calcaris trenca la 
continuïtat cromàtica dels grisos penyals calcaris. Només al sector sud, entorn d’Organyà, trobem 
zones planeres ocupades per camps de conreu de secà, oliveres, ametllers, etc. Com a fil conductor de 
la zona d’estudi, el riu Segre i la fragmentària vegetació de ribera a ell associada afegeix verdor i 
frescor a la seca vegetació mediterrània i submediterrània.  

3.4.2 Hàbitats presents 

A la xarxa fluvial de la zona d’estudi les comunitats presents són vernedes, salzedes, omedes, 
jonqueres, canyissars, creixenars i herbassars higròfils. 
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Per parlar dels hàbitats presents a l’àmbit d’estudi, s’ha consultat la web del Departament de Medi 
Ambient i Habitatgede la Generalitat de Catalunya. Els hàbitats presents, de S a N, són els següents:  

- Conreus herbacis extensius de regadiu o de contrades molt plujoses  

- Llits i marges de rius, sense vegetació llenyosa densa  

- Fruiterars alts, predominantment de secà: conreus d'oliveres (Olea europaea), d'ametllers 
(Prunus dulcis), de garrofers (Ceratonia siliqua), etc.  

- Carrascars (boscos o màquies de Quercus rotundifolia), amb un recobriment del 60%  

- Cingles i penyals calcaris de muntanya  

- Pinedes de pinassa (Pinus nigra salzmannii) dels Pre-pirineus i del territori auso-segàrric, amb 
un recobriment del 100%  

- Pinedes de pi roig (Pinus sylvestris), o repoblacions, sense sotabosc forestal (recobriment: 
100%)  

- Rouredes de roure valencià (Quercus fagineao híbrids), calcícoles, de la muntanya mitjana poc 
plujosa (i de terra baixa).  

 

                               Figura 1 Mapa dels hàbitats presents a la zona d’estudi 
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3.4.3 Flora 

La flora de la zona d’estudi pertany bàsicament a la de la regió medioeuropea, submediterrània.  

La zona d’estudi –a la comarca de l’Alt Urgell- pertany a les quadrícules UTM (de 10 x 10 Km) 31T CG 
67. Segons el Departament de Medi Ambient i Habitatgede la Generalitat de Catalunya, en aquesta 
quadrícula, les espècies protegides presents són les següents: 

 
Figura 2 Espècies protegides a la zona 

 

3.4.4 Fauna 

El coneixement de les comunitats faunístiques, resulta de gran interès en els estudis d'impacte 
ambiental ja que aquestes són uns bons indicadorsde les condicions ambientals que predominen en el 
lloc. El coneixement d'aquestes comunitats és útil tant per la informació que donen com per la 
importància que se'n deriva de la seva conservació. Per aquesta raó, els taxons de la fauna (mamífers, 
amfibis, rèptils, aus, etc.) són ideals per interpretar de forma comparativa la incidència sobre el medi 
ambient, davant els factors ambientals que se li imposin tant de forma natural com artificial.  

L'àrea objecte d'estudi està poc humanitzada i els ecosistemes naturals són part important del 
paisatge de la zona d’estudi. Així, l'espai avuidia ocupat per camps de conreus i edificacions humanes 
havia estat ocupat bàsicament per rouredes o carrascars. L’actual carretera aprofita l’estreta vall del 
riu Segre i probablement en molts indrets va ocupar l’espai ocupat per la vegetació arbòria de ribera.  

En general, en aquest procés de canvi, el grup dels grans vertebrats ha estat el més afectat. En canvi, 
els petits vertebrats i molts invertebrats han pogut esquivar l'agressió humana en ocupar hàbitats més 
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reduïts i menys selectes mantenint-se fins i tot en condicions d'un elevat grau d'antropització del 
territori. El fet que aquests grups no hagin estat cobdiciats com aliment per a l'home i que tampoc li 
han suposat cap competència directa en l'obtenció de l'aliment, ha permès el manteniment d'algunes 
espècies de mida petita i mitjana. Cal afegir que, si bé algunes espècies animals típicament forestals 
han disminuït els seus efectius o han desaparegut, altres s’han vist afavorits per la presència de llocs 
oberts o ecotònics. A més, moltes de les espècies d’animals que avui en dia habiten la zona són 
capaces de viure en diferents ambients o, fins i tot necessiten de diferents ambients per portar a 
terme tot el seu cicle d’activitats. 

Mamífers 

Els principals mamífers que es troben als diferents ambients de l'àmbit d'estudi són: 

- Guineu 

- LLudriga 

- Mostela 

- Fagina 

- Teixó  

- Turó 

- Gat salvatge 

- Gat mesquer 

- Cérvol 

- Cabirol 

- Talpó comú 

- Ratolí de bosc 

- Ratolí doméstic 

- Senglar 

- Llebre 

- Conill 

- Esquirol 

 

La millora de la C-14 entre Organyà i Montant de Tost, ha de tenir en compte la presència de la 
llúdriga. Durant la fase de construcció de la carretera, s’han de proposar les mesures adients per no 
afectar al riu Segre, evitar al màxim l’afectació dels rierols i torrents tributaris, no tallar el pas d’aigua 
pels torrents, no obstaculitzar el pas de les llúdrigues per la xarxa fluvial, no abandonar restes o 
extreure àrids prop dels marges dels rius o barrancs i no afectar a les poblacions de peixos que són 
presa de les llúdrigues. 

Per a la conservació de les poblacions de llúdriga, les aigües han de tenir prou qualitat i conservar-se 
l'estructura de les vores. La llúdriga té un caràcter bioindicador de la qualitat del medi aquàtic. 

Aus  

Les aus, gràcies a la seva alta capacitat de desplaçament, solen tenir unes àrees de campatge que 
generalment ultrapassen l’ambient en el qual han estat encasellades. Els ocells constitueixen la classe 
de vertebrats que presenta un major nombre d’espècies. A continuació es citen les diferents espècies: 

- Milà reial 

- Àliga daurada 

- Àliga mercenca 

- Àliga calçada 

- Aligot vesper 

- Aligot comú 



                                                                                                              

25 
Document 1. Memòria i Annexes 
Annex 18. Estudi d’Impacte Ambiental  

Millora General. Condicionament. Eixamplament i millora de traçat. Carretera 
C-14. PK 163+200 al 166+520. Tram: Organyà – Montant de Tost    

Guillermo Callejo Escriche 

- Astor 

- Esperver 

- Falcó mostatxut 

- Falcó pelegri 

- Xoriguer comú 

- Bernat pescaire 

- Ànec coll-verd 

- Corriol petit 

- Gamerús 

- Xot 

- Blauet 

- Merla d’aigua 

- Collort 

- Picot garser gros 

- Picot verd 

 

Heptofauna i fauna amfibica 

Els amfibis i els rèptils, a diferència de la resta de la fauna, mostren una forta dependència del medi 
on es troben. Aquesta característica els converteix en uns bons indicadors ecològics de les condicions 
del medi. 

Reptils 

Les espècies presents són bàsicament de caràcter submediterrani. El seu caràcter termòfil els obliga a 
escollir formacions vegetals que ofereixin superfícies d’assolellament i, al mateix temps, possibilitat de 
refugiar-se dels excessos tèrmics a l’ombra de les plantes. 

Els reptils que podem trobar són: 

- La serp d’aigua  

- La serp verda  

- La colobra llisa meridional  

- El llangardaix ocel·lat  

- La sargantana ibèrica  

- La sargantana roquera 

- La sargantana cua-llarga 

- El vidriol 

Pel que fa al grau de protecció d’aquestes espècies, el vidriol i la sargantana roquera estan a l’annex 
IV de la Directiva Hàbitats i catalogats com d’interès especial pel Catàleg Nacional d’espècies 
Amenaçades. La Llei de Protecció dels Animals 3/88 de la Generalitat de Catalunya els classifica com a 
protegits amb les categories C (el llangardaix ocel·lat i la sargantana ibèrica) i D (el vidriol, la 
sargantana roquera, el sargantaner gros, la colobra llisa meridional, la serp verda i la serp d’aigua). 
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Amfibis 

Tots els amfibis estan lligats a la presència de llocs amb aigua líquida, com a mínim per a la seva 
reproducció, i els que podem trobar en la zona d’estudi són: 

- La granota verda 

- El gripau comú 

- El tòtil 

D'aquestes espècies, el tòtil figura a l'Annex IV de la Directiva Hàbitats relativa a la conservació dels 
hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres (espècies d’interès comunitari que requereixen una 
protecció estricta). Així mateix, la majoria dels amfibis abans esmentats, estan protegits per la Llei de 
Protecció dels Animals 3/88 de la Generalitat de Catalunya (categoria C), llevat la granota verda. 

Fauna íctica 

Als rius i rierols de la zona d’estudi viuen les següents espècies: 

- El barb comú 

- El barb cua-roig 

- El barb roig 

- La madrilleta 

- La madrilla 

- La braga 

- El llop 

- La truita comuna 

La zona d’estudi està dins de l’àrea de distribució potencial de la bavosa de riu (Salaria fluviatilis), 
espècie catalogada com d’especial interès pel Catàleg Nacional d’Espècies Amenaçades (RD 439/90). 
La llei 3/88 de la Generalitat de Catalunya, la classifica en la categoria D. Està també a l’annex II de la 
Directiva Hàbitats. L’extracció de grava, al menys al riu Ebre, s’ha comprovat que és la principal causa 
del seu declivi per eliminació dels llocs de posta.  

 

 

 



                                                                                                              

27 
Document 1. Memòria i Annexes 
Annex 18. Estudi d’Impacte Ambiental  

Millora General. Condicionament. Eixamplament i millora de traçat. Carretera 
C-14. PK 163+200 al 166+520. Tram: Organyà – Montant de Tost    

Guillermo Callejo Escriche 

Conclusió 

En definitiva la millora de la C-14 entre Organyà i Montant de Tost podria afectar a diverses espècies. 
Entre els mamífers, a la llúdriga i el turó. Entre les aus al trencalòs, àguila daurada, falcó pelegrí, 
aufrany, milà negre, blauet i aligot vesper. 

3.4.5 Habitats d’interès comunitari 

A la zona d’estudi hi ha diversos Hàbitats d’Interès Comunitari–HIC- segons la Directiva 67/97/CE. 
Entre els HIC presents hi ha alguns que són prioritaris. 

 

 

 

3.4.6 Connectivitat biològica 

El riu Segre actua com a corredor biològics d’àmbit territorial. Així mateix, s’han detectat diversos 
corredors de fauna de caire local.  

La millora de la C-14 interceptaria diversos corredorsbiològics locals i el corredor biològic d’abast 
territorial del riu Segre Per aquest motiu seria  necessari l’establiment d’un seguit de mesures 
correctores que permetessin el manteniment de la funcionalitat d’aquests espais naturals per evitar 
qualsevol afectació de la xarxa ecològica de la zona d’estudi i les seves connexions.  

La zona d’estudi no correspon a cap dels elements d’interès per a la connectivitat ecològica identificats 
en el marc de la Proposta de directrius estratègiques per al manteniment de les connexions entre 
espais protegits, elaborat pel Departament de Medi Ambient i Habitatgede la Generalitat de Catalunya 
el 1999, en compliment de la Resolució 552/V del Parlament. 

3.4.7 Espais naturals protegits 

Per poder realitzar aquesta valoració s’ha revisat la informació disponible sobre espais naturals, llocs 
proposats per formar part de la Xarxa Natura 2000 (LICs i ZEPAs), el llistat d’espais inclosos en el 
PEIN (Pla d’Espais d’Interès Natural), l’Inventari de Zones Humides de la Generalitat de Catalunya, el 
catàleg de espais de protecció especial (parcs, reserves, etc.), el Pla de Conservació de la Llúdriga, el 
Pla de Recuperació del Trencalòs, la cartografia y catàleg dels Hábitats d’interès Comunitari y els 
ortofotomapes -a escala 1:5000- del Institut Cartogràfic de Catalunya.  

La zona d’estudi no està inclosa en cap espai del PEIN (Pla d'Espais d’Interès Natural, aprovat pel 
Decret 328/1992 de la Generalitat de Catalunya) ni en cap altre espai natural com Parc Nacional, 

Taula 1 Hàbitats d’interès comunitari 



                                                                                                              

28 
Document 1. Memòria i Annexes 
Annex 18. Estudi d’Impacte Ambiental  

Millora General. Condicionament. Eixamplament i millora de traçat. Carretera 
C-14. PK 163+200 al 166+520. Tram: Organyà – Montant de Tost    

Guillermo Callejo Escriche 

Reserva Natural, Parc Natural, zona perifèrica de protecció, Paratges Naturals d'Interès Nacional ni 
Reserves Naturals de Fauna Salvatge.  

La zona d’estudi no correspon a cap dels punts identificats en el marc de la Proposta de directrius 
estratègiques per al manteniment de les connexions entre espais protegits, elaborat pel Departament 
de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya el 1999. A l’àmbit d’estudi no hi ha cap 
Lloc d’Interès Comunitari (LIC) –fruit de l’aplicació de la Directiva 92/43/CEE- ni cap Zona d’Especial 
Protecció per a les Aus (ZEPA), fruit de l’aplicació de la Directiva 79/409/CEE, designats per formar 
part de la Xarxa Natura 2000. Tanmateix, el febrer de 2005, la Generalitat de Catalunya va proposar 
l’ampliació de la Xarxa Natura 2000. Hi ha un espai –dins la regió mediterrània- que ampliarà la Xarxa 
Natura. És la Serra de Prada – Castellàs (codi ES5130026-1), una ZEPA i LIC de 2.973 ha. Aquest 
espai ocupa pràcticament la meitat de la riba dreta del Segre, al seu pas per la zona d’estudi.  

Així mateix cal assenyalar que el riu Segre és un corredor biològic d’abast territorial, que travessa de 
N a S la zona d’estudi.  

A la zona d’estudi no hi ha cap zona humida de l’Inventari de Zones Humidesde la Generalitat de 
Catalunya.  

El riu Segre, al seu pas per la zona d’estudi, pertany al Pla de Conservació de la Llúdriga(Ordre 
MAB/138/2002de 22 de març) aprovat pel Departament de Medi Ambient i Habitatge. 

La zona d’estudi pertany en la seva totalitat al Pla de Recuperació del Trencalòs(aprovat pel Decret 
282/1994de la Generalitat de Catalunya). 

3.4.8 Anàlisi d’un possible efecte barrera 

La millora de la C-14 entre Organyà i Montant de Tost, podria afectar a diversos corredors biològics de 
caire local i territorial: el del riu Segre, el del riu de Cabó, el del riu Lavansa i els situats en torrents de 
menor entitat. El riu Segre té una especial significació per ser una via de fàcil accés en un sector tant 
abrupte i per permetre la connexió de la Serra de Prada-Cogulló, que pertany a la Xarxa Natura 2000. 

En aquests casos les actuacions correctores haurien d’anar encaminades a minimitzar l’ocupació 
d’aquests espais naturals, a la restauració d’aquests corredors i al manteniment de la seva funció 
ecològica –mitjançant la construcció de passos de fauna- amb recuperació de la vegetació natural a 
banda i banda de la carretera.  

En aquest sentit es farà una proposta de mesures correctores –passos de fauna- per garantir la 
permeabilitat faunística a l’entorn dela nova carretera, tenint en  compte els hàbitats, la fauna 
associada a ells i els corredors biològics presents. 

Tenint en compte les característiques ecològiques de l’àmbit d’estudi, durant la construcció de la nova 
carretera també s’hauria de procurar el manteniment o la recuperació de les tanques vegetals 
existents i dels marges arbrats, conservant especialment els grans peus doncs són llocs molt idonis 
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per a la nidificació d’aus com el falcó mostatxut, el xoriguer, el mussol banyut, el xot, el mussol comú 
i el picot verd.  

 

3.5 El paisatge 

3.5.1 Introducció 

El paisatge és un recurs natural, no renovable, de difícil reversibilitat amb fortes connotacions sòcio-
econòmiques, fruit del procés d'integració contínua, entre l'acció antròpica i el medi físic. El paisatge 
s'identifica amb el conjunt del medi, considerant-se com el complex d'interrelacions derivades de la 
interacció dels elements biòtics i abiòtics que el formen.  

El desenvolupament de las activitats humanes, en aquest cas la millora de la C-14, s'ha de 
compatibilitzar amb la preservació del paisatge submediterrani típic de la zona d’estudi.  

L'estimació del paisatge, d'acord amb el seu component cultural, sempre comporta un bon grau de 
subjectivitat; tanmateix s'aborda la seva avaluació inicial amb l'anàlisi descriptiu de l'escenari 
preoperacional o medi escènic i dels paràmetres clàssics que millor defineixen els aspectes estètics del 
paisatge: la visibilitat, la qualitat paisatgística i la fragilitat. 

3.5.2 Descripció del escenari 

L’actual traçat de la carretera C-14 entre Organyà i Montant de Tost discorreper una zona amb forts 
pendents i una vegetació separada en funció de l’orientació: carrascars a les solanes i boscos de 
pinassa o rouredes a les obagues. Al peu de les gransparets, quasi petit si se’l compara, el Segre 
queda envoltat per una estreta franja de bosc de ribera que el separa nítidament de les zones 
ocupades per vegetació zonal. Però sovint el bosc de ribera desapareix pel caràcter rocós de les ribes 
del riu.  

Aquest sector de l’Alt Urgell presenta una baixa densitat de població. La presencia humana a la zona 
d’estudi contrasta molt entre uns municipis i altres. Així, els dos municipis afectats estan diferentment 
poblats (amb una densitat per sota dels 100 hab/Km2). Organyà, presenta una densitat de població 
de 76,6 hab/Km2 i Fígols i Alinyà de només 2,7 hab/Km2-. Aquesta baixa ocupació del territori fa que 
una gran part de la zona d’estudi sigui poc poblada i dominada per paisatges de muntanya on el 
conreu queda reduït a alguns camps de la part baixa de les baldanes o a les àmplies valls que 
envolten Organyà.  

Altre tret que caracteritza la zona d’estudi és la importancia de la xarxa fluvial i la notable riquesa 
cromàtica que ofereix el bosc de ribera que acompanya en molts trams a la xarxa hidrogràfica 
superficial (especialment el riu Segre), sovint envoltats per densos boscos de pinassa i carrascars. 
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3.5.3 Visibilitat 

La visibilitat fa referència al territori que es potapreciar des d'un punt o zona determinada. La conca 
visual i la visibilitat valoren amb independència les característiques inherents al territori i a la seva 
significació sensorial i cultural, com a definidors de la seva qualitat visual.  

La percepció visual d'un paisatge depèn de les condicions en que es realitzi l'observació (relacions 
observador- paisatge) i de la visibilitat del territori en aquest moment. Entre els factors que poden 
modificar la visió del paisatge s'han de remarcar: 

- Distancia 

- Posició de l’observador 

- Condicions atmosfèriques 

- Il·luminació 

 

3.5.4 Anàlisi estètica del paisatge 

Qualitat del paisatge 

L'avaluació de la qualitat inclou l'anàlisi de les qualitats visuals intrínseques i dels elements visuals que 
componen el paisatge d'un indret del territori.  

Qualitats visuals intrínseques 

Les qualitats visuals intrínseques del territori resideixen en els elements naturals o artificials que el 
conformen. A aquests factors físics del medi abiòtic i biòtic perceptibles a la vista en que pot 
desagregar-se el territori se'ls denomina components del paisatge i poden agrupar-se en quatre grans 
apartats:  

- La terra o aspecte exterior de la superfície  terrestre: el relleu i forma del terreny (plans, 
vessants, tossals, costers, muntanyes, valls), la seva disposició, la seva naturalesa 
(afloraments rocosos, sòls nus), etc.  

- L'aigua: les formes d'aigua superficials (rius, rieres, corriols, escorrentius, barrancs), la seva 
disposició, la seva quietud o el seus moviments.  

- La vegetació: les distintes formes de vida vegetal(arbres, arbusts, brolles, vegetació herbàcia) 
amb les seves característiques específiques, la seva distribució, densitat.  

- Les estructures o elements artificials introduïts per les actuacions humanes: les estructures 
espacials creades per diferents tipus d'usos delsòl (horta, conreus extensius, erms), les 
diverses construccions de caràcter puntual (edificis, ponts,), infrastructures línials (carreteres, 
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línies de transport d'energia,) o superficials (complexos industrials, centres urbans,) etc. i el 
seu disseny material.  

Elements visuals 

El paisatge, entès com a conjunt d'unitats territorials amb diferents propietats i característiques, pot 
ésser analitzat i definit a través dels elements visuals:forma, línia, color i textura, els quals s’hi poden 
afegir l'escala i l'espai. Aquests atributs es refereixen a l'expressió visual objectiva del paisatge, no a 
les preferències ni a qualsevol altre tipus de resposta de l'observador enfront del paisatge.  

La importància relativa dels diferents elements visuals depenen del tipus de paisatge. L'element o 
elements més significatius seran aquells que contribueixin a identificar o singularitzar el seu caràcter, 
bé pel seu fort contrast, que crida l'atenció de l'espectador i fa que domini en la composició, bé per la 
seva única i uniforme presència en l'escena.  

 Forma 

La forma es defineix com el volum o superfície d'un objecte o objectes que apareixen unificats tant per 
la configuració que presenten en la superfície del terreny com per l'emplaçament conjunt sobre el 
paisatge. Las característiques territorials que generalment afecten més aquest atribut visual són la 
geomorfologia, la vegetació i els miralls d'aigua. El relleu accentua la forma. 

 Línia 

La línia pot definir-se com el camí real o imaginari que percep l'observador quan existeixen diferències 
brusques entre els elements visuals (color, forma, textura) o quan els objectes es presenten amb una 
seqüència unidireccional; la vora de la silueta d'un objecte contra el seu fons escènic (la silueta de la 
terra contra el cel o línia d'horitzó), la frontera entre zones de diferents característiques visuals 
(separació entre tipus de vegetació: el límit del bosc, etc.), els corredors que seccionen el territori 
(cursos d'aigua, carreteres, closes arbrades, boscatges) es manifesten com a línies en el paisatge.  

 Color 

És la propietat de reflectir la llum amb una particularintensitat i longitud d'ona, que permet diferenciar 
a l'ull humà objectes que d'altra manera serien idèntics. És la principal propietat visual d'una 
superfície.  

El color ve definit pel tint (roig, blau, groc, etc.) pelqual els colors es divideixen en càlids o freds, el to 
(clar, fosc) i la lluentor (mat, lluent). La combinació de colors en un paisatge determina en gran 
mesura les seves qualitats estètiques.  

 Textura 

La textura pot identificar-se com l'agregació indiferenciada de formes o colors que es perceben com a 
variacions o irregularitats d'una superfície contínua. Així, si s'observa un bosc a certa distància no serà 
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possible distingir cadascun dels arbres com a objecte individualitzat, sinó que la massa forestal es 
percebrà com una superfície més o menys contínua amb irregularitats o variacions internes produïdes 
per l'agregació de les copes.  

 Escala 

Es denomina escala a la relació existent entre el tamany d'un objecte i l'entorn on es situa. 
L'observador estableix l'escala entre objectes mitjançant la comparació, conscient o inconscient, del 
seu tamany per la qual cosa pren com referència objectes de dimensions conegudes ( la figura 
humana, una casa, un arbre).  

 Espai.  

És un element visual complex que engloba el conjunt de qualitats del paisatge determinades per 
l'organització tridimensional dels cossos sòlids i dels espais lliures o vuits de l'escena. La composició 
espacial dels elements que integren l'escena defineix diferents tipus de paisatge: panoràmics, tancats, 
focalitzats, dominats.  

En resum, les qualitats afectades i els paràmetres de mesura i contrast són els següents:  

- aigua i sòl, forma del terreny, topografia, pendents, cursos d'aigua, etc  

- vegetació: arbres, matolls i cobertura vegetal  

- actuacions humanes: usos del sòl, construccions, etc  

- contrast de color, forma, línia, textura  

- predomini d'escala  

- Intrusió per posició  

- Incompatibilitat entre usos  

- Elements singulars. Àmbits d'especial protecció. 

La fragilitat 

La fragilitat del paisatge és la capacitat que aquest té per absorbir els canvis que en ell es produeixen. 
Està conceptualment lligada a les característiques del territori relacionades amb la seva capacitat de 
resposta al canvi de les seves propietats paisatgístiques.  

La fragilitat visual és una qualitat intrínseca que es correspon amb la capacitat biunívoca d'absorció 
visual, entesa com aptitud del territori per a absorbir visualment modificacions o alteracions sense 
detriment de la seva qualitat paisatgística.  
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En l'anàlisi de la fragilitat visual es contemplen:  

- Factors biofísics de l'indret com són: la densitat de vegetació, el contrast cromàtic sòl - 
vegetació, l'altura de la vegetació, la diversitat d'estrats, el contrast cromàtic entre la 
vegetació, la estacionalitat de la vegetació, el pendent, l'orientació, etc.  

- Factors perceptius de l'entorn d'un indret com: àrees vistes, percentatges de buits o zones 
d'ombra, allargament de formes, posició relativa en alçada, etc.  

- Caràcters històric- culturals com: elements particulars i globals del paisatge, etc.  

- Elements d'accessibilitat com: proximitat a pobles i carreteres, exposició a visuals preferents 
des de zones urbanitzades, etc.  

La freqüentació humana és un paràmetre a tenir molt en compte l'hora de valorar un paisatge, doncs 
no és el mateix un paisatge sense observadors que un molt freqüentat. A més, la freqüentació és un 
element que afecta directament sobre la qualitat del paisatge degut a la capacitat de degradació que 
aquella té sobre l'entorn. 

3.5.5 Repercussions sobre el paisatge  

Anàlisi de la visibilitat 

Conca visual 

La conca visual de la zona on es faran les actuacions per a la millora de la C-14 entre Organyà i 
Montant de Tost és bastant coincident amb la conca visual del traçat actual de la carretera entre 
aquests dos nuclis de població doncs en un sector tan abrupte el fons de vall és la via de penetració 
natural a la comarca.  

Tot i que la nova carretera tindrà un paper poc destacable en el paisatge principalment montà i 
forestal de la zona d’estudi, només des de les visuals extrínseques situades en lloc alterosos poc 
freqüentats per l’home, la percepció de la nova carrera serà significativament major. Podríem dir que 
al sector sud de l’àmbit de treball, el relleu fa que la percepció del paisatge sigui més fàcil. Així mateix 
la carretera actual és força discreta.  

Espectadors permanents 

Els espectadors permanents que avui dia gaudeixen de visuals preferents sobre el paisatge actual de 
la zona que quedaria afectada són els delsmasos dispersos per tot el territori.  

Aquests espectadors seran els que percebran, de forma immediata, els canvis introduïts en el paisatge 
per la construcció de la variant.  

Espectadors ocasionals 
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Els espectadors amb caràcter ocasional sobre la conca visual d'estudi són els que de forma esporàdica 
transitin per l'àrea o visitin la zona. Caldria afegir també els usuaris dels nombrosos camins rurals 
existents a la zona d’estudi.  

Anàlisi de la qualitat paisatgística. 

L'estimació inicial del paisatge de l'àrea del projecte s'efectua analitzant la qualitat visual de l'entorn 
immediat de la infrastructura projectada i la del fons escènic o visual del territori.  

Anàlisi de l'entorn immediat de la infrastructura  

Pel que fa a l'entorn immediat, es pot considerar que l’observador es troba davant d'un paisatge on 
l'empremta humana és escassa pèrò perceptible a diferents nivells.  

D’una banda tenim les construccions humanes del poble d’Organyà i els masos que s’escampen a 
banda i banda del traçat actual de la carretera local entre Organyà i Montant de Tost (especialment al 
sector sud, molt més planer). La manca de llocs adients per al conreu i l’abandonament del camp, fa 
que aquesta ocupació del territori sigui feble.  

L'evolució de l'agricultura i la silvicultura al llargde la història ha contribuït a fer desaparèixer les 
comunitats climàciques (en aquest cas la roureda seca submediterrània de roure valencià). La 
vegetació natural actual consta bàsicament de grans superfícies de conreus de secà al sud de la zona 
d’estudi (al voltant del nucli urbà d’Organyà), grans zones boscoses amb carrasques i pinedes de 
pinassa, petites rouredes de roure valencià, la vegetació arbòria de ribera, joncedes, garrigues, etc.  

Tanmateix el component agrícola és un element clau en el paisatge de la zona d’estudi.  

Tots aquests aspectes esmentats, i pel seu estat de conservació,d'integració i d'intervisibilitat, fan que 
la qualitat paisatgística de l'entorn immediat es consideri alta. 

Anàlisi del fons visual del territori 

El fons escènic està format per aquells elements del paisatge que per la seva elevació o contrast 
cromàtic suposen un punt de referència llunyà al paisatge immediat de la zona d’estudi.A la zona 
d’estudi, el fons escènic llunyà només està present al sud. La muntanya de Santa Fe domina la vall on 
es troba la vila d’Organyà i les zones agrícoles properes.  

Atesa l’alçada i proximitat de les muntanyes que embolcallen el traçat de la C-14, no té gaire sentit 
parlar del fons escènic proper en bona part de la zona d’estudi (que travessa EL Congost de 
Tresponts).  

La solana d’Organyà (amb més de 1600 m), la Llosa, el solà de la Piula i el solà de Montant són dels 
alguns elements destacables del paisatge que representen fites visuals properes per a l’observador 
que travessa l’àmbit d’estudi.  
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Anàlisi de la fragilitat 

La millora de la C-14 entre Organyà i Montant de Tost, suposarà una transformació paisatgística que 
modificarà bastant l’entorn de la zona d’estudi, especialment allà on el relleu ofereix talaies 
d’observació i visuals extrínseques àmplies. Tanmateix, la coincidència amb la traça actual i la 
proximitat del riu Segre i el seu bosc de ribera, farà que aquest canvi en el paisatge sigui en part 
menor (aprofitant en part el corredor de trànsit ja existent i construint-hi túnels).  

El fet que la zona d’estudi sigui un espai on el paisatge pren un paper força destacable pel fet de estar 
poc alterat i oferir un notable contrast cromàtic –per exemple entre vessants-, fa necessari prendre 
les mesures preventives i correctores adients per minimitzar la seva alteració.  

La dificultat d’integració de les grans actuacions com les carreteres impliquen que el paisatge sigui 
notablement fràgil davant d’aquesta intervenció, en especial pel que fa a l’enduriment paisatgístic que 
suposa la seva construcció i activitats posteriors que es desenvolupen al seu entorn. Les suaus 
ondulacions del paisatge natural, queden malmeses en aquestes circumstàncies.  

Les mesures paisatgístiques que s'apliquin i que es defineixen més endavant en altres capítols, 
consistiran en minimitzar l'impacte formal de l'activitat i al mateix temps definir mesures consistents 
en preservar part del paisatge morfològic natural actual per tal de conservar:  

- les formes del relleu 

- la vegetació 

- la fauna autòctona associada 

- l’agricultura tradicional 

 

3.6 El medi sòcio-econòmic 

El marc sòcio-econòmic objecte d’estudi es situa als termes municipals d’Organyà i Fígols i Alinyà, a la 
comarca de l’Alt Urgell. És doncs, sobre aquesteslocalitats on s’ha centrat l’estudi del medi sòcio-
econòmic que influeix i es influït en major grau perla millora de la C-14 entre Organyà i Montant de 
Tost.  

A continuació descrivim alguns trets dels municipis afectats per la millora de la C-14.  

3.6.1 La població 

L’activitat humana és un dels principals factors reguladors de la diversitat biològica i del paisatge 
vegetal de la Catalunya nord. Les superfícies forestals primigènies han estat substituïdes per sòls 
agrícoles, ramaders i urbanitzats.  
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Les poblacions més directament afectades, positivament i negativament, per la millora de la C-14 
entre Organyà i Montan de Tost, són els municipis d’Organyà i Fígols i Alinyà, a l’Alt Urgell. Organyàés 
el tercer municipi amb més població a la comarca. L’actual densitat de població és de 91 h/km2. 
Organyà té una població amb un cert grau d’envelliment. Dalt la muntanya de Santa Fe (1.207 m), 
termenal dels municipis d’Organyà i Cabó, es dreça el santuari de Santa Fe d’Organyà. Dins del terme, 
el1860, es documenten les masies de les Caselles, la Granja i la Borda. Sobre el riu de Fontanet, hi ha 
el bell pont medieval de Fontanet.  

El municipi de Fígols i Alinyà comprèn, a més del poble de Fígols d’Organyà, els pobles d’Alinyà, 
l’Alzina, Canelles de Segre i Perles, els veïnats de Caferna, la Vall Baixa, la Vall del Mig i Voloriu, les 
caseries i llogarets de Forn, Llobera l’Obac, Romanius i les Sorts i el despoblat de Voltera. A Fígols i 
Alinyà, el fogatjament del 1553 assigna focs a Alinyà, 4 a Perles i 9 a Fígols. La població ha augmentat 
notablement amb els anys. El cens del 1860 registra per a tot el terme de Fígols. A partir d’aquest 
màxim demogràfic la població comença a minvar. L’actual densitat de població és de 3,4 h/km2.  

El poble de Fígols d’Organyà és situat a l’esquerra del Segre, a 602 m d’altitud, davant per davant 
d’Organyà, a l’alta riba. 

Pel que fa a la demografia, la població més nombrosa es troba al municipi d’Organyà tot-hi que la 
població ha minvat.  

El terme més extens és Fígols i Alinyà.  

El 2001, el sector d’activitat econòmica més important a Organyà i Fígols-Alinyà eren els serveis (més 
d’un 37% de la població activa). De tots els municipis estudiats, l’agricultura destacava a Fígols i 
Alinyà, la indústria a Organyà i la construcció a Fígols i Alinyà. A Catalunya el sector predominant –pel 
que fa a població ocupada- eren els serveis (62 %). El municipi amb més població ocupada fou –i amb 
diferència- Organyà. 

3.6.2 Comunicacions i infrastructures 

La carretera C-1313 travessa el terme d’Organyà. D’aquesta carretera surt un brancal que duu a 
Fígols, i un segon brancal que mena a Cabó seguint elriu de Cabó, i remuntant el barranc de la 
Muntanya porta a Montanissell.  

Al municipi de Fígols i Alinyà l’eix bàsic de comunicació és la carretera C-131, que segueix el curs del 
Segre.  

A part d’aquestes grans vies de comunicacions, caldria citar tota la xarxa de vies pecuàries i pistes 
forestals que, partint de les carreteres esmentades, s’endinsa en el conjunt rural i forestal del 
municipi.  

La zona d’estudi no hi ha cap Sender de Gran Recorregut ni cap sender de Petit Recorregut. 
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4.1 Introducció 

A continuació es mostra la detecció o identificació dels impactes principals del projecte, s’avaluen i 
posteriorment es defineixen les mesures de protecció, correctores o de compensació a fi i efecte 
d’evitar, minimitzar o compensar els efectes no desitjats. 

 

4.2 Valoració de les afeccions al medi 

Les accions associades al tram de projecte de la carretera C-14, comporten el seguit d’impactes que 
es descriuen tot seguit. 

4.2.1 Medi físic 

Geomorfologia i el relleu 

Modificació topogràfica i de la morfologia original del territori, ocasionada per les ocupacions, tan les 
temporals (zones auxiliars a l’obra), com les permanents (execució de talussos de desmunt, de 
terraplè i de la plataforma de la calçada), com també les ocupacions associades a les activitats 
d’extracció de materials aptes per l’obra i a la deposició dels materials excedentaris per l’excavació del 
túnel. 

Prèviament a l’aplicació de les mesures correctores, s’estima que els efectes del projecte sobre la 
geomorfologia territorial seran moderats. 

Pèrdua del recurs sòl 

La ocupació del territori per part de la infraestructura implica la pèrdua de la possibilitat de destinar el 
sòl a d’altres usos. 

La retirada dels primers centímetres de sòl, que són les capes amb més valor forestal, degut a que és 
en aquestes capes on es trobem les concentracions més importants de nutrients i de matèria orgànica, 
implica la pèrdua de la possibilitat de destinar el sòl a usos forestals, així mateix dificulta la seva 
regeneració natural. 

Hidrologia subterrània 

Modificació de la qualitat actual de l’aigua d’infiltració com a conseqüència de la realització del túnel, 
així com de la possibilitat d’interceptació d’aqüífers per la mateixa excavació projectada. També 
l’alteració de la qualitat de les aigües subterrànies com a conseqüència del vessament d’efluents 
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líquids procedents de l’obra (formigons, materials bituminosos, olis i combustibles, aigües sanitàries i 
aigües de neteja, etc). 

Ambient acústic i atmosfera 

Pertorbació de l’ambient acústic ocasionat pel treball de la maquinària adscrita a l’obra, així com 
l’ocasionat pel moderat increment previst en el nombre de vehicles una vegada finalitzades les obres 
de millora de la nova infraestructura. 

No es localitzen receptors compresos en la banda d’impacte estimada.  

En quant a l’alteració de la qualitat atmosfèrica de l’aire serà deguda per increment de les partícules 
sòlides en suspensió (pols) i increment en la concentració de gasos contaminats, associats a processos 
de combustió del procés constructiu del vial i del període d’explotació del mateix. 

4.2.2 Medi biòtic 

Vegetació  

Eliminació de la coberta vegetal existent per les ocupacions territorials, desmunts i terraplens, 
abocadors d’obra, etc. 

En l’actualitat, a la zona d’estudi, la vegetació zonal a les zones afectades no és significativa donat que 
el traçat discorre per túnel. En quant a la vegetació de les zones d’acopi de materials o zones 
annexes, poden ocupar zones amb vegetació consolidada. L’obra pot afectar a la vegetació associada 
als cursos d’aigua del riu Segre així com a línies de drenatge que es veuen interceptades per les obres 
de l’eixamplament de la carretera. 

La vegetació de ribera té un paper fonamental en els ecosistemes fluvials, ja que ajuda a la regulació i 
al manteniment dels nutrients que porta dissolts l’aigua, tampona les possibles avingudes reduint el 
cabal i la velocitat de l’aigua, fixa el sòl, reduint els fenòmens erosius als marges i zones inundables, i 
actua com a corredor biològic de fauna i flora. 

Fauna i connectors biològics 

Modificació dels hàbitats de la fauna, especialment de zones amb vegetació de ribera, per l’execució 
de l’eixamplament de la carretera C-14. Així mateix, la qualitat dels hàbitats es pot veure afectada per 
alteracions o pertorbacions en les condicions del medi, associades a un increment de les emissions 
sonores, a una major freqüentació de persones i vehicles, així com per la reducció de la qualitat 
atmosfèrica (pols i gasos contaminats). 

Les espècies que es podrien veure més afectades per les modificacions o reduccions de les formacions 
vegetals afectades per les obres, són les que tenen un major grau de dependència per un habitat 
específic (vegetació de ribera, ...). 
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En l’àmbit d’estudi es possible la presència d’espècies de fauna protegida, com ara el trencalòs, la 
llúdriga i la rabosa de riu que es podrien veure afectades per les obres en cas de no establir les 
corresponents mesures de protecció. La reducció en la mobilitat sobre determinades espècies de la 
fauna com a conseqüència de les obres de l’eixamplament de la C-14, per una alteració de les 
comunitats vegetals presents a la zona. Prèviament a la incorporació de les mesures correctores, els 
efectes s’estimen com a moderats. 

4.2.3 Medi socioeconòmic 

Paisatge 

Alteració del paisatge per modificacions de la morfologia original del terreny amb la introducció d’una 
infraestructura nova en forma de túnel, per l’eliminació d’una part de vegetació, així com per l’addició 
d’elements aliens al paisatge. 

No obstant això, el nou vial s’adaptarà a la morfologia del terreny utilitzant part del traçat actual, i 
minimitzant per tant els efectes sobre el paisatge, que s’avaluen de caràcter feble prèviament a 
l’aplicació de mesures correctores. 

Espais naturals protegits  

Cal fer especial esment de que l’obra s’ubica en zona afectada per la Xarxa Natura 2000 (Serra de 
Prada – Castellàs (codi ES5130026-1) en el seu extrem sud-est. No obstant això, el fet de que la 
potencial ocupació es realitza, o bé en forma de túnel (amb la qual cosa no hi ha tal ocupació), o bé 
aprofitant totalment la traça de l’actual carretera en tot el tram d’ocupació fa que es redueixi de 
manera notable el seu impacte. Per tant, l’efecte a la Xarxa Natura 2000 es considera compatible amb 
l’obra, la qual cosa comporta que el projecte és viable i no requereix mesures compensatòries per a 
aquest fet. 

Patrimoni Cultural 

La traça projectada comporta efectes directes (per ocupació de l’element catalogat) o efectes 
indirectes (per ocupació dels entorns de l’element catalogat) en els següents elements:  

- Edificació no catalogada nº 3. ED3 (estructura de pedra per a la càrrega de grava) 

- Zona d’expectativa arqueològica (ZEA 1) de dues coves en roca 

Els efectes sobre aquests elements s’estimen com a febles, requerint-se l’aplicació de mesures 
correctores per a compatibilitzar la infraestructura i la seva preservació.  

Medi socioeconòmic 

Increment de l’activitat econòmica per la pròpia execució del projecte i per l’estalvi de temps que 
suposarà en fase d’explotació. 
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5.1 Introducció 

En aquest capítol es desenvolupen el conjunt de mesures correctores anunciades al capítol precedent, 
destinades a corregir, minorar o compensar els impactes identificats anteriorment. 

S’ha optat per tractar separadament les mesures correctores específiques vinculades a l’obra 
projectada i a l’àmbit en que s’executa i les mesures correctores genèriques, d’abast més global, 
independents de l’àrea territorial en que es projecte l’obra, i aplicables a aquelles actuacions 
assimilables a l’obra analitzada al present document. 

Les mesures correctores especifiques fan referència als aspectes detallats a continuació: 

- Revegetació, control de l’erosió i integració paisatgística. 

- Mesures de protecció territorials. 

- Mesures de protecció del patrimoni cultural. 

- Mesures de protecció de la fauna. 

- Mesures de protecció del sistema hidrològic. 

- Mesures de protecció acústica. 

Les mesures correctores genèriques són les que fan referència a: 

- Gestió de la terra vegetal. 

- Mesures de prevenció del risc d’incendis. 

- Mesures correctores en instal·lacions auxiliars, parc de maquinaria.  

- Mesures de protecció atmosfèrica. 

- Mesures de protecció territorials de caràcter genèric. 
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5.2 Mesures correctores específiques 

5.2.1 Revegetació, control de l’erosió i integració paisatgística 

Adequació morfològica dels talussos  

A efectes de minimitzar els fenòmens erosius i permetre la restauració edàfica i vegetal dels talussos 
executats, la tipologia utilitzada als  terraplens es 3H:2V sempre que es poguin utilitzar.  

Revegetació de superfícies denudades o neoformades 

Les operacions de restauració paisatgística s’hauran de realitzar simultàniament a les operacions 
d’obra, tot minimitzant el temps sense tractament antierosió de les superfícies denudades. En tot cas, 
aquestes actuacions hauran d’estar finalitzades abans de l’acabament de les obres generals del 
desdoblament. El manteniment de les plantacions s’assegurarà com a mínim durant dos períodes 
estivals. 

La revegetació de les superfícies afectades (talussos de desmunt i terraplè, zones auxiliars a l’obra, 
etc) per les obres de desdoblament afavorirà la integració paisatgística, mitigarà els processos erosius 
i mantindrà la connectivitat dels hàbitats territorials identificats. 

Per a una bona integració paisatgística de la infraestructura la selecció de les espècies herbàcies, 
arbòries i arbustives es farà d’acord amb la vegetació present a la zona. Les principals comunitats 
vegetals presents són les associada a cursos d’aigua i matollars. 

Hidrosembra 

Una vegada finalitzades les operacions d’estesa de la terra vegetal, es procedirà a la revegetació de 
les superfícies de nova formació (talussos de desmunt i terraplè) i les superfícies denudades per 
l’execució de les obres (zones auxiliars a l’obra), mitjançant la hidrosembra a fi de aconseguir una 
ràpida colonització del sòl, tan per evitar els processos erosius com per la seva integració 
paisatgística. 

La hidrosembra es realitzarà amb una barreja de llavors adaptades a les condicions climàtiques de la 
zona, amb espècies lleguminoses i gramínies. 

La barreja de llavors utilitzada es realitzarà atenent la climatologia de la zona, i essent adaptada a la 
zona. 

Totes les superfícies neoformades seran objecte de hidrosembra. 

Plantació d’arbusts i arbres 

Per a la selecció d’espècies s’ha tingut en conte la seva presència a l’àmbit de l’eixamplament de la C-
14, així com la seva inflamabilitat, donant prioritat, a les espècies moderadament i poc inflamables. 
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A continuació es detallen les espècies utilitzades en la revegetació de talussos i la seva localització. 
S’utilitzaran arbustos adaptats a la zona per afavorir la revegetació i assegurar la seva supervivència 
com ara el Viburnum tinus, Rosmarinus officinalis i el Thymus vulgaris.  

Les zones més properes a la ribera es revegetaran amb espècies associades a cursos d’aigua com el 
Populus alba, el Salix purpurea i el Salix eleagnox. També s’utilitzaran per a revegetar arbres com el 
Pinus sp i el Quercus faginea. 

5.2.2 Mesures de protecció territorials 

Atenent a la condició de que l’espai ocupat per l’obra està inclòs a l’ampliació de la xarxa Natura 2000, 
el conjunt de mesures correctores proposades per a la seva protecció són les detallades a continuació: 

- L’accés a les zones de treball es realitzarà pels camins existents actualment.  

- Les ocupacions es restringiran a les superfícies mínimes imprescindibles.  

- Les àrees auxiliars d’obra associades al túnel es restringiran a les mínimes imprescindibles. 

- En cap cas les labors de manteniment de la maquinaria es podran realitzar en l’àmbit de l’obra.  

- El personal dedicat a les obres en aquest àrea rebrà formació específica respecte els valors i 
interès de la zona.  

Àrees aptes per préstecs i abocadors d’obra 

Àrees de préstec 

Els materials requerits per a l’execució de la variant provindran de les pedreres degudament 
legalitzades i que disposen del seu pla de restauració una vegada finalitzi la seva explotació. 

Al Annex 12. Moviment de Terres, es detalla la localització i característiques de les activitats 
extractives properes a la traça.  

Abocadors d’obra 

L’eliminació de les terres excedents de l’obra s’haurà de realitzar de forma controlada, utilitzant 
preferentment àrees abandonades a les que anteriorment s’hi haguessin realitzat activitats extractives 
o en abocadors degudament legalitzats.  

Reposició de xarxa de camins 

Una vegada finalitzades les obres es procedirà a la restauració de tots els camins actualment 
existents, i que hagin estat utilitzats per l’execució de les obres, per permetre els pas de vehicles i 
persones, així com l’accés a finques. 
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Segons es preveu no s’afecten camins existents, però en el cas que s’intercepti algun s’haurà de 
reposar a la finalització de l’obra. 

Pla de camins d’obra i accessos 

Prèviament a l’inici de les obres es definirà el pla de camins i accessos necessaris per a l’execució de 
les mateixes.  

El pla inclourà com a criteris bàsics la utilització de la pròpia traça per accedir a l’obra, així com la 
xarxa viària de carreteres i camins existent. El pla inclourà la prohibició de circular amb maquinaria de 
l’obra pels camins i vials no inclosos al mateix pla.  

En cas que una vegada iniciada l’obra s’estimi necessària l’ampliació del pla de camins, aquesta es 
realitzarà pels accessos estrictament necessaris.  

Els camins es regaran de forma periòdica per evitar l’emissió de pols i de sòlids en suspensió que 
podrien afectar a les persones, a la vegetació i a conreus propers. 

5.2.3 Mesures de protecció del patrimoni cultural 

Atenent les condicions de l’àmbit de l’obra, es considera que amb caràcter general s’ha de efectuar un 
control arqueològic durant els moviments de terres en tots els seus aspectes (desbrossament, 
excavacions, obertures de camins d’accés a l’obra, etc.)  D’aquesta manera es determinarà la 
presència o no d’estructures arqueològiques al subsòl, així com la seva potència estratigràfica, 
tipologia i grau de conservació. 

A banda d’aquesta mesura de caràcter general, la identificació d’elements patrimonials comporta 
l’establiment de les mesures correctores definides a continuació. 

En l’àmbit de l’alternativa escollida només s’afectaria l’edificació no catalogada nº 3. ED3 (estructura 
de pedra per a la càrrega de grava), així com la zona d’expectativa arqueològica (ZEA 1) de dues 
coves en roca. 

Per cada un d’aquests elements, les mesures correctores proposades són les següents: 

Edificació no catalogada nº 3 (ED3) 

S’ha de d’evitar qualsevol afectació directa sobre aquest element. 

En cas que l’afectació no pugui ser evitada: 

- Realització d’una documentació gràfica, planimètrica i històrica de l’element que permeti 
documentar les seves característiques generals i definir el seu ús concret i la seva data de 
construcció i utilització. 
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El treball de camp portat a terme durant la realització del present estudi d’impacte va permetre 
identificar un conjunt de zones d’expectativa arqueològica per les que es proposen les següents 
mesures correctores. 

Z.E.A. 1 

S’ha d’evitar qualsevol afectació directa sobre aquest jaciment. 

En cas que l’afectació no pugui ser evitada: 

- Realització d’una actuació arqueològica intensiva, consistent en: 

- Realització de sondatges arqueològics a l’interior de les cavitats per tal de confirmar o desmentir 
la presència de restes arqueològiques al seu interior. 

En el cas d’obtenir resultats positius des del punt de vista de la localització de noves restes 
arqueològiques es farà necessària la realització d’una excavació en extensió de les mateixes, segons el 
procediment establert pel Decret 78/2002, de 5 de març de 2002, del Reglament de protecció del 
patrimoni arqueològic i paleontològic de la Subdirecció General del Patrimoni Cultural del Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

5.2.4 Mesures de protecció de la fauna 

Passos de fauna 

Per a mantenir la continuïtat dels actuals corredors biològics i minimitzar l’efecte barrera es proposa 
l’adaptació i/o millora dels viaductes, passos inferiors i tubs de drenatge. 

Per afavorir la utilització d’aquests calaixos per a la fauna es procedirà a la revegetació de les boques 
d’entrada amb espècies herbàcies, i arbustives, procurant mantenir el sector central del pas només 
amb vegetació herbàcia a fi i efecte de que l’animal tingui bona visibilitat de l’extrem oposat del pas. 

S’executarà una banda lateral seca perquè sigui utilitzada pels animals. 

Es condicionaran els tubs de drenatge per a ser utilitzats com a passos de fauna. Per dur a terme 
aquest condicionament s’executarà una solera de formigó a la base del tub, en el cas que aquest sigui 
de xapa metàl·lica corrugada. 

Les revegetacions es duran a terme amb vegetació apropiada. La disposició dels exemplars serà de tal 
forma que condueixi els animals cap a l’entrada del tub. 

Treballs fora d’època de reproducció de fauna 

Amb caràcter general els treballs es realitzaran fora de l’època de reproducció i cria de la fauna 
present al territori.  
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Tractament d’efluents dels túnels 

Les aigües generades a l’interior dels túnels, a banda de portar sòlids en suspensió, poden assolir 
valors amb pH elevats. Les aigües previ al seu abocament a la línia natural de drenatges han de ser 
objecte d’un tractament amb la finalitat de reduir els sòlids en suspensió i corregir el pH. 

Per a la reducció dels sòlids en suspensió s’utilitzarà un equip de deshidratació de fangs. Els fangs 
seran destinats a fins productius o dipositats a abocadors, mentre que la fase líquida serà objecte de 
la correcció del pH mitjançant l’addició de diòxid de carboni. 

Ubicació de les instal·lacions provisionals d’obra 

El parc de maquinària, els abassegaments de materials, les instal·lacions provisionals d’obra i les 
plantes d’aglomerat asfàltic es situaran en zones de mínim risc de contaminació, especialment 
apartats de la dels barrancs presents a la zona d’estudi i dels camps de conreu destinats al conreu de 
l’arròs els seus afluents. 

5.2.5 Mesures de protecció acústica 

Proposta de mesures atenuadores 

S’estima que no hi ha zones que requereixin de l’aplicació de mesures atenuadores. L’habitatge que es 
troba al inci del tram és un habitatge sense ús residencial. 

 

5.3 Mesures correctores genèriques 

5.3.1 Gestió de la terra vegetal 

El sòl fèrtil pot veure’s malmès per les actuacions de construcció de l’obra, així com per la ubicació de 
préstecs, abocadors i parc de maquinària, per això s’haurà de seguir un programa de recuperació i 
abassegament de la terra vegetal. 

A continuació es defineixen les activitats encaminades a aconseguir una bona gestió de la terra 
vegetal, element fonamental per una bona implantació de coberta herbàcia, arbustiva i arbòria sobre 
les superfícies alterades resultants de l’execució de l’obra. 

Estesa de terra vegetal 

La terra vegetal s’estendrà sobre les superfícies alterades un cop realitzada la reposició morfològica, 
amb gruixos entre el 20 – 30 cm, sobre els talussos de terraplè i de desmunt de pendent 3H:2V o 
inferiors, i les superfícies planes afectades per l’execució de l’obra. Si cal realitzar esmenes o adobar, 
es farà prèviament, a l’àrea d’abassegament, amb la incorporació d’entre 10 – 60 kg/m3 de matèria 
orgànica madura, tipus compost o fems o la incorporació de fertilitzants. 
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Una vegada finalitzades les operacions d’estesa de la terra vegetal es procedirà al refinat de la 
superfície. 

5.3.2 Mesures de prevenció del risc d’incendis 

Gestió dels productes de tala i esbrossada 

Un vegada finalitzades les operacions de tala i esbrossada, les restes dels arbres (no aprofitables per 
fusta o llenya) i arbusts s’esmicolaran. Un 80% d’aquest material esmicolat s’estendrà a la terra 
abassegada a fi d’incrementar el percentatge de matèria orgànica de la mateixa, i el 20% restant es 
deixarà en el sòl per tal de proporcionar hàbitats per la flora i la fauna (especialment insectes que 
s’alimenten de la fusta).  

Sota cap concepte es procedirà a la crema o soterrament de les restes vegetals en els abocadors 
d’obra. 

Manteniment de franges lliures de vegetació 

En fase d’explotació de la carretera es duran a terme les operacions necessàries de tala, poda i sega 
de la vegetació dels talussos a fi de crear i mantenir les zones de seguretat i zones de protecció 
establertes en el Decret 130/1998 de mesures de prevenció d'incendis forestals en les àrees 
d'influència de carreteres. 

Per a la creació de la zona de seguretat es procedirà a la sega de la vegetació herbàcia a l’estassada 
de la vegetació arbustiva i a la tala dels exemplars arboris necessaris per evitar la connectivitat entre 
capçades, així com a la poda fins a 2,20 m d’alçada, en una franja de 1 metre a partir el límit de la 
infraestructura. 

Per a la creació de la zona de protecció es procedirà a l’estassada de la vegetació arbustiva a fi 
d’evitar la connectivitat entre ells, es procedirà a la seva poda per evitar la connexió amb l’estrat 
arbori, i es realitzaran operacions de tala d’exemplars arboris per evitar la connectivitat entre 
capçades i a la poda fins els 2,20 m d’alçada, en una franja de 3 metre a partir el límit de la 
infraestructura. 

5.3.3 Mesures correctores en instal·lacions auxiliars, parc de maquinaria, etc 

Creació de punts nets de recollida selectiva 

L’objectiu és la recollida i l’emmagatzematge, selectiu i segur, dels residus sòlids i líquids, que evitin la 
contaminació dels sòls i aigües de la zona, durant la fase de construcció. 

S’estableix un sistema de punts nets, que consistirà en: 

- Crear en el parc de maquinaria una zona de neteja de canaletes de les formigoneres. 

- Instal·lació de punts nets amb contenidors per recollida selectiva de fustes, ferro, vidres,... 
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Un cop finalitzat l’ús de cada punt net o al finalitzar les obres, es procedirà a la restauració de les 
àrees utilitzades. 

Localització dels punts nets dotats de contenidors 

Els punts nets es localitzaran a la zona d’instal·lacions auxiliars i parc de maquinària. 

Servei de recollida 

Existirà un servei de recollida periòdic dels contenidors. La determinació del torn de recollida més 
escaient dependrà de les condicions particulars de l’obra. 

Sistemes de recollida d’aigües a àrees d’instal·lacions auxiliars 

S’evitarà la contaminació per infiltració d’aigües residuals situant en zones de baix risc els magatzems 
de materials d’obra i de manteniment. 

Per evitar la contaminació de les aigües superficials i subterrànies, la plataforma que conforma el parc 
de maquinaria i les zones auxiliars, desguassarà mitjançant rases perimetrals a una bassa temporal de 
retenció o decantació de sediments, com a mesura preventiva de protecció del sistema hidrològic 
natural. 

Dins el parc de maquinaria es definiran zones destinades a la neteja de la maquinaria, especialment 
de formigoneres, i zones destinades a l’emmagatzematge i manipulació d’olis i combustibles. Aquestes 
àrees estaran dotades de rases perimetrals, zones impermeabilitzades i basses tan per la recollida de 
les aigües de neteja com pels vessaments accidentals que es puguin produir. 

Es definiran els procediments d’explotació del parc, i en especial la manipulació de productes tòxics 
(lubricants, combustible,.etc). 

S’instal·laran casetes d’obra equipades amb sistemes de recollida de les aigües sanitàries, que es 
gestionaran adequadament per mitjà de transportistes i instal·lacions autoritzades. 

Residus a abocador 

Durant la fase d’explotació, tots els residus generats fruit dels treballs de manteniment de la via, 
substitució de ferms, reparació i substitució de juntes, reparació i substitució de tanques, etc., seran 
destinats a abocador. 

Revisió periòdica de vehicles 

Tots els vehicles adscrits a l’obra, a fi d’evitar l’emissió en excés de gasos contaminants a l’atmosfera i 
generar sorolls innecessaris fruit del seu mal funcionament, estaran al corrent de les revisions 
periòdiques, així com disposaran d’elements que atenuïn l’emissió de gasos i redueixin la generació de 
sorolls. 
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5.3.4 Mesures per minimitzar la producció de pols 

Regs 

La constant circulació de maquinaria per vies no pavimentades durant l’execució de les obres 
provocarà l’increment de partícules sòlides (pols) a l’atmosfera. 

Les mesures de protecció en fase de construcció van encaminades a evitar l’emissió de pols generada 
pel moviment de terres i el tràfic de vehicles. Es prendran mesures especials de protecció contra 
l’emissió de pols, especialment en les zones properes a nuclis habitats i a zones on es realitzin 
activitats agrícoles. 

Es contempla un Programa de Regs per les zones de trànsit, especialment les no pavimentades, el 
parc de maquinaria i la zona d’abassegament d’àrids, utilitzant camions o tractors cisterna, els quals 
efectuaran dos regs diaris de 2 litres/m2. Aquests regs s’intensificaran en èpoques de calor. 

Estabilització d’accessos i camins no pavimentats 

En zones sense pavimentar, especialment en àrees conflictives, es procedirà a regar amb una emulsió 
de polímers estabilitzants tipus soil - sement amb una dosis de 0,5 litres/m2, i una periodicitat 
bimensual durant la primavera, i mensual durant l’estiu. 

Transports de materials terris tapats 

Per evitar la dispersió de pols durant el transport de materials terris, aquest aniran coberts amb lona. 

5.3.5 Mesures de protecció territorials de caràcter genèric 

Senyalització de zones sensibles, camins i accessos 

Es definiran amb exactitud els límits de l’actuació i les zones d’especial protecció.  

S’indicarà la ubicació de les instal·lacions auxiliars de l’obra i els accessos. Per a la senyalització de 
l’obra s’utilitzaran balises, senyals de localització d’abocadors, senyals iconogràfiques direccionals, de 
zones d’acopi de residus, de zones de neteja de vehicles, etc. 

Les balises i senyals s’ubicaran en els límits de l’obra, en zones amb vegetació a preservar, zones amb 
patrimoni cultural, etc. 

Manteniment de serveis afectats 

Durant la fase d’obra es mantindran tots els serveis que es puguin veure afectats per l’eixamplament 
de la C-14 (llum i xarxes de telecomunicacions), mitjançant by–pass o l’ús d’altres xarxes 
complementaries, etc. Una vegada finalitzades les obres es procedirà a la reposició definitiva dels 
serveis afectats. 

Manteniment de la circulació de vehicles per l’eix 
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Durant tot el període d’execució de les obres s’intentarà afectar en el menys possible a la circulació de 
vehicles pel vial actual. En aquest sentit s’adaptaran els treballs que impliquin talls en la calçada a les 
franges horàries o períodes de l’any en que sigui menor el nombre d’usuaris. 

Treballs en horari nocturn 

A fi d’evitar molèsties a la població ocasionades pels sorolls associats a la realització de les obres, 
aquestes es realitzaran preferentment en horari diürn (7 h i 23 h). 

 

5.4 Síntesi 

En aquest capítol es desenvolupen el conjunt de mesures correctores, destinades a corregir, minorar o 
compensar els impactes ambientals identificats. 

Les principals mesures correctores específiques vinculades a l’obra projectada i a l’àmbit on s’executa, 
es detallen a continuació: 

Respecte a la revegetació, control de l’erosió i integració paisatgística, els talussos de s’executaran 
amb tipologies 3H:2V al llarg de tot el traçat.  

La restauració vegetal es dura a terme mitjançant l’hidrosembra d’espècies herbàcies i la plantació 
d’espècies arbustives.  

En relació a les mesures de protecció territorials, com a àrees de préstec i zones d’abocadors de 
residus terris, s’utilitzaran preferentment activitats extractives i abocadors controlats de terres i runes 
degudament legalitzats.  

Una vegada finalitzades les obres es procedirà a la restauració de tots els camins actualment 
existents, i que hagin estat afectats per les obres tot-hi que no esta previst afectar-ne cap. 

Les mesures proposades respecte la fauna són les següents: donar continuïtat als corredors biològics, 
mitjançant l’adaptació i adequació de tubs de drenatge com a passos de fauna.  

Amb caràcter general els treballs es realitzaran fora de l’època de reproducció i cria de la fauna 
present al territori, concretament en les de les espècies protegides a la zona. 

S’estima que no es requereix la incorporació de pantalles acústiques. 

Les mesures correctores genèriques, d’abast més global, independents de l’àrea territorial en que es 
projecte l’obra, i aplicables a aquelles actuacions similars a l’analitzada al present document. 

Aquestes mesures correctores genèriques fan referència a: 

- Gestió de la terra vegetal. 
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- Mesures de prevenció del risc d’incendis. 

- Mesures correctores en instal·lacions auxiliars, parc de maquinaria.  

- Mesures per minimitzar la producció de pols. 

- Mesures de protecció territorials de caràcter genèric. 

 



Millora General. Condicionament. Eixamplement i millora de traçat. 
Carretera C-14. PK 163+200 al 166+520. Tram: Organyà – Montant de 
Tost. 

                                                                                                 Guillermo Callejo Escriche    
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MEMORIA 

  

1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del 
Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 
31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels 
compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 

 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les 
quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans 
necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de 
conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els 
mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de 
presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici  de les 
obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat 
Laboral. 
 

2. PROMOTOR / PROPIETARI 
 

 Promotor   : El promotor és el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya. 

 

3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

Redactor E.S.S.   : Guillermo Callejo Escriche 
Titulació/ns  : Enginyer de Camins,Canals i Ports 
  
  
  

 

4. DADES DEL PROJECTE 
 

  

 

4.1. Autor/s del projecte 
 

Autor del projecte : Guillermo Callejo Escriche 
Titulació/ns  : Enginyer de Camins,Canals i Ports 
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4.2 Tipologia de l'obra 
 

 3.2.1 Descripció General 
 

La solució adoptada preveu la millora del traçat, eixamplament i condicionament de la carretera 

C-14 al seu pas pel tram entre Organyà i Montant de Tost (PK 163+200 – 166+520). Es 

caracteritza ser una carretera convencional (1+1) amb un ample de calçada de 7.00 m i vorals 

de 1.50 m, dissenyada per velocitats de projecte de 80 Km/h. Aquesta millora comportara el 

disseny de diferents estructures de contenció de terres que permetin aplicar la geometría 

desitjada de la via, entre elles, el nou Túnel de Tres Ponts, un túnel de nova construcció de 

1273 m de longitud excavat en roca calcàrea.  

.  
 
3.2.2 Procediment Constructiu 
 

El procediment seleccionat per l’excavació del túnel, donades les condicions i les 

catracterístiques del terreny es el Nou Mètode Austríac (NATM). Un mètode convencional 

d’escavació en dos fases, avanç i destrossa, mitjançant l’utilització d’explosius. 

 

4.3. Situació 
 
 

El nou tram d’estudi discoore paral·lel al riu Segre, partint del terme municipal d’Organyà, direcció Montant de 
Tost i transcorrent també pel terme municipal de Figols i Alinyà, municipis tots de la comarca de l’Alt Urgell, 
Lleida. 

 

4.4. Comunicacions 
 

- Des de Tarragona per la C-14 direcció Adrall. 
- Des de Lleida per la C-13 enllaçant amb la C-26 fins arribar a Artesa de Segre i prendre la C-14 direcció 

Adrall. 
- Des de Barcelona per la A-2 fins a Tàrrega i conectant amb la C-14 direcció Adrall. 
- Des de Andorra agafant la N-145 fins a La seu d’Urgell, N-260 fins a Adrall i C-14 direcció Salou. 

 
 

 

4.5. Localització de serveis assistencial 
 
CENTRE D’ASSISTENCIA PRIMARIA 

 
CAP Oliana  
Adreça                           : Girona, 8 
Població                         : Oliana 
Provincia                        : Alt Urgell 
Telèfon                           : 973 46 30 22 
Fax                                 : 973 46 30 81 
E-mail                             : absoliana@salutpirineu.net 
 

CENTRE HOSPITALARI 

Fundació Sant Hospital 
Adreça                           : Pg. de Joan Brudieu, 8 
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Població                         : La Seu d'Urgell, 25700 
Provincia                        : Alt Urgell 
Telèfon                           : 973 35 00 50 
Fax                                 : 973 35 35 05 
E-mail                             : hospital@hospseu.es 
 

TELÈFON DE EMERGENCIES 

Telf.: 112 

BOMBERS 

Telf.: 080 

EMERGENCIES SANITARIES 

Telf.: 061 

INFORMACIÓ I CONSULTES SANITARIES 

Telf.: 902 111 444 
 
MOSSOS D´ESQUADRA 
 
Telf.: 088 
 
POLICIA NACIONAL 
 
Telf.: 088 
 
 
PROTECCIÓ CIVIL 
 
Telf.: 1006 
 
 
 

4.6. Subministrament i serveis 
 

Electricitat : Fecsa - Endesa  
Telefonia : Telefònica 

 
 

4.7. Pressupost d'execució material del projecte 
 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la Seguretat i 
Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 18.345.063,55 € (divuit milions tres-
cents quaranta-cinc mil seixanta-tres euros amb cinquanta-cinc cèntims).  

 

4.8. Termini d'execució 
 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 35 mesos. 

  

 

4.9. Mà d'obra prevista 
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L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 14 persones. 
 
Aquesta estimació es duü a terme de la següent manera: 

- PEM (sense seguretat i salut):18.345.063,55 € 
- Import total de la mà d’obra (15% PEM):  2.751759, 53€ 
- Termini d’execució: 1065 dies * 8h/dia= 8.520 hores 
- Preu mig mà d’obra/hora: 23 € 

 

 

 

4.10. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
 

Cap de colla  
Cap de colla de túnel  
Oficial 1a  
Oficial 1a jardiner  
Oficial 1a de túnel 
Oficial 1a llenyataire  
Ajudant  
Ajudant de túnel  
Manobre  
Manobre de túnel  
Manobre especialista  
Manobre especialitzat de túnel  
Peó  

 

  

 

4.11. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 
 
ABALISAMENT  
ABALISSAMENT DE SEGURETAT LABORAL 
ACCESSORIS PER LA CONDUCCIÓ DE CABLES I FIBRA ÒPTICA 
ACER EN BARRES CORRUGADES  
ADDITIUS I ADDICIONS PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES  
ADHESIUS ASFÀLTICS  
ADOBS MINERALS D'ALLIBERAMENT LENT  
ADOBS MINERALS SÒLIDS DE FONS  
ANCORATGES ESPECIALS  
BACULS 
BARANES DE PROTECCIÓ  
BARREGES DE CESPITOSES  
BARRERES  
CIMENTS  
CLAUS  

CONDUCTORS DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 KV 
CONDUCTORS DE COURE NUS 
ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS 
ELEMENTS ESPECIALS PER A CONNEXIÓ DE TERRA 
ELEMENTS ESPECIALS PER A SUPORTS DE LLUMENERES 
ELEMENTS PREFABRICATS DE FORMIGÓ 
EXPLOSIUS PLÀSTICS 
FILFERROS  
FORMIGONS MAGRES 
FORMIGONS PER A PROJECTAR  
FORMIGONS SENSE ADDITIUS  
GEOTEXTILS 
GRANULATS PER A PAVIMENTS  
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GRANULATS PER A PAVIMENTS AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS  
GRAVES  
LAMPEDES DE VAPOR DE SODI DE PRESSIÓ ALTA 
LLATES 
LLIGANTS HIDROCARBONATS 
LLOSETES PREFABRICADES  
LLOTS TIXOTRÒPICS I ENTUBAMENTS  
LLUMENERES PER A VIALS PÚBLICS 
MAONS CERÀMICS 

 MALLES ELECTROSOLDADES  
MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS  
MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIÓ  
MATERIALS AUXILIARS PER A PREFABRICATS DE FORMIGÓ  
MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT  
MATERIALS AUXILIARS PER A SOSTENIMENT DE TÚNELS  
MATERIALS AUXILIARS PER A TANQUES EXTERIORS 
MATERIALS ESPECIALS PER A MEMBRANES  
MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS  
MATERIALS PER A PROTECCIONS D'ARBRES  
MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT  
MESCLES BITUMINOSES DISCONTÍNUES EN CALENT  
MORTERS AMB ADDITIUS  
NEUTRES  
PANOTS  
PARTIDA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER SEGURETAT VIAL  
PASSAMANS PER A BARANES  
PECES DE FORMIGÓ PER A RIGOLES  
PECES I LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA REGULAR 
PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ  
PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES  
PEDRES PER A FORMACIÓ D'ESCULLERES  
PINTURES PER A SENYALITZACIÓ  
PLAFONS  
PLANXES D'ACER  
PLANXES I PERFILS D'ACER  
PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA 

PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 
PUNTALS  
SAULONS 
SENYALS  
SENYALS I CARTELLS D'ALUMINI EXTRUSIONAT 
SORRES 
TANQUES AMB REIXAT METAL·LIC 
TAULERS  
TAULONS  
TELES METÀL.LIQUES I PLASTIQUES  
TERRES  
TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA  
TOT-U  
TUBS CIRCULARS DE FORMIGÓ  
TUBS DE FORMIGÓ ARMAT PREFABRICATS  
TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA  
TUBS DE POLIETILÈ PER A CONDUCCIÓ DE CABLES I FIBRA ÒPTICA  
TUBS DE PVC PER A DRENATGES  
TUBS FLEXIBLES DE PVC 
TUBS RÍGIDS DE PVC  
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4.12. Maquinària prevista per a executar l'obra 
 

 
Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg  
Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg  
Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 
Equip complet de maquinària de perforació en desmunt  
Equip complet de perforació per ancoratge de perns   
Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar  
Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent  
Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent  
Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o equivalent 
Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o equivalent 
Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent 
Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 
Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-416 o equivalent 

 Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent  
Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)  
Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9)  
Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-10) 
Motoanivelladora de 125 hp  
Motoanivelladora de 150 hp 
Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t  
Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t  
Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària  
Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)  
Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)  
Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 
Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 
Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 
Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans pendents) 
Camió cisterna de 6000 l  
Camió cisterna de 10000 l  
Camió grua de 5 t  
Grua autopropulsada de 12 t  
Furgoneta de 3500 kg  
Equip per a execució de junts en fresc de paviment de formigó 
Vibrador intern de formigó 
Camió amb bomba de formigonar  
Bituminadora automotriu per a reg asfàltic  
Estenedora per a paviments de mescla bituminosa  
Estenedora de granulat  
Estenedora de paviments de formigó 
Enllestidora de paviments de formigó 
Escombradora autopropulsada  
Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t  
Corró vibratori autopropulsat pneumàtic  
Equip d'ancoratge i injecció per a perns 
Equip lliscant i utillatge divers per a ancoratge de perns  
'Jumbo' hidràulic de dos braços per a túnel (jornada de 24 h)  
'Robot' de gunitat per a túnel (jornada de 24 h)  
Equip de maquinària auxiliar per a túnels, amb materials i mà d'obra primera instal·lació, segons Plec de 
Prescripcions Tècniques 
Màquina per a clavar muntants metàl·lics  
Maquinària amb encofrat lliscant per a formació de barrera rígida de formigó 
Regle vibratori per a formigonat de soleres  
Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica  
Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic  
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Motoserra per a la tala d'arbres  
Màquina per a doblegar rodó d'acer 
Cisalla elèctrica  
Bombí per a proves de canonades  
Tractor amb equip per a tractament del subsòl  
Hidrosembradora muntada sobre camió  
Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos  
Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos  
Grup electrògen de 600 kVA, amb consums inclosos 
Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal  
Equip de maquinària especial per a fixació de làmina de polietilè 

 
 

 
 

5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
 

  

 

5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
 

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una 

acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la 

caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a 

muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al 

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 

 

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls 

i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades 

canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb 

l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra. 

 

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que 

estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i 

comprovació de l’instal·lador. 

Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 

 

 CONNEXIÓ DE SERVEI 
 

 Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
 La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
 Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
 Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas 

de vehicles. 
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 QUADRE GENERAL 
 

 Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat 
mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva 
sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 

 Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en 
tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 

 Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits 
independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots 
els conductors, inclòs el neutre). 

 Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ). A l’inici de l’obra es realitzarà una 
connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit 
després de realitzats els fonaments. 

 Estarà protegida de la intempèrie. 
 És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
 Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 
 

 CONDUCTORS 
 

 Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la 
seva impressió sobre el mateix aïllament. 

 Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de 
les zones de pas de vehicles i / o persones. 

 Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb 
regletes de connexió, retorciments i embetats. 

 

 QUADRES SECUNDARIS 
 

 Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de 
doble aïllament. 

 Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
 Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més 

convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 
 

· 1 Magnetotèrmic general de 4P  : 30 A. 

· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 

· 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 

· 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 

· 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 

· 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 

· 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 

· 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 
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· 1 Connexió de corrent 2P  : 16 A. 

 

 CONNEXIONS DE CORRENT 
 

 Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió 
d’equips de doble aïllament. 

 S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
 Es faran servir els següents colors: 
  

· Connexió de 24 v    : Violeta. 

· Connexió de 220 v    : Blau. 

· Connexió de 380 v    : Vermell 

 No s’empraran connexions tipus “lladre“. 
 

 

 MAQUINÀRIA ELÈCTRICA 
 

 Disposarà de connexió a terra. 
 Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
 Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells 

d’elevació fixos. 
 L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla 

normalitzada. 
 

 ENLLUMENAT PROVISIONAL 
 

 El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
 Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
 Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim 

a la virolla. 
 Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la 

inaccessibilitat a les persones. 
 

 ENLLUMENAT PORTÀTIL 
 

 La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de 
doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 

 Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat 
anticops i suport de sustentació. 
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5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 
 

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia 

subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on 

s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització 

provisional per l'interior de l’obra. 

 

La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals 
de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de 
l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total 
estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries. 

  

 

5.3. Instal·lació de sanejament 
 

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 

instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 

 

Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, 

a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 

  

 

5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones 

amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona 

responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i 

l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, 

líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, 

vigilància i ventilació adequats. 

 

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents 
 La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 

026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis 
o explosions. 

 Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats 
estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en 
locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes 
aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat 
a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y 
combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics. 

 S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de 
dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 

 Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de 
soldadura oxiacetilènica. 

 L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció 



 

11 
Document 1. Memòria i Annexes 
Annex 19. Estudi de Seguretat I Salut 

Millora General. Condicionament. Eixamplament i millora de traçat. Carretera 
C-14. PK 163+200 al 166+520. Tram: Organyà – Montant de Tost         

Guillermo Callejo Escriche 

 

 

 

MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò 
referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions particulars 
de gasos inflamables. 

 Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els 
llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 

 Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells 
han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 

 La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les 
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de 
proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin 
pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les 
màquines. 

 Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona 
ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les 
conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, 
terra o sorra. 

 La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la 
conducta a seguir en aquests treballs. 

 Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els 
motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 

 Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se 
ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se 
així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en 
sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb 
productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 

 En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 
transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, 
altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat 
dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el 
seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia 
per estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o concentració 
d’embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció amb mànegues 
de rec que proporcionin aigua abundant. 

 

 EMPLAÇAMENT I DISTRIBUCIÓ DELS EXTINTORS A L’OBRA 
 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
 Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments 

verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m 
del sòl. 

 En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 25 m. 

 En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 15 m. 

 Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una 
major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre 
en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin 
la seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 

  

 

6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
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Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als 

articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE 

SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 

 

Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una 

persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 

 

Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen 

i detallen tot seguit: 

 

6.1. Serveis higiènics 
 

 LAVABOS 
 

Com a mínim un per a cada 10 persones. S’instal·laran doncs, 2 lavabos. 

 CABINES D’EVACUACIÓ 
 

S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per 

a cada 25 persones. S’instal·lara doncs, 1 cabina d’evacuació. 

 LOCAL DE DUTXES 
 

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 

m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta, amb terra antilliscant. S’instal·laran doncs, 2 cabines 

de dutxa. 

  

 

6.2. Vestuaris 
 

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. S’instal·laran doncs, vestuaris amb una 

superfície total de 28 m2. 

  

 

6.3. Menjador 
 

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per 

treballador que mengi a l’obra. 
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Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i 

pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a 

cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les 

escombraries. 

  

 

6.4. Local de descans 
 

En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 

mesos, és recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del 

personal, situat el més pròxim possible al menjador i serveis. 

 

A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual. 

  

 

6.5. Local d'assistència a accidentats 
 

En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més 

d’un mes, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Es 

preveu uns 30 treballadors de punta, per la qual cosa no és necessari detinar un recinte a 

aquest ús. 

El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans 

addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 

 

A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 

 

 desinfectants i antisèptics autoritzats, 
 gases estèrils, 
 cotó hidròfil, 
 benes, 
 esparadrap, 
 apòsits adhesius, 
 estisores, 
 pinces, 
 guants d’un sol ús. 

 

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el 

material utilitzat o caducat. 
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7. ÀREES AUXILIARS 
 

 S’ha previst un àmbit d’ocupació per a les obres el suficientment gran per a que es puguin distribuir 
i ordenar les obres de forma còmoda i segura: les zones previstes per a acopi de materials , per a 
l’aparcament de la maquinària, instal·lacions d’obra... 

 

7.1. Centrals i plantes 
 

Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de 

vehicles als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i senyalització, 

amb una amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de limitació en altura,  

mínima de 4 m. 

 

L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva 

explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota 

persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures 

superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària 

d’1 m d’altura. 

 

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 

susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 

senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de la 

fossa del skip, es disposarà de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a 

rodadura de vehicles. 

 

La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i 

arriostrada en previsió de bolcades. 

 

Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de 

recepció de la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa 

disposarà de barana perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala „de gat“ 

estarà protegida mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de l’arrancada. 

 

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa 

Tensió. 

 

Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del 

fabricant o importador. 
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7.2. Tallers 
 

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.  

 

De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes 

(descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m 

d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per treballador. 

 

La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i 

senyalitzada, amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20 

m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les vies de 

manutenció mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre màquines i/o equips 

mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de l’òrgan mòbil 

més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un espai lliure no 

inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les 

instal·lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura 

mínima d’1,90 m sobre el nivell del paviment. 

 

La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 

200 lux. La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una 

intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema normal d’il·luminació. 

 

L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al 

personal adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la 

presència de tota persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de 

desplaçament i servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel·les situades a 

altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana 

reglamentària d’1 m d’altura. 

 

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 

susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 

senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats. 

 

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa 

Tensió. 
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Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les 

instruccions del fabricant o importador. 

 

Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció 

localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers 

tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, 

llevat que s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops). 

  

 

7.3. Zones d'apilament. Magatzems 
 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors “mínims-

màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o 

equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 

 

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació 

manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 

 

Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades 

adequadament. 

 

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 

adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més 

singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans 

mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les 

maniobres. 

  

 

8. TRACTAMENT DE RESIDUS 
 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les 

directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i d’altres residus de 

construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de 

la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte 

com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 

 

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 

s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc 

on portarà els seus residus de construcció. 
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Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 

comporti. 

 

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 

prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran 

prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats 

independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 

  

 

9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
  

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del 

seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus 

o materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies 

professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 

 

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes 

de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies 

perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé 

totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els 

paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits 

Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels 

quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa 

amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 

  

 

9.1. Manipulació 
 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 

d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i 

Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables 

per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 

 Amiant. 
 Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
 Sílice. 
 Vinil. 
 Urea formol. 
 Ciment. 
 Soroll. 
 Radiacions. 
 Productes tixotròpics (bentonita) 
 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
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 Gasos liquats del petroli. 
 Baixos nivells d’oxigen respirable. 
 Animals. 
 Entorn de drogodependència habitual. 

  

 

9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a 

mínim amb el text en idioma espanyol. 

 

L’etiqueta ha de contenir: 

a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 
nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 

b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les 

substàncies presents. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat 

perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de 

seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 

 

Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o 
substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del 
Contractista, partint de les següents premisses: 
 

 EXPLOSIUS 
 

L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de 

les normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència 

d’explosius i la prohibició de fumar. 

 

 COMBURENTS, EXTREMADAMENT INFLAMABLES I FÀCILMENT INFLAMABLES 
 

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 

comburents i la prohibició de fumar. 
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Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 

 

El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 

 

 TÒXICS, MOLT TÒXICS, NOCIUS, CARCINÒGENS, MUTAGÈNICS, TÒXICS PER A LA REPRODUCCIÓ 
 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 

 

Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de 

l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 

 

 CORROSIUS, IRRITANTS, SENSIBILITZANTS 
 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 

 

Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i 

màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la 

pell i les mucoses de les vies respiratòries. 

 

10. CONDICIONS DE L'ENTORN 

 
Ocupació del tancament de l’obra 

 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, 

baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 

 

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota 

l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels 

treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 

d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de 
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l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i 

interrelacionats amb el procés constructiu. 

 

Situació de casetes i contenidors 

 

Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 

 

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es 

situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 

  

 

10.1. Serveis afectats 
 

La documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació de serveis, cables, 

canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i estructures d’obra 

soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i 

per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat 

a la seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols 

de situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector 

de conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels 

rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament 

independent. 

  
  

 

10.2. Característiques meteorològiques 
 

Hi ha una sèrie de dades climàtiques que permeten conèixer les característiques meteorològiques 

de la zona que poden tenir una incidència constructiva directa e indirecta. Les dades aquí 

recollides són extretes del Servei Meteorològic de Catalunya i s’ha utilitzat les mesures de 

l’estació meteorològica d’Organyà al Alt Urgell durant els anys 2007-2012. Les dades que serviran 

com a valor de referencia són: 

-Precipitació mitja anual 622,7 mm 

-Temperatura mitja anual 12,7 oC 

-Temperatura màxima absoluta 38.9oC 

- Temperatura mínima absoluta -9.60C 

- Amplitud tèrmica 33°C 

-Precipitació màxima en 24 h: 76,6 mm 
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10.4. Característiques del terreny 
 

En l’annex geotècnic es recullen les característiques geològiques i els paràmetres geotècnics 
necessaris per al disseny del túnel de Tres Ponts, l’ampliació de l’existent i l’emplaçament del murs 
escullera i els voladius corresponents. 
Les fonamentacion de piles i estreps seran de tipus superficial i es realitzaran mitjançant sabates 
rígides. Prèviament, però, s’haurà d’executar un pou de fonamentació per a arribar a les cotes 
recomanades per l’informe geotècnic. 
 

 

11. UNITATS CONSTRUCTIVES 
 

- Treballs previs i demolicions 
- Moviment de terres 
- Ferms i paviments 
- Drenatge 
- Túnel 
- Estructures 
- Senyalització i proteccions 
- Embocaments 

 

 

12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar 

l’anàlisi de cada una d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 

8 de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 

1627/1997 de 24 d’octubre). 

  

 

12.1. Procediments d'execució 
 

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de 

ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 

  

 

12.2. Ordre d'execució dels treballs 
 

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a 

partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant 

l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials 

característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres 

amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, 

en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar. 
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12.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 
 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls 

de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 

 

LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 

   

RELACIONS DE 

DEPENDÈNCIA 

: Prelació temporal de 

realització material d’unes 

unitats respecte a altres. 

   

DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de 

terminis temporals per a 

l’execució de cadascuna de 

les unitats d’obra. 

 

De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general 

orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats 

significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, 

reflectida en un cronograma de desenvolupament. 

  

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes 

respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el 

present Estudi de Seguretat i Salut. 

  

13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O 

INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 
 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a 

l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, 

sempre d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de 

novembre), els “Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 

1627/1997 de 24 d’octubre)  “Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 

1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments 

connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques 

Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.  
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14. MEDIAMBIENT LABORAL 
 

  

 

14.1. Agents atmosfèrics 
 

Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra i quines 

condicions s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin. 

  

 

14.2. Il·luminació 
 

Encara que part dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-se 

presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització 

d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 

 

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els 

reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 

 

En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 

emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 

 

En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als 

treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 

 

Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la 

construcció, seran els següents: 

 

25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció 

de l’ús ocasional - habitual. 

100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 

essencial, tals com la manipulació de mercaderies a 

granel, l’apilament de materials o l’amassat i lligat de 

conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, 

com en sales de màquines i calderes, ascensors, 

magatzems i dipòsits, vestuaris i banys petits del 

personal. Baixes exigències visuals. 
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200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com 

en els muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs 

de taller, treballs en màquines, fratasat de paviments i 

tancament mecànic. Moderades exigències visuals. 

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de 

detalls, com treballs mitjans en bancs de taller o en 

màquines i treballs d’oficina en general. 

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció 

mitja de detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs 

de taller o en màquines i treballs d’oficina en general. 

Altes exigències visuals. 

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de 

detalls sota condicions de constant contrast, durant 

llargs períodes de temps, tals com muntatges delicats, 

treballs fins en banc de taller o màquina, màquines 

d’oficina i dibuix artístic lineal. Exigències visuals molt 

altes. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 

situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 

l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 

decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 

organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

  

 

14.3. Soroll 
 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix 
un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 
 

Compressor ..................

.. 

82-94 dB 

Equip de clavar pilots (a 15 m de 

distància) 

..................

.. 

82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. ..................

.. 

72 dB 

Formigonera mitjana > 500 lts. ..................

.. 

60 dB 

Martell pneumàtic (en recinte 

angost) 

..................

.. 

103 dB 

Martell pneumàtic (a l’aire lliure) ..................

.. 

94 dB 
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Esmeriladora de peu ..................

.. 

60-75 dB 

Camions i dumpers ..................

.. 

80 dB 

Excavadora ..................

.. 

95 dB 

Grua autoportant ..................

.. 

90 dB 

Martell perforador ..................

.. 

110 dB 

Mototrailla ..................

.. 

105 dB 

Tractor d’orugues ..................

.. 

100 dB 

Pala carregadora d’orugues ..................

.. 

95-100 dB 

Pala carregadora de pneumàtics ..................

.. 

84-90 dB 

Pistoles fixaclaus d’impacte ..................

.. 

150 dB 

Esmeriladora radial portàtil ..................

.. 

105 dB 

Tronçadora de taula per a fusta ..................

.. 

105 dB 

 

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut 

pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 

 

1er.- Supressió del risc en origen. 

2on.- Aïllament de la part sonora. 

3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 

 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les 

situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 

l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
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decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 

organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives 

  

 

14.4. Pols 
 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 

 

 Rinitis 
 Asma bronquial 
 Bronquitis destructiva 
 Bronquitis crònica 
 Efisemes pulmonars 
 Neumoconiosis 
 Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
 Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
 Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

 

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el 

temps d’exposició. 

 

En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el 

component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de 

presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de 

desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que 

haurà de ser realitzat per empreses especialitzades. 

 

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin 

exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en 

suspensió, el que ve donat per la fórmula: 

 

     
  

       
      

 

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció 

respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les 

partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire 

respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 

 

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 
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 Escombrat i neteja de locals 
 Manutenció de runes 
 Demolicions 
 Treballs de perforació 
 Manipulació de ciment 
 Raig de sorra 
 Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
 Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
 Esmerilat de materials 
 Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 
 Plantes de matxuqueix i classificació 
 Moviments de terres 
 Circulació de vehicles 
 Polit de paraments 
 Plantes asfàltiques 

 

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la 

pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 

 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 

Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 

Manutenció de runes Regat previ 

Demolicions Regat previ 

Treballs de perforació Captació localitzada en carros 

perforadors o injecció d’aigua 

Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions 

confinades 

Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 

Tall o polit de materials 

ceràmics o lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la 

zona de tall 

Treballs de la fusta, 

desbarbat i soldadura 

elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 

Plantes de matxuqueix i 

plantes asfàltiques 

Aspiració localitzada 
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Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

  

 

14.5. Ordre i neteja 
 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions 

bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 

 

1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 

2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 

3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de 

materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 

4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva 

utilització. Pla d’evacuació de residus. 

5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 

6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. 

Il·luminació suficient. 

7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport 

provisionals. 

8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 

9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 

10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 

11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs 

directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al 

manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 

 

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden 

donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 
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15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de 

tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut 

axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 

 

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 

 

 Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer 
i més accessible. 

 Lliurar el material, no tirar-lo. 
 Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en 

piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 
 Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en 

empenya i turmells. 
 En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot 

mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 
 S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus 

de material. 
 En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part 

posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 
 Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes 

de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es 
vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 

 

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i 

Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 

 

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 

 

 Automatització i mecanització dels processos. 
 Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

 

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 

 

 Utilització d’ajudes mecàniques. 
 Reducció o redisseny de la càrrega. 
 Actuació sobre l‘organització del treball. 
 Millora de l’entorn de treball. 

 

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
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 Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
 Ús correcte dels equips de protecció individual. 
 Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
 Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

 

Els principis bàsics de la manutenció de materials  

 

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a 

l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de 

l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre 

catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, 

evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat 

evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i 

l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o 

palets, en lloc de portar-los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això 

comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint 

en franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a 

manipular. 

 

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 

 

Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica 

necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 

 

1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 

2on.- Assentar els peus fermament. 

3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 

4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
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5è.- Subjectar l’objecte fermament. 

6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 

7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 

8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els 

següents criteris preventius: 

a) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
b) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat 

de la càrrega. 
c) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
d) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter 

aixecat. 
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes 

afilades. 

10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, 

pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a 

col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es 

redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns 
quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que 
sigui conegut o convingut per l’equip. 

  

 

16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà 

Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat 

positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, 

màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els 

riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra 

i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o 

reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o 

distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell 

prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 

 

17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
  

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de 

Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma 

provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a 

apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de 

control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, 

màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les 
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conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes 

protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim 

aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 

 

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 

instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels 

Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, 

fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 

 

Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en 

l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

  

 

18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció 
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, 
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de 
la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible 
resistència física de l’EPI. 
 

La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, 

per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 

 

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 

harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 

 

 El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al 

personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 

 

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció 

individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els 

que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. 

Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que 

supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa/Direcció d’Execució. 
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Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de 

manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, 

raonablement, la seva carència. 

 

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de 

caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 

 

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats 

en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

  

19. RECURSOS PREVENTIUS 
 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de 

construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels 

recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 

 

e) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés 
o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen 
successivament o simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels 
mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada contractista serà 
necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es 
defineixen en el real decret 1627/97. 

f) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o 
amb riscos especials. 

g) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de 
treball detectades. 

 

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 

successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la 

presència dels "Recursos preventius" és, en aquests casos, necessària. 

 

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, 
definits a l’annex II del RD 1627/97:  

 

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, 

per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, 

o l’entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial 

gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 

exigible. 
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3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la 

delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 

5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 

6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 

subterranis. 

7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 

9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 

  

20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que 

demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat 

per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 

485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra 

normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi 

de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització 

de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors 

que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 

 

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la 

seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes 

segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la 

pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires 

per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona 

senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 

 

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se 

sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures 

preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 

 

 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o 
obligacions. 

 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que 
requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 
instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
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La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 

organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, 

no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 

 

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 

Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 

 

11. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 
485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs 
adequats i tenir la resistència suficient. 

12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats 
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en 
els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de 
les senyals o panells de senyalització. 

14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
15. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de 

circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 
 

La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de 

Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos 

que no s’hagin pogut eliminar. 

  

 

21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos 

provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les 

mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la 

implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A 

aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i 

senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans 

a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 

 

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb 

claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits 

destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les 

mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
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És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 

circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a 

l’Autoritat que correspongui. 

 

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el 

cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL“ (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a 

l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 

 

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 

corresponent. 

 

No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels 

elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT 

aprovat. 

 

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 

protecció implantats. 

 

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 

  

 

21.1. Normes de Policia 
 

 CONTROL D’ACCESSOS 
 

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i 

accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de 

prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida 

de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de 

personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 

 

Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de 
l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús 
comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que 
quedin tancades les zones que puguin presentar riscos 
 

 COORDINACIÓ D’INTERFERÈNCIES I SEGURETAT A PEU D’OBRA 
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El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials 

emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir 

l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme 

a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús comú o 

particular. 

  

 

21.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 
 

 OCUPACIÓ DEL TANCAMENT DE L’OBRA 
 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, 

baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 

 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 

d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de 

l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i 

interrelacionats amb el procés constructiu. 

 

 SITUACIÓ DE CASETES I CONTENIDORS. 
 

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. Les casetes, 

contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en una zona propera 

a l’obra. 

 

 CANVIS DE LA ZONA OCUPADA 
 

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una 

modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i 

tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 

  

 

21.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 
 

 TANQUES 
 

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra. 
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Tipus de 

tanques 

Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base 

de plafons prefabricats o d’obra de fàbrica 

arrebossada i pintada. 

 

Les empreses promotores podran presentar a 

l’Ajuntament per a la seva homologació, si 

s’escau, el seu propi model de tanca per tal 

d’emprar-lo en totes les obres que facin. 

 

Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm 

només s’admeten per a proteccions provisionals 

en operacions de càrrega, desviacions 

momentànies de trànsit o similars. 

 

En cap cas s’admet com a tanca el simple 

abalisat amb cinta de PVC, malla electrosoldada 

de ferrallista, xarxa tipus tenis de polipropilè 

(habitualment de color taronja), o elements 

tradicionals de delimitacions provisionals de 

zones de risc. 

 

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i 

elements reflectants en tot el seu perímetre. 

 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la 

tanca, eliminant grafittis, publicitat il·legal i 

qualsevol altre element que deteriori el seu estat 

original. 

 

 ACCÉS A L’OBRA 
 

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés 

independent per a vehicles i per al personal de 

l’obra. 

 

No s’admet com a solució permanent d’accés la 

retirada parcial del tancament 
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21.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 
 

 ENTRADES I SORTIDES DE VEHICLES I MAQUINÀRIA. 
 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir 

les operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a 

fi d’evitar accidents. 

 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran 

estacionar-se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte 

a la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan 

existeixi zona d’aparcament a la calçada. 

 

Camions en 

espera 

Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament 

de l’obra per acollir els camions en espera, caldrà 

preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi fora de 

l’obra. 

 

El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, 

d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans 

de càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 

 

 

 CÀRREGA I DESCÀRREGA 
 

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra o de 

la zona de treballs. 

 

 DESCÀRREGA, APILAMENT I EVACUACIÓ DE TERRES I RUNA 
 

Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de 
l’obra, aprofitant la força de la gravetat, serà per 
canonades (cotes superiors) o mecànicament (cotes sota 
rasant), fins els contenidors o tremuges, que hauran de 
ser cobertes amb lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. 
Les canonades o cintes d’elevació i transport de material 
es col·locaran sempre per l’interior del recinte de l’obra. 
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Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit 

de domini públic, excepte si és per a un termini curt i si 

s’ha obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i 

sempre s’ha de dipositar en tremuges o en contenidors 

homologats. 

 

Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais 

adequats, les terres es carregaran directament sobre 

camions per a la seva evacuació immediata. 

 

S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del 

contenidor. 

 

Es netejarà diàriament la zona afectada i després de 

retirat el contenidor. 

 

Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 

 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de 

portar la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi 

d’evitar la producció de pols, i el seu transport ho serà a 

un abocador autoritzat. El mateix es farà en els 

transports dels contenidors. 

 

 PROTECCIONS PER A EVITAR LA CAIGUDA D’OBJECTES A LA VIA PÚBLICA 
 

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions 

previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via 

pública, tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el 

tancament de l’obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 

 

Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construcció 

a realitzar. 

Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda 

de materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, 
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preferentment de peces metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i horitzontal de la 

bastida, així com una marquesina inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com 

a mínim, del pla de la bastida. 

 

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de 

l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda 

d’objectes i la propagació de pols. 

 

Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de 

caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre les 

plantes, amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes. 

 

Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les 

mesures que es prendran en el cas de superar els límits del solar o del tancament 

de l’obra. 

  

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si 

calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures indicades per a 

càrregues i descàrregues. 

  

 

21.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 
 

 NETEJA 
 

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 

especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de 

pols o deixalles. 

 

Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 

 

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la 

sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de 

l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual 

s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 

 

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
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 SOROLLS. HORARI DE TREBALL 
 

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 

 

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà 

d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser 

específicament autoritzades per l’Ajuntament. 

 

Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions 

poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà 

obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 

 

 POLS 
 

Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 

 

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 

 

En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 

 

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

  

 

21.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 
 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de 

prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels 

diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 

 

El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 

comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 

  

 

21.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
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 SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ 
 

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de 

circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 

 

Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 

  

 ABALISAMENT I DEFENSA 
 

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats 

com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació 

d’elements d’abalisament i defensa:  

h) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de 
l’obra. 

i) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a 
passos provisionals per a vianants. 

j) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos 
carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 

k) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar 
l’obstacle de les obres. 

l) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a 
establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres. 

 

Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies 

ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari 

assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del 

tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, 

bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). 

 

Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 

 

 MANTENIMENT 
 

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 

desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
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La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, 

desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva 

vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 

 

Els passos i itineraris es mantindran nets. 

 

 RETIRADA DE SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 

 

El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada 

l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 

 

21.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 
 

 ARBRES I JARDINS 
 

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via 

pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de 

Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 

 

Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin 
quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El 
contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures 
d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre 
que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 
 

Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran 

de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 

 

 

22. SEGURETAT I SALUT EN OBRES DE TÚNEL EN MINA 
 

 

22.1. Descripció de les obres a realitzar 
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Al tram entre Organyà i Montant de Tost, de la C-14, es construirà un túnel en mina, el túnel de 

Tres Ponts, que travessa pel congost de Tres Ponts paral·lelament al riu Segre.  

 

Es tracta d’un túnel en roca que travessa integrament la formació geològica cretàcica de les 

calcàries de Prada.  

 

De la mateixa manera s’amplia el túnel ja existent, excavant la mateixa formació gelògica. 

 

22.2. Malalties profesionals i prevenció 
 

Sense menyscabament de l´autoritat que correspon al Metge en aquesta matèria, seguidament 

es tracten les malalties professionals que incideixen en el col·lectiu de la Construcció en què 

s´enquadren els treballs afectats en l´ejecució de les obres del present Projecte.  

 

Es relaciona el seu nom, mecanisme de causa o penetració i prevenció d´aquestes malalties 

professionals.  

 
 

Les més freqüentes són les que següents:  

 

Malalties causades pel plom i els derivats, pel benzè i homòlegs, per vibracions dels  

útils de treball, sordesa professional, silicosi i dermatosi professional.  

 

22.2.1.- Malalties causades pel plom i els seus derivats 

 

El saturnisme professional, encara que es troba en disminució entre els operaris dels 

instal·ladors, degut a la substitució del plom i els seus derivats, suposa en el total nacional un 

agent important.  

 

El plom i els seus components són tòxics i tant més quant més solubles. Entre els elements 

industrials més freqüentes es citen els següents:  

 

El plom metall i el seu mineral, aliatges plom antimoni, plom estany o soldadures de fontaner, 

protòxid de plom o litargiri, el mini i el biòxid u òxid terrós per a composició de bateries, la 
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pintura antiga, mini, antioxidant, colorants varis com el cromat, el subacetat de plom i el terratil 

de plom.  

 

Les vies d´entrada de plom en l´organisme, durant el treball, són l´aparell digestiu, el respiratori 

i la pell.  

 

L´acció del plom en l´organisme és com segueix: Un gram de plom, absorbit d´una vegada i no 

expulsat pel vòmit, constitueix una dosis habitualment mortal.  

 

Una dosis diària de 10 mil·ligrams donarà lloc a una intoxicació greu en poques setmanes i, per 

últim, l´absorció diària d´ 1 mil·ligram durant llarg temps és suficients per a causar la intoxicació 

crònica en l´adult normal.  

El plom i els seus derivats absorbits per via digestiva ràpidament penetren en l´organisme. La 

via digestiva és l´habitual de la intoxicació saturnina. De aquí la importància de les males 

condiciones d´higiene. Manipular cigarrets i aliments amb les mans brutes de plom i els seus 

derivats,són factors que afavoreixen la ingestió augmentant els riscos de intoxicació.  

 

El pols de sals u òxids, els pols o els vapors de plom que arriben als pulmons per via 

respiratòria són íntegrament absorbits. En la soldadura que contingui plom, els fronts amb 

bufador de material que contingui plom o pintura de mini, poden determinar un perill 

d´intoxicació.  

 

La penetració del plom a traves de la piel és despreciable. Es pot absorbir alguna cosa quant 

existeix escoriacions o lesions cutànies. Hi ha que tenir cura quant les mans del operari estan 

brutes del mefront i serveixen de vehicle intermig en les intoxicacions digestives.  

 

El plom exerceix la seva acció tòxica sobre la sang, els ronyons i el sistema nerviós. La 

senectut, alcoholisme i en general tots els estats que tendeixen a disminuir el valor funcional 

del fetge i dels ronyons són factors que predisposen al saturnisme.  

 

La prevenció reporta mesures de protecció mèdica, s´indica amb el reconeixement previ i es 

segueix amb els periòdics, assegurant el diagnòstic precoç al saturnisme.  

 

Entre les normes d´higiene individual es citen les que segueixen:  
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- Ús reglamentari de penyores protectores com guants o mascaretes, neteja adequada, així 

com prohibició de menjar, beure i fumar en certs locals, tals com locals de bateries.  

 

La protecció tèrmica, evitant la formació de pols o vapors tòxics i la seva disminució en tot el 

possible, la reemplaçament del plom i els seus compostos per succedanis no tòxics, com ja 

està succeint en les actuals pintures de protecció antioxidant de tipus sintètic. 

 

22.2.2.- Malalties causades pel benzè i els seus homòlegs 
 

 

Les malalties causades pel benzè i els seus homòlegs es troben en franca regressió. Degut a 

la perillositat dels elements que els contenen, són sempre manipulats per medi d aparells i 

recipients completament tancats. No obstant, per la seva importància, es dóna alguna noció de 

la seva toxicitat, acció i prevenció.  

 

La seva toxicitat pot penetrar por via digestiva, ingestió accidental, com per via pulmonar, 

inhalació de vapors. La segona és la més perillosa.  

 

La inhalació de vapors de benzol a dosis fortes, superior a 20 ó 30 mg per litre, determina 

fenòmens de excitació nerviosa que evoluciona cap un estat depressiu amb mal de cap, 

vertígens i vòmits. Si l´exposició persisteix, els fenòmens s´agraven donant lloc a una pèrdua 

de consciència, acompanyada de trastorns respiratoris i circulatoris sovint mortals.  

 

La fase crònica es caracteritza com segueix:  

- Trastorns digestius lleugers, trastorns nerviosos acompanyats de rampes, formigueig, 

embotament i finalment apareixen trastorns sanguinis com hemorràgies nasals, gingival i 

gàstrica. 

  

La prevenció mèdica s´aconsegueix mitjançant els reconeixements previs i periòdics. La 

prevenció del benzolisme professionals´aconsegueix amb una protecció eficaç contra els 

vapors i els contactes amb hidrocarburs aromàtics, realitzant amb el seu ocupació actual amb 

aparells rigorosament tancats i prohibició absoluta de rentar-se les mans amb dissolvents 

benzòlics.  

 

22.2.3.- Malalties causades per les vibracions 
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La prevenció mèdica s´aconsegueix mitjançant els reconeixements previs i periòdics. La 

protecció professional s´obté montant dispositius antivibratoris en les màquines i útils que 

minoren i absorbeixen les vibracions.  

 

22.2.4.- La sordesa profesional 

 

Al principi, la sordesa pot afectar al laberint de la oïda, sent generalment una sordesa de tons 

aguts i perillosa perquè no se n´adona el treballador. Aquesta sordesa s´ estableix quant 

comença el treball, recuperant-se l´oïda quant deixa de treballar, durant el repòs.  

 

Les etapes de la sordesa professional són tres:  

 

- El primer període dura un mes, període d´adaptació. L´operari al quinzè o vint dies 

d´incorporar-se al treball comença a notar els símptomes. Hi ha canvis en la seva capacitat 

intel·lectual, de comprensió, sent cansament, està nerviós, no rendeix. Al cap d´un mes, es 

sent bé. Treballa sense molèsties, s´ha adaptat per complet. La sordesa en aquests període és 

transitòria.  

- Segon període, de latència total. Aquesta sordesa pot ser reversible encara si se li separa del 

medi sorollós. Aquest estat hi ha que descubrir-lo per l´exploració.  

 

- Tercer període, de latència sub-total. L´operari no sent la veu xiuxiuejada i es variable d´uns 

individus a altres. Després d´aquest període apareix la sordesa completa. No se sent la veu 

xiuxiuejada i apareixen sensacions estranyes i brunzits, no es perceben els aguts i els 

sobreaguts. Està instal·lada la sordesa professional.  

 

Les causes poden ser individuals, susceptibilitat individual i altre factor, a partir dels quaranta 

anys, és menor la capacitat d´audició, el que indica que, per tant, hi ha causa fisiològica en 

l´operari.  

 

L´ambient influeix. Si el só sobrepassa els 90 decibels és capaç de lesionar amb més 30 

facilitat que els sons greus, i un que actuà contínuament és menys nociu que altre que el fa 

intermitentment.  

 

No hi ha medicació per curar ni retrotreure la sordesa professional.  
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Hi ha tres formes de lluitar contra el soroll:  

 

Procurant disminuir-lo en la mesura possible mitjançant disseny de les màquines i seleccionant 

individus que puguin suportar-lo millor i la protecció individual mitjançant protectors auditius que 

disminuïen la seva intensitat.  

 

22.2.5.- La silicosi 

 

La silicosi és una malaltia professional que es caracteritza per una fibrosi pulmonar, difusa, 

progressiva i irreversible.  

 

La causa és respirar pols que conté sílice lliure com quars, sorra, granit o pòrfic. És factor 

principal la predisposició individual de l´operari i sensibilitat al pols silicòtic degut, per exemple, 

a afeccions pulmonars anteriors.  

 

Els primers símptomes s´observen radiològicament. Aquesta fase pot durar de dos a deu anys, 

segons el temps d´exposició al risc i la densitat del pols inhalat. Sobrevé després la fase clínica 

caracteritzada per l´aparició de sensació d´ofec i fatiga al fer esforç, tot això amb bon esforç 

general.  

 

La insuficiència respiratòria és la major manifestació de la silicosi i repercuteix seriament sobre 

l´aptitud pel treball. El malalt no pot fer esforços, fins i tot caminar de pressa o pujar una costa. 

Quant la malaltia està avançada no pot dormir si no és amb el cap aixecat uns trenta 

centímetres i apareix tos seca i mal al pit.  

 

La prevenció té per objectiu descobrir el risci neutralitzar-lo, per exemple, amb regs d´aigua. 

També amb vigilància medica.  

 

La protecció individual s´obté amb mascareta antipols.  

 

22.2.6.- La dermatosi profesional 

 

Els agents causants de la dermatosi professional s´eleven a més de tres-cents. Són de 

naturalesa química, física, vegetal o microbiana. També es produeix per l´acció directa 
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d´agents irritants sobre la pell com matèries càustiques, àcids i bases fortes i altres productes 

alcalins.  

 

Constitueix la dermatosi professional més estesa.  

 

La seva prevenció consisteix en primer lloc en identificar el producte causant de la malaltia. Hi 

ha que cuidar la neteja de màquines i útils, així com de les mans i cos per mitjà de la neteja.  

 

S´ha de buscar la supressió del contacte mitjançant guants i utilitzant, pel treball, granotes 

adequadament tancades i ajustades. La curació es realitza mitjançant pomades o medicació 

adequada.  

 

22.3.- Riscos professionals dels operaris en l´ execució d´ obres de túnel  

 

22.3.1.- Riscos en l´excavació de túnels 

 

Els riscos que es donen durant l´excavació d´una obra subterrània són de dos tipus clarament 

identificats:  

 

L´accident pròpiament dit a causa del medi en què es realitza el treball.  

 

La malaltia professional originada per les condicions de salubritat del medi ambient 

(contaminació de l´aire, sorolls, etc.).  

 

En les obres subterrànies les causes dels riscos que poden arribar a ocasionar accidents es 

deuen en tots els casos a accions perilloses i/o condicions perilloses.  

 

Les accions perilloses són degut en la seva totalitat al factor humà, i podem dividir-les en:  

Accions perilloses originades per desconeixement o falta d´experiència en el treball a realitzar.  

Accions perilloses per excés de confiança, originades en moltes ocasions per la rutina.  
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Quant a les condicions perilloses, derivades del propi procés de treball realitzar, les més 

generals són:  

 

La contaminació de l´atmosfera al túnel, ja sigui mitjançant pols o gasos.  

La utilització d´explosius.  

L´ espai reduït en què s´ha de desenvolupar el treball, fins i tot de vegades amb maquinària 

adequada.  

Les pròpies del terreny en què es realitza l´ excavació amb falles, presència d´aigua, etc.  

En les voladures en zones pròximes a nuclis de població s´han de realitzar els estudis de 

vibracions corresponents per tal d´evitar amplituds excessives que podrien afectar a les 

construccions d´habitatges fonamentalment.  

Per evitar els danys que podrien traginar les tempestats atmosfèriques, s´instal·laran  

pararatjos on es vulgui, casetes d´obrers, polsrines, casetes de manipulació, etc. 

  

22.3.1.1.- La contaminació de l´aire  

 

E l pols i els seus efectes  

El pols redueix la visibilitat, incomoda i produeix irritacions, a més d´espatllar  

maquinària i equips, pot ser tòxic e inhalat en certes quantitats durant cert temps, pot  

produir alteracions en les vies respiratòries.  

El pols es produeix en totes aquelles operacions en què existeix moledura, trituració o 

perforació de la roca, en l´arrencada mecànica i en la manipulació i transport de roques.  

Quant més dura sigui la roca, major serà la quantitat de pols produït en la seva fragmentació i 

manipulació i, en conseqüència, les mesures proteccionistes hauran estudiar-se amb major 

rigor.  

Les fases més problemàtiques en quant a producció de pols durant l´excavació d´un túnel són:  

 La perforació. (Figura 22.3.1.1.a).  

 L´ arrancada mecànica. (Figura 22.3.1.1.a).  

 La voladura. (Figura 22.3.1.1.b).  

 La càrrega d´enderrocs. (Figura 22.3.1.1.b).  

 

Contaminants gasosos  
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Els gasos que es troben en l´atmosfera d´un túnel es produeix dos fonts diferents; per una part 

tenim els que es produeixen de forma violenta i pràcticament instantània en les voladores, i per 

altra banda, les procedents dels motors Diesel.  

 

Els principals gasos produïts són biòxids de carboni (CO2), monòxid de carboni (CO), gasos 

nitrosós (barrejes de NO + NO2), aldehids i biòxid de sofre (SO2).  

 

La detecció i mesura d´aquests gasos es realitzarà en obra amb aparells mesuradors que 

garanteixin amb exactitud la concentració dels mateixos.  

 

Els límits màxims admissibles de la "Concentració màxima en el front" (valores MAC) dels 

principals gasos contaminants formats al túnel s´ indiquen al Quadre 21.3.1.1.I.  

 

22.3.1.2.- Utilització d´explosius  

 

Els riscos més freqüents que apareixen amb la utilització de explosius són :  

 Cops, per despreniment violenta de fragments de roca.  

 Intoxicació per inhalació de fums tòxics provinents dels explosius.  

 Sordesa pel soroll originat per la detonació.  

 Accidents inherents a la manipulació inadequada d´explosius (Figura 22.3.1.2.a).  



 

53 
Document 1. Memòria i Annexes 
Annex 19. Estudi de Seguretat I Salut 

Millora General. Condicionament. Eixamplament i millora de traçat. Carretera 
C-14. PK 163+200 al 166+520. Tram: Organyà – Montant de Tost         

Guillermo Callejo Escriche 

 

 

 

 

Figura 22.3.1.1.a.- El pols i els seus efectes 

 

PROTECCIÓ  

 Extracció gasos i pols verinós.  

 Ventilació suficient.  

 Utilitzar explosius de baixa contaminació.  

 Utilitzar zones de protecció o màscares respiratòries.  
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Figura 22.3.1.1.b.- El pols i els seus efectes 

 

PERILL  

 Respirar gasos i pols enverinats que posen en perill la salut.  
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Figura 22.3.1.2.- Perill durant l´utilització d´explosius 

 

PERILL  

 Roques violentament projectades.  

 Fums tòxics provinents dels explosius.  

 Soroll i ona expansiva.  

TIPUS DE GAS  PROCEDÈNCIA 
EFECTES QUE 

CAUSA  
VALOR MAX 

Biòxid de carboni (CO2)   
Voladures, gasos 
d'escapament de 

motors diesel 

Mal de cap, pèrdua 
de coneixement 

5000 ppm 

Monoxid de carboni (CO) Voladures 
Nauseas, pèrdua de 
coneixement, mort 

50 ppm 

Gasos nitrosos (barreja de 
NO+NO2) 

Voladures, gasos 
d'escapament de 

motors diesel 

Edema pulmonar, 
mort 

NO = 25ppm  NO2 = 4 
ppm 

Aldehids 
Gasos 

d'escapament de 
motors diesel 

Tos, exitació d'ulls I 
gola 

Formaldehid= 5ppm 
Acroleina = 0,10 ppm 

Biòxid de sofre 
Del sofre del gas-

oil 
Olor penetrant, tos I 

edema pulmonar 
5 ppm 
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 Quadre 22.3.1.1.I.- Límits màxims admissibles de la "Concentració màxima en el front" dels 

principals gasos contaminants formats al túnel.  

 

22.3.1.3.- Càrrega i transport  

 

Les màquines d´arrancada tenen normalment incorporats dispositius que càrregen l´enderroc 

directament sobre el medi de transport utilitzat, a la vegada que efectuen l´arrancada.  

 

La càrrega i transport, en línies generals, poden realitzar-se amb:  

 

Carregadores sobre via, accionades amb motors elèctrics o pneumàtics.  

Carregadores sobre erugues o pneumàtics, amb carregadora hidràulica.  

Carregadora-transportadores, que són màquines de gàlib molt reduït i amb culleres de gran 

volum.  

 

Els problemes més freqüents quant a seguretat en aquests treballs són, en la càrrega, a més 

de la producció de pols es presenta el problema del reduït espai, agreujat en ocasions per una 

visibilitat reduïda pel condicionant de la pròpia màquina o del medi ambient.  

 

El transport sobre via, presenta a la vegada dos problemes típics:  

 

Els descarrilaments.  

La necessitat de què els trens entrin al túnel amb la locomotora en "cua" per la qual cosa  

la visibilitat del maquinista està reduïda (Figura 22.3.1.3.a).  

 

22.3.1.4.- Execució del sosteniment  

 

Durant l´execució del sosteniment del túnel es preveu l´aparició dels següents riscos  

específics:  

 Caigudes a diferent nivell (Figura 22.3.1.4.a).  

 Atrapaments.  
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Figura 22.3.1.3.a.- Perill en el transport sobre via 

 

PERILL  

 Ser atropellat per elements en moviment.  

 Perill d´entrebancada en les irregularitats del terra.  
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Figura 22.3.1.4.a.- Perill durant l´execució del sosteniment 

 

PERILL 

 Caigudes.  

 Rebots i salpicades de formigó projectat (Figura 21.3.1.4.b).  

  Inhalació pols o substàncies tòxiques (Figura 21.3.1.4.c).  

 Fronts (Figura 21.3.1.4.d).  

 Cops (Figura 21.3.1.4.e).  

 Atropellaments (Figura 21.3.1.4.f).  

 

 

 

 

 

22.4.- Prevenció de riscos professionals 
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22.4.1.- Proteccions individuals 

 

Les proteccions individuals seran, com a mínim, les següents:  

 

 Casc de seguretat no metàl·lic, aislant per baixa tensió, per tots els operaris, fins i tot els 

visitants.  

 Botes de seguretat per tot el personal que manipuli càrreges pesades, de lona i de cuir.  

 Guants d´ús general, de cuir i antifront per la manipulació de materials i objectes.  

 Granotes de color groc viu, tenint en compte les reposicions al llarg de l´obra, segons  

 

 Conveni Col·lectiu Provincial que sigui d´aplicació.  

 Vestits d´aigua, molt especialment en els treballs que no es poden suspendre amb 

meteorologia adversa, de color groc viu.  

 Botes d´aigua homologades en les mateixes condicions que els vestits d´aigua i en 

treballs en sòls enfangats o mullats.  

 Ulleres contra impactes i antipols en totes les operacions que poden produir-se 

despreniments de partícules.  

 Cinturó de seguretat de subjecció.  

 Cinturó de seguretat de caiguda.  

 Cinturó antivibratori.  

 Mascareta antipols.  

 Filtres per a mascareta.  

 Protectors auditius.  

 Guants de soldador.  

 Maneguins de soldador.  

 Panfronta de protecció per a soldadura elèctrica i autogen.  

 Polaines de soldador.  
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Figura 22.3.1.4.b.- Perill durant l´execució del sosteniment 

 

PERILL  

 Ser aixafat.  

 Rebot.  
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Figura 22.3.1.4.c.- Perill durant l´execució del sosteniment 

 

PERILL 

 Caigudes.  

 Pols.  

 Rebot.  
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Figura 22.3.1.4.d.- Perill durant l´execució del sosteniment 

 

PERILL 

 Caigudes.  

 Ser aixafat  

 Mans ferides pel costat tallant.  
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Figura 22.3.1.4.e.- Perill durant l´execució del sosteniment 

 

PERILL 

 Ser aixafat o copejat fortament.  

 Caigudes  
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Figura 22.3.1.4.f.- Perill durant l´excavació 

 

PERILL 

 Aixafament.  

 Arrossegament.  

 Caiguda de roques.  
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Figura 22.3.2.a.- Riscos en l´ ejecució de pous. 

 

PERILL 

 Caigudes d´objectes o materials.  

 Ser aixafats per la canestilla.  

 

 Guants de goma fins.  

 Guants dielèctrics.  

 Botes dielèctriques.  

 Armilles reflectants pel personal de protecció.  

 Equip autònom de respiració.  

 Vestits ignífucs.  

 

22.4.2.- Proteccions col·lectives 

 

Senyalització general  
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 Senyals de STOP en sortida de vehicles.  

 Obligatori l´us de casc, cinturó de seguretat, ulleres, mascareta, protectors auditius, botes i 

guants.  

 Risc elèctric, caiguda d´objectes, caiguda a diferent nivell, maquinària pesada en moviment, 

càrregues suspeses, incendi i explosions.  

 Entrada i sortida de vehicles.  

 Prohibit el pas a tota persona alien a l´obra, prohibit encendre foc, prohibit fumar i prohibit 

aparcar.  

 Senyal informativa de localització del botiquí i d´extintor. Cinta de balisament.  

 En les zones conflictives han d´establir-se itineraris obligatoris pel personal.  

 Han de senyalitzar-se les zones de gàlib reduït, les conduccions elèctriques, les 

transmissions mecàniques i els aparcaments.  

 

Excavació i buidatges  

 Pal accés del personal al front s´utilitzaran escales independents del accés dels vehicles.  

 Tanques de contenció en costat de buidatges.  

 Barana de protecció.  

 Senyalització mitjançant cinta de balisament reflectant i senyals indicatives de risc de 

caiguda a diferent nivell.  

 Els forats destinats a recollida de mostres o altre fí estaran balitzats i protegits.  

 La col·locació dels tubs de drenatge se farà sempre en sentit ascendent les rases o 

galeries.  

 Si l´extracció dels productes d´excavació es fa amb grues, aquestes han de portar elements 

de seguretat contra la caiguda dels mateixos.  

 Es senyalitzaran les línies enterrades de comunicacions, telefòniques, de transport 

d´energia, etc., així com les conduccions de gas, d´aigua, etc., que puguin ser afectades 

durant els treballs de moviment de terres, establint les proteccions necessàries per a 

respectar-les.  

 

Protecció contra incendis  

S´utilitzaran extintors portàtils del tipus i marca homologades segons el Reglament 

d´Instal·lacions de Protecció contra Incendis (1996).  

 

Els extintors d´incendis seran els adequats en capacitat i agent extintor al tipus d´incendi 

possible. Hauran de ser revisats periòdicament i, al menys, un cop cada ses mesos.  

 

22.4.3.- Proteccions especifiques en la execució d´obres subterrànies 

 

Els accidents deguts al medi en què es realitza el treball es poden evitar en la seva totalitat 

amb l´elecció adequada del sistema d´execució de l´obra, i amb la normativa correcta, 
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complementades amb un equip humà experimentat i amb uns coneixements professionals 

suficients.  

 

Par la malaltia professional originada per les condicions de salubritat del mateix serà 

necessària una perfecta ventilació interior dels gasos produïts pels motors de combustió i per la 

decantació del pols produït en els front.  

 

21.4.3.1.- Proteccions per la contaminació de l´aire  

 

Com a protecció contra el pols s´aplicarà aigua, mitjançant injectors, tolves, etc., als martells 

perforadors utilitzats en l´execució de les barrines per a voladures de forma que aplicant el doll 

el més a prop possible del puntde perforació, humitegi la roca abans de començar el procés 

d´abrasió o trituració de la mateixa. S´instal·larà, en les excavadores i pales quant s´utilitzin 

sistemes mecànics, mecanismes que mitiguen en el possible, la producció de pols i el restant 

es captarà mitjançant una instal·lació desempolvadora amb filtres automàtics de bosses o 

equips Roto-Vent; en el suposat de què no vingui ja incorporades en la maquinària que 

efectuarà l´excavació.  

 

Per evitar les concentracions màximes dels valors MAC dels gasos procedents de les 

voladures i dels motors diesel i mantenir les mateixa per sota dels límits permesos, se 

combinarà una bona ventilació de l´obra amb l´instal·lació de depuradores de gasos en els 

escapaments de les màquines Diesel, i com tals s´utilitzaran els purificadors catòdics i els 

diluidors de gasos. La ventilació dels túnels durant l´excavació en una obra subterrània té tres 

motius fonamentals:  

1. Subministrament de l´oxigen necessari a l´aire del túnel per reemplaçar el  

consumit pel personal i pels motors. La proporció d´oxigen no serà major del 19 per cent  

(19%) en cap punt de l´obra.  

2. Assegurar la dilució i evacuació del pols i dels gasos tòxics produïts pels sistemes  

de producció.  

3. Mantenir la temperatura de l´aire per sota de certs límits, entre 30 i 35º C.  

 

La ventilació pot ser aspirant, soplant i mixta, encara que la més recomanada, casi  

exclusivament, és la soplant.  

 

22.4.3.2.- Proteccions durant l´utilització d´explosius  
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Es tindrà en compte les següents mesures de protecció específiques:  

 

Es fitaran les àrees en què el despreniment violent de fragments de roca pogués afectar a 

vianants o vehicles mantenint sempre la distància de seguretat (Figura 21.4.3.2.a).  

Es col·locarà la senyalització de seguretat adequada per advertir de riscos i recordar 

obligacions o prohibicions per evitar accidents. Iniciada la voladura d´una determinada 

superfície de roca, amb pèrdua d´estabilitat dels fragments originats, es completarà el seu 

enderrocament en la jornada mitjançant el sanejament, dels blocs inestables, prohibint-se el 

saneig realitzat de forma manual i essent obligatori el saneig amb maquinària (Figura 

21.4.3.2.b).  

Es procedirà a la ventilació de l´àrea afectada immediatament després de la voladura.  

Serà obligatori l´ús de protectors auditius per tal d´evitar la sordesa professional pels sorolls 

originats per l´explosió.  

 

22.4.3.3.- Proteccions durant la càrrega i transport  

 

Durant la càrrega es regarà la mateixa per limitar la producció de pols.  

 

En el transport sobre via es pendran les següents mesures:  

Col·locació i conservació de la via de forma adequada per evitar descarrilaments.  

Disposar una bona senyalització tant del propi tren com del túnel.  

 

En el transport amb camions:  

 

Dotar-los amb senyalització de marxa enrere òptima i acústica i cerciorar-se que aquestes es 

mantinguin en bon estat.  

La senyalització de tots els obstacles que pogués haver-hi al túnel és una mesura obligatòria 

de seguretat, així com mantenir en bon estat tots els camins de rodadura i no excedir les 

velocitats màximes autoritzades en cada vehicle. Es dotaran a tots els cascs de seguretat 

d´unes bandes reflectants en la seva part frontal i posterior.  

 

22.4.3.4.- Proteccions durant l´execució del sosteniment  
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Les mesures de seguretat especifiques a tenir en compte durant l´execució del sosteniment 

seran les següents:  

 Instal·lació de dispositius de seguretat per evitar caigudes (Figura 21.4.3.4.a).  

 Prohibició del pas a les zones on estigui treballant maquinària per evitar atrapaments.  

 Utilització de cascs protectors amb mascareta respiratòria (Figura 21.4.3.4.b).  

 Utilització de plataformes d´elevació segures (Figura 21.4.3.4.c).  

 Ús de protecció de mans (Figura 21.4.3.4.d).  

 Manteniment de la zona de treball lliure de maquinàries per evitar atrapaments (Figura 

21.4.3.4.d).  

 Instal·lació de interruptors d´aturada d´emergència en posició visible en màquines que 

puguin ser causa d´atropellaments o atrapaments (Figura 21.4.3.4.e).  

 

Així mateix, s´observaran totes les normes i dispositius relatives a l´execució d´altres unidats 

constructives quant aquestes siguin d´aplicació en les obres de construcció del túnel de línia. 

 

Figura 22.4.3.2.a.- Mesures de seguretat durant les voladures. 
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Figura 22.4.3.2.b.- Saneig després d´una voladura amb mitjans mecànics 

 

PROTECCIÓ 

 Instal·lar dispositius de seguretat per evitar caigudes.  

 Instal·lar taulons intactes per prevenir caigudes.  

 Utilitzar proteccions laterals pel treball en plataformes.  

 Utilitzar plataformes totalment entarimades.  
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Figura 22.4.3.4.a.- Proteccions durant l´execució del sosteniment 

 

PROTECCIÓ 

 No entrar en la zona de perill.  

 Utilitzar casc protector amb macareta respiratòria.  
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Figura 22.4.3.4.b.- Proteccions durant l´execució del sosteniment 

 

PROTECCIÓ  

 Ús de plataformes d´elevació segures.  

 Il·luminar l´àrea de treball adequadament.  

 Utilitzar robot d projecció.  

 Utilitzar casc protector amb mascareta respiratòria.  
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Figura 22.4.3.4.c.- Proteccions durant l´execució del sosteniment 

 

PROTECCIÓ 

 Utilitzar plataformes de treball.  

 Portar posat protecció de mans.  

 Mantenir lliure de màquines la zona de treball.  
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Figura 22.4.3.4.d.- Proteccions durant l´execució del sosteniment. 

 

PROTECCIÓ  

 No entrar en la zona de perill (obeir les senyals d´advertència).  

 Instal·lar interruptors de parada d´emergència en posició visible.  
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Figura 22.4.3.4.e.- Proteccions durant l´excavació amb medis mecànics. 

 

22.4.3.5.- Proteccions generals  

 

 Tota la maquinària d´obra, vehicles de transport i maquinària pesada de via estarà pintada 

en colores vius i tindrà els equips de seguretat i reglamentaris en bones condicions de 

funcionament.  

 Totes les eines han d´estar en bon estat d´ús, ajustant-se a la seva finalitat.  

 S´ha de prohibir suplementar els mànecs de qualsevol eina per a produir un parell de força 

major i, en aquest mateix sentit s´haurà de prohibir també que aquests mànecs siguin 

accionats per dos treballadors, excepte les claus d´estrenyir de tirafonds.  

 Es col·locaran malles de protecció contra la caiguda d´objectes als llocs on sigui necessari.  

 Es senyalitzarà l´entrada i sortida de vehicles.  

 Totas les transmissions mecàniques i les conduccions elèctriques hauran de quedar 

senyalitzades de forma eficient de manera que s´evitin possibles accidents.  

 Totes les eines han d´estar en bon estat d´ús, ajustant-se a la seva comesa.  

 S´haura de regar les pistes i camins d´obra per a circulació de maquinària i vehicles a fi 

d´evitar el pols.  

 Les tanques autònomes de limitació i protecció tindran com mínim 90 cm d´alçada i estaran 

construïdes amb tubs metàl·lics i disposaran de potes per a mantenir la seva verticalitat.  
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 Les baranes disposaran d´un llistó superior a l´alçada de 100 cm del terra i amb suficient 

resistència per a garantir la retenció de persones.  

 Els topalls per detenir el moviment de vehicles es podran realitzar amb un parell te taulons 

embridats que es fitxaran al terreny per mitjà de rodons clavats en ell, o per qualsevol altre 

procediment eficaç.  

 Els cables de subjecció per cinturó de seguretat, així com els seus ancoratges, tindran 

suficient resistència per suportar els esforços a que puguin ser sotmesos d´acord en la 

seva funció.  

 Per la nit ha de instal·lar-se una il·luminació suficient, de l´ordre de 120 lux en les zones de 

treball i de 10 lux en la resta. En els treballs de major definició s´utilitzaran llums portàtils. 

Cas de fer-se els treballs sense interrupció de la circulació, es tindrà especial atenció 

d´utilitzar llum que no afecti a les senyals del f.c., carretera, ni a les pròpies de l´obra.  

 

Les mesures de protecció de zones o punts perillosos seran, entre altres, les següents:  

 Baranes i valles per la protecció i limitació de zones perilloses. Tindran una alçada del 

menys 1,00 m i estaran construïdes de tubs o rodons metàl·lics de rigidesa suficient.  

 Escales de man. Estaran proveïdes de sabates antilliscants.  

 Senyals. Totes les senyals hauran de tenir les dimensions i colors reglamentaris.  

 Bandes de separació amb el f.c. en servei o en vies públiques de gran trànsit. Es 

col·locaran amb peus drets metàl·lics, ben encastats en el balastre, placa o en el terreny. 

La banda serà de plàstic de color groc i negre amb trossos d´uns 10 cm de longitud. Podrà 

ser substituïda per cordes o varilles metàl·liques amb penjolls de colors vius cada 10 cm. 

En ambdós casos, la resistència mínima a tracció serà de 50 kg.  

 

23. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
 

  

 

23.1. Riscos de danys a tercers 
 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o 

objectes annexos que en depenguin són els següents: 

 Caiguda al mateix nivell. 
 Atropellaments. 
 Caiguda d'objectes. 

  

 

24. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 

 Incendi, explosió i/o deflagració. 
 Inundació. 
 Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
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 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
 Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 
 

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu 

Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 

1.- Ordre i neteja general. 

2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 

3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 

4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 

5.- Punts de trobada. 

6.- Assistència Primers Auxilis. 

 

 

Barcelona, Octubre del 2013 

L’enginyer autor del projecte 

 

Guillermo Callejo Escriche 
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 APÈNDIX I: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
 

G01 ENDERROCS 
G01.G01 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA 

DEMOLICIÓ PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS I ELEMENTS A 
POCA FONDARIA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: SOBRE ELEMENTS A DEMOLIR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: MATERIALS MAL APLEGATS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació:   

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /20 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE EN 167 i 
UNE EN 168 

10 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla 
d'acer recoberta de PVC, amb visors circular de 50 mm de D foscos de color DIN 5, 
homologades segons BS_EN 175 i UNE EN 169 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 17 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE EN 
149 

17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 136 17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE EN 511 i UNE EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420 

2 /4 /9 /10 /12 
/20 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE 
EN 347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 
344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 
346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /20 /25 
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2 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE EN 344-2 i UNE EN 12568 

6 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147D405 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE EN 361, UNE EN 
362, UNE EN 364, UNE EN 365 i UNE EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /20 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 
seguretat normalitzada (UNE EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

10 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /12 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 

HBBAC005 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 
29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /12 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 
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I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 

I0000096 No fumar 20 

I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 
radial 

20 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

 
G02 MOVIMENTS DE TERRES 
G02.G01 REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I RETALUSSAT 

EN DESMUNT 

EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MES DE 2 m. 

ACCÈS A LA ZONA DE TREBALL 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARIDAD DEL AREA DE TREBALL 
ACCÉS A L'EXCAVACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOSS DE FORTA PENDENT 

TREBALLS EN RASES 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

ACCÈS ALS TALLS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MOVILITAT DE LA MAQUINÀRIA  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS 

BASES NIVELADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE EN 812 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /16 /25 /26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE EN 167 i 
UNE EN 168 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 26 

H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat 
segons UNE EN 352, UNE EN 397 i UNE EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 17 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE EN 
149 

17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 136 17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE EN 511 i UNE EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 16 
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beige, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE EN 420 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE 
EN 347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al 
taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, 
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 
344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 
346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-
2 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE EN 340 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /16 /25 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE EN 340 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /10 /12 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 10 /12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
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I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  
G02.G03 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE ENTIBACIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ACCÈS FONS D'EXCAVACIÓ 

CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

APLEC DE MATERIAL 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ 

COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA 

RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE PAS DELIMITADES 

 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES SOTERRADES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS TERRES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE EN 812 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /16 /25 /26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 26 

H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat 
segons UNE EN 352, UNE EN 397 i UNE EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 17 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE EN 
149 

17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 136 17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE EN 511 i UNE EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420 

1 /2 /3 /6 /9 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beige, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al 
taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, 
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 
344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /25 
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346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-
2 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147D405 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE EN 361, UNE EN 
362, UNE EN 364, UNE EN 365 i UNE EN 353-2 

1 

H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, 
homologat segons UNE EN 795 

1 /3 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, 
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE EN 340 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /16 /25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /3 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 

I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000083 Dispositius d'alarma 16 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  
G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENAT / PEDRAPLENAT 
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FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENATS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS 
MECÀNICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT 

ACCÈS A ZONES DE TREBALL 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL 

ACCÈS A ZONES DE TREBALL 
APLEC DE TERRES 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL 

NO RESCPETAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 

ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE EN 812 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 /26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 26 

H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat 
segons UNE EN 352, UNE EN 397 i UNE EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 17 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE EN 
149 

17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 136 17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE EN 511 i UNE EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 
344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 
346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-
2 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 

1 /3 
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desmuntatge inclòs 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /4 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  
G02.G06 EXCAVACIÓ DE TÚNELS 

EXCAVACIÓ DE TÚNELS EN ZONES URBANES O NO, MITJANÇANT MITJANS MECÀNICS O PER EXPLOSSIUS. 
COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS COL.LABORADORS EN LA ESTABILITAT DEL TERRENY O MASSÍS ROCÓS 
(APUNTALAMENT) 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: COLOCACIÓ D'ELEMENTOS D'APUNTALAMENT A LA VOLTA DEL TÚNEL  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR 

IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: INESTABILITAT DEL FRONT DEL TÚNEL O ALTRES  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS O MECÀNIQUES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: EXCAVACIÓ DEL FRONT DEL TÚNEL 

GUNITAT DE LA VOLTA I PARETS 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL AL FRONT DEL TÚNEL  
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13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 

PROCÈS DE GUNITAT 
FEINES DE COLOCACIÓ DE RAILS I VAGONETES EXTRACCIÓ TERRES... 

 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 1 2 
 Situació: TEMPERATURES ALTES A L'INTERIOR DEL TÚNEL 

PRESÈNCIA DE GASOS DIVERSOS 
 

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: PROCÈS DE PERFORACIÓ  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 2 3 
 Situació: INSTAL·LACIÓ D'IL·LUMINACIÓ PROVISIONAL AL FRONT D'ATAC DEL TÙNEL  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: POLS EXCAVACIÓ, GASOS HIDROCARBURS, GRISÚ...  

20 EXPLOSIONS 2 3 4 
 Situació: PRESÈNCIA D'HIDROCARBURS SATURAND L'AIGUA SUBTERRANIA  

21 INCENDIS 2 3 4 
 Situació: PRESÈNCIA D'HIDROCARBURS SATURAND L'AIGUA SUBTERRANIA  

22 DEFLAGRACIONS 2 3 4 
 Situació: PRESÈNCIA D'HIDROCARBURS SATURAND L'AIGUA SUBTERRANIA  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE EN 812 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /12 /15 /16 
/20 /21 /22 /25 
/26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE EN 167 i 
UNE EN 168 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 26 

H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat 
segons UNE EN 352, UNE EN 397 i UNE EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 4 /10 /14 /17 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE EN 
149 

14 /17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 136 14 /17 

H144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb màscara, 
homologat segons UNE EN 139 

14 /17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE EN 511 i UNE EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420 

1 /2 /4 /9 /10 /12 
/25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beige, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE EN 420 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 
344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 
346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-
2 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /12 /15 /16 
/20 /21 /22 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147D405 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE EN 361, UNE EN 
362, UNE EN 364, UNE EN 365 i UNE EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, 
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE EN 340 

1 /2 /4 /6 /10 /15 
/16 /20 /21 /22 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE EN 340 

3 /9 /12 /25 
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SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H152Q031 m Marquesina de protecció d'embroquetat de túnel per a protecció de despreniments 
del terreny a mitja vessant amb perfils d'acer ancorats al terreny amb perns i 
plataforma de fusta sobre corretja ancorada al terreny, desmuntatge inclòs 

3 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /12 /15 /16 
/17 /20 /21 /22 
/25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /12 /15 /16 
/17 /20 /21 /22 
/25 /26 /27 

HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma 
blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per 
ésser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

3 /14 /17 /20 /21 
/22 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /12 /15 /16 
/17 /20 /21 /22 
/25 /26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 
instal.lació 

1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 /17 /20 /21 /22 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

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

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 /15 /21 
/22 

I0000045 Formació 10 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 
etc) 

20 

I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 

I0000096 No fumar 20 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

 
G03 FONAMENTS 
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G03.G01 SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - MURS GUIA ) 

EXECUCIÓ DE FONAMENTS SUPERFICIALS (EXCAVACIÓ, ARMAT, FORMIGONAT, CURAT) AMB MITJANS 
MECÀNICS I/O MANUALS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 1 1 
 Situació: CAIGUDES DINS DE RASES, POUS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA 

MUNTATGE DE ENCOFRATS, ARMADURES, FORMIGONAT 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS EN L'EXECUCIÓ D'ENCOFRAT , ARMAT , FORMIGONAT  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ D'ARMADURES  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: TALLS AMB SIRRA CIRCULAR: ENCOFRAT , ARMAT  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MUNTATGE ENCOFRAT, ARMADURES 

ESCAPÇAT DE PILOTIS: UTILITZACIÓ DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRAT 

FORMIGONERA 
FEINES DE FORMIGONAT 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARETEIG DE MATERIAL PER AL SEU TRACTAMENT: TALLERS FERRALLA, 

ENCOFRADORS 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: US DE MAQUINÀRIA 

CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS (CENTRAL FORMIGONERA PROPIA A OBRA) 

POLS TERRA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTES AMB CIMENT (FORMIGÓ)  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA DE CAMIONS EN OPERACIONS DE COL·LOCACIÓ 

D'ARMADURES, FORMIGONAT, SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS 
 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA 

TALLERS (FERRALLA, ENCOFRATS...) 
 

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /18 
/25 /26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 26 

H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat 
segons UNE EN 352, UNE EN 397 i UNE EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 17 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE EN 
149 

17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 136 17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE EN 511 i UNE EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /18 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beige, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al 
taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, 
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 1 /2 /4 /6 /9 /10 



 

89 
Document 1. Memòria i Annexes 
Annex 19. Estudi de Seguretat I Salut 

Millora General. Condicionament. Eixamplament i millora de traçat. Carretera 
C-14. PK 163+200 al 166+520. Tram: Organyà – Montant de Tost         

Guillermo Callejo Escriche 

 

 

 

general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 
344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 
346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-
2 

/11 /14 /18 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /18 
/25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/17 /18 /25 /26 
/27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/17 /18 /25 /26 
/27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/17 /18 /25 /26 
/27 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 /2 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 /2 

I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 1 /2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

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

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
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I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  
G03.G02 PROFUNDES ( PILOTS - MICROPILOTS - PANTALLES - CONSOLIDACIÓ DE TERRENY AMB 

INJECCIONS ) 

EXCAVACIÓ DE FONAMENTS PROFUNDS (EXCAVACIÓ, ARMAT, FORMIGONAT) AMB MITJANS MECÀNICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA EN POUS I RASES 

COL·LOCACIÓ D'ARMADURES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: CIRCULACIÓ OBRA: HUMITAT, LLOTS TIXOTRÓPICS  

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: DESMORONAMENT DE TERRES COLINDANTS  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ D'ARMADURES  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS: TALLERS DE FERRALLA, COL·LOCACIÓ D'ARMADURES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: CAIGUDA DE MATERIAL EN EXTRACCIÓ DE TERRES (BIBALVA) I LLOTS 

BENTONÍTICS 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EXCÈS DE CARREGA EN GRUES TELESCOPIQUES EN COL·LOCACIÓ 

D'ARMADURES 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS DE CARRETEIG I MUNTATGE DE MATERIAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS TERRA  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTES AMB FORMIGÓ, LLOTS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MAQUINÀRIA OBRA, CIRCULACIÓ  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE EN 812 

1 /2 /3 /4 /9 /10 
/12 /14 /18 /25 
/26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 26 

H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat 
segons UNE EN 352, UNE EN 397 i UNE EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 17 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE EN 
149 

17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 136 17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE EN 511 i UNE EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420 

1 /2 /3 /4 /9 /10 
/12 /18 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beige, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al 
taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, 
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 1 /2 /3 /4 /9 /10 
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general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 
344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 
346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-
2 

/12 /14 /18 /25 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE EN 340 

1 /2 /3 /4 /9 /10 
/12 /14 /16 /18 
/25 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /3 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /9 /10 
/12 /13 /14 /16 
/17 /18 /25 /26 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /9 /10 
/12 /13 /14 /16 
/17 /18 /25 /26 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /3 /4 /9 /10 
/12 /13 /14 /16 
/17 /18 /25 /26 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /3 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 10 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 9 

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

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 

I0000045 Formació 10 /12 /18 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
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G03.G06 GABIONS / ESCULLERES 

CONSTRUCCIÓ DE DICS O ESCULLERES MITJANÇANT LA COL.LOCACIÓ DE PAQUETS DE PEDRA EMBOLICATS 
EN MALLA METÀL.LICA O TRETRÀPODES DE FORMIGÓ PREFABRICATS AMB MITJANS MECÀNICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: CAIGUDA AL MAR  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLEC DE MATERIAL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'ELEMENTS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: COL·LOCACIÓ MANUAL DELS GABIONS I/O TETRAPODS 

CARRETEIG DELS MATEIXOS 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ MANUAL DELS GABIONS I/O TETRAPODS 

CARRETEIG DELS MATEIXOS 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE MATERIAL  

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I CARRETEIG DEL MATERIAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

23 INUNDACIONS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS EN ZONES PROXIMES AL MAR  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT, ESTESA I COL·LOCACIÓ DE LES PECES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE EN 812 

1 /2 /4 /9 /11 /12 
/14 /25 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE EN 511 i UNE EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420 

1 /2 /4 /9 /11 /12 
/25 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 
344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 
346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-
2 

1 /2 /4 /9 /11 /12 
/14 /25 

H147D405 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE EN 361, UNE EN 
362, UNE EN 364, UNE EN 365 i UNE EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE EN 340 

1 /2 /4 /9 /11 /12 
/14 /25 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /11 /12 
/13 /14 /23 /25 
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HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /11 /12 
/13 /14 /23 /25 

HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma 
blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per 
ésser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /23 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /9 /11 /12 
/13 /14 /23 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /23 

I0000013 Ordre i neteja 2 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 1 /2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 /23 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /11 /13 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /23 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  
G03.G08 CONTENCIÓ DE TALUSSOS AMB PERNS 

COL.LOCACIÓ DE PERNS O PASSADORS PER A LA SUBJECCIÓ EN TALUSSOS, EVITANT EL SEU TRENCAMENT I 
LLISCAMENT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ DE BULONS O PERNIS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE SUPERFICIE EN ZONES D'APLECS  

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ESTABILITAT DEL TALÚS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES MANUALS (COL·LOCACIÓ DE BULONS)  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: COL·LOCACIÓ DE BULONS  

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: COL·LOCACIÓ DE BULONS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: POLS GENERAT PEL MARTELL PNEUMATIC  I PER TREBALLS DE TRENCAMENT 

A OBRA 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ PROPERA DE VEHICLES ALIENS A L'OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
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 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE EN 812 

1 /2 /3 /9 /10 /14 
/25 /26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE EN 167 i 
UNE EN 168 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 26 

H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat 
segons UNE EN 352, UNE EN 397 i UNE EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 17 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE EN 
149 

17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 136 17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE EN 511 i UNE EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420 

1 /2 /3 /9 /10 /25 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 
344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 
346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-
2 

1 /2 /3 /9 /10 /14 
/25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147D405 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE EN 361, UNE EN 
362, UNE EN 364, UNE EN 365 i UNE EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE EN 340 

1 /2 /3 /9 /10 /14 
/25 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl.lica, una de triple torsió, pas de malla de 80 mm 
i diàmetre 2,4 mm, amb làmina de polietilè d'alta densitat, ancorada amb barres 
d'acer corrugades i subjectada amb cables 

3 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /3 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /9 /10 /13 
/14 /17 /25 /26 
/27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /9 /10 /13 
/14 /17 /25 /26 
/27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /3 /9 /10 /13 
/14 /17 /25 /26 
/27 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 
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I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 
instal.lació 

1 

I0000013 Ordre i neteja 2 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 25 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  
G03.G09 CONTENCIÓ DE TALUSSOS AMB FORMIGÓ PROJECTAT 

CONSTRUCCIÓ DE PROTECCIÓ EN FRONT DE TALÚS MITJANÇANT GUNITAT D'UNA CAPA DE FORMIGÓ ARMADA 
AMB MALLA ELECTROSOLDADA METÀL.LICA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE L' ARMADURA I GUNITAT  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ZONES D'APLEC 

CIRCULACIÓ OBRA 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: CAIGUDA DE MATERIAL PER DESPLOM (ESTABILITAT DEL TALÚS)  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE LA MALLA ELECTROSOLDADA I GUNITAT  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES MANUALS 

COL·LOCACIÓ DE LA MALLA ELECTROSOLDADA 
GUNITAT 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE GUNITAT  

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS GUNITAT  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTES AMB EL FORMIGÓ (CIMENT)  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ DE VEHICLES PROXIMS A ZONES DE TREBALL 

(FORMIGONERAS...) 
 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE EN 812 

1 /2 /3 /4 /9 /10 
/14 /18 /25 /26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 10 
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transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE EN 167 i 
UNE EN 168 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 26 

H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat 
segons UNE EN 352, UNE EN 397 i UNE EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 17 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE EN 
149 

17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 136 17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE EN 511 i UNE EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420 

1 /2 /3 /4 /9 /10 
/18 /25 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 
344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 
346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-
2 

1 /2 /3 /4 /9 /10 
/14 /18 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147D405 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE EN 361, UNE EN 
362, UNE EN 364, UNE EN 365 i UNE EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE EN 340 

1 /2 /3 /4 /9 /10 
/14 /18 /25 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl.lica, una de triple torsió, pas de malla de 80 mm 
i diàmetre 2,4 mm, amb làmina de polietilè d'alta densitat, ancorada amb barres 
d'acer corrugades i subjectada amb cables 

3 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /3 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /9 /10 
/13 /14 /17 /18 
/25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /9 /10 
/13 /14 /17 /18 
/25 /26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /3 /4 /9 /10 
/13 /14 /17 /18 
/25 /26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
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I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000045 Formació 10 /13 /18 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 

I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

 
G04 ESTRUCTURES 
G04.G01 ESTRUCTURES D'ACER 

MUNTATGE EN OBRA DE PILARS, TAULERS, ENCAVALLADES, CORRETGES I D'ALTRES ELEMENTS D'ACER. 
COL.LOCACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS I ANCORATGE PER SOLDADURA, CARGOLS O REBLONS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIONS O TREBALLS EN ALÇADA DELS MATERIALS 

CAIGUDES PER FORATS VERTICALS  I/O HORIZONTALS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ D'ELEMENTS DE L' ESTRUCTURA  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: SOBRE ELEMENTS PUNXANTS O MATERIALS MAL APLEGATS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES MANUALS 

MANIPULACIÓ D'OBJECTES 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PICAT D'ESCORIA 

TREBALLS AMB SERRA RADIAL 
TREBALLS DE TALL AMB OXIACETILÈ 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: DESCARREGA DE MATERIAL 

MUNTATGE D'ELEMENTS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DEGUTS A TALL I SOLDADURA DE PECES  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: GASOS PRODUÏTS PER LA SOLDADURA ELECTRICA A ZONES TANCADES  

19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 3 2 4 
 Situació: RADIACIONS, INFRARROJES I ULTRAVIOLADES DE LA SOLDADURA ELÈCTRICA  

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: EXPLOSIÓ DE MATERIALS COMBUSTIBLES PROXIMS A LA ZONA DE TREBALL 

(SOLDADURA) 
 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: INCENDI DE MATERIALS COMBUSTIBLES PROXIMS A LA ZONA DE TREBALL 

(SOLDADURA) 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ DE VEHICLES A OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /16 
/20 /21 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 10 /14 
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transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE EN 167 i 
UNE EN 168 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla 
d'acer recoberta de PVC, amb visors circular de 50 mm de D foscos de color DIN 5, 
homologades segons BS_EN 175 i UNE EN 169 

10 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE EN 175 

10 /19 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 17 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE EN 
149 

17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 136 17 

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE EN 141 i UNE EN 
12083 

17 

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420 

9 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE EN 511 i UNE EN 420 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE EN 407 i 
UNE EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420 

2 /4 /6 /9 /10 /11 
/20 /21 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beige, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE 
EN 347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al 
taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, 
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 
344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 
346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-
2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /20 /21 /25 

H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la 
humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, 
amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, 
homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, 
UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, 
UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-2 

10 /15 

H147D405 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE EN 361, UNE EN 
362, UNE EN 364, UNE EN 365 i UNE EN 353-2 

1 

H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, 
homologat segons UNE EN 795 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, 
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE EN 340 

25 

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /20 
/21 

H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó sanforitzat (100%), color blau 
vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl.liques, 
homologada segons UNE EN 340, UNE EN 470-1 i UNE EN 348 

16 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o tubers, de 
polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, 
homologada segons UNE EN 340 

14 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE EN 340 

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE EN 340, UNE EN 
470-1 i UNE EN 348 

10 
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SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 
seguretat normalitzada (UNE EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /20 /21 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció de sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al 
sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 
°, desmuntatge inclòs 

4 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/16 /17 /19 /20 
/21 /25 

HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, d 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista 
fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

15 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/16 /17 /19 /20 
/21 /25 

HBBAC005 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 
29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

21 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/16 /17 /19 /20 
/21 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 
instal.lació 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000016 Organitzar el pas sobre taulers col.locats a sobre dels armats dels sostres 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

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

4 /11 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
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I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 /15 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000083 Dispositius d'alarma 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 

I0000089 En cada cas, s'ha de calcular el nombre de "cristal inactinio", en base a la intensitat de la 
soldadura 

19 

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 
etc) 

20 /21 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 /21 

I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 /21 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 /21 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 /21 

I0000096 No fumar 20 /21 

I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  
G04.G02 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU 

(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TENSAT) 

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT ELABORADES EN OBRA, ABOCAT AMB CUBILOT O BOMBA, ENCOFRAT 
METÀL.LIC O DE FUSTA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRATS 

FORMIGONAT DE PILARS I JASSERES 
FORATS VERTICALS O HORIZONTALS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: MATERIAL APLEGAT 

MATERIAL DE RUNES 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: FALLIDES D'APUNTALAMENTS, ENCOFRATS  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: DESCÀRREGA DE MATERIALS A LA VORA DEL SOSTRE 

CAIGUDA D'EINES MANUALS 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 

TREPITJAR SOBRE FORMIGÓ FRESC, REVOLTONS, ARMADURA 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS 

MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
DIFERENTS TALLS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE TALL DE MATERIALS 

ABOCAT DE FORMIGÓ 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ENCOFRATS, ARMADURES 

PROCESSOS DE DESCARREGA DE MATERIALS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: TREBALLS MANUALS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
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18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTE AMB FORMIGÓ (CIMENT)  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ DE VEHICLES A OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE EN 812 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /16 
/18 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE EN 167 i 
UNE EN 168 

10 /14 /18 

H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta 
metàl.lica, per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE EN 
1731 

10 

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420 

9 /11 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE EN 511 i UNE EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /25 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE EN 374-1,-2,-3 i UNE EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beige, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE 
EN 347 

6 /14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al 
taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, 
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 
344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 
346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-
2 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /18 
/25 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE EN 344-2 i UNE EN 12568 

6 

H147D405 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE EN 361, UNE EN 
362, UNE EN 364, UNE EN 365 i UNE EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, 
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /16 
/18 /25 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE EN 340 

14 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H152N681 m Barana de protecció de sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al 
sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 
°, desmuntatge inclòs 

4 
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H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/18 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/18 /25 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/18 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 

I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 

I0000022 Condena de la planta inferior a la que s'ha de formigonar 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 9 /10 /11 /13 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  
G04.G03 TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES PREFABRICADES 

TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES AMB ELEMENTS PREFABRICATS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES EN EL PROCÈS DE MUNTATGE DE L'ESTRUCTURA  
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2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS PREFABRICATS AL PROCÈS DE COL·LOCACIÓ EN OBRA 

CAIGUDA D'ELEMENTS DURANT EL TRANSPORT INTERIOR 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: TREPITJADE A SOBRE D'OBJETES PUNXANTS 

TREPITJADES SOBRE MATERIALS MAL APLEGATS 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: COPS A L'UTILITZACIÓ D'EINES MANUALS 

COPS EN PROCÈS D'AJUST DE PECES 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: EN PROCÈS DE REPAS, ADAPTACIÓ DE PECES  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS. TREBALLS DE GUIAT  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VOLCADA DE LA MAQUINÀRIA EN EL PROCÈS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL D'ELEMENTS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

BUFADES DE VENT FORTES 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: ATROPELLAMENTS AMB VEHICLES PROPIS DE L'OBRA (VEH. PESATS)  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE EN 167 i 
UNE EN 168 

10 /14 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE EN 
149 

10 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE EN 511 i UNE EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420 

2 /4 /6 /9 /10 /11 
/12 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE 
EN 347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 
344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 
346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-
2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /25 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE EN 344-2 i UNE EN 12568 

6 

H147D405 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE EN 361, UNE EN 
362, UNE EN 364, UNE EN 365 i UNE EN 353-2 

1 

H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, 
homologat segons UNE EN 795 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, 
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /25 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE EN 340 

14 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
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Codi UA Descripció Riscos 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció de sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al 
sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 
°, desmuntatge inclòs 

4 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/25 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 /11 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

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

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 11 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /10 /12 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

 
G06 IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS 
G06.G01 IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES 

IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES AMB L'APLICACIÓ D'EMULSIONS, 
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PINTURES O MEMBRANES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE CORONACIÓ DE MURS 

EXCAVACIONS OBERTES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: SUMINISTRAMENT DE MATERIALS A LA ZONA DE TREBALL  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

SUPERFICIE DE TREBALL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EN PROCESSOS DE TRENCAMENT, COL·LOCACIÓ, MANIPULACIÓ EN OBRA  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE NETEJA DEL SUPORT ABANS DE LA COL·LOCACIÓ  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MASSILLES  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MASSILLES  

21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTES, MATERIALS INFLAMABLES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 /18 /21 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE EN 167 i 
UNE EN 168 

10 /14 /18 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 136 17 

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE EN 141 i UNE EN 
12083 

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE EN 511 i UNE EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/18 /21 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE EN 374-1,-2,-3 i UNE EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beige, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE 
EN 347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al 
taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, 
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 
344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 
346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-
2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/18 /21 

H147D405 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE EN 361, UNE EN 

1 
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362, UNE EN 364, UNE EN 365 i UNE EN 353-2 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, 
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 /18 /21 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE EN 340 

14 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /16 /17 
/18 /21 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /16 /17 
/18 /21 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /16 /17 
/18 /21 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

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

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /21 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 /18 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
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I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 

 
  
G06.G04 JUNTS ( FORMACIO - REBLERTS - SEGELLATS ) 

FORMACIÓ, REBLERT I SEGELLAT DE JUNTS DE DILATACIÓ I ENTRE MATERIALS D'OBRA AMB PERFILS, 
CORDONS I MÀSTICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 1 1 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: AL NETEJAR EL SUPORT O JUNT  

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES 

POLS NETEJA DEL SUPORT O JUNT 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: DISSOLVENTS, COLES I MÀSTICS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE EN 812 

1 /2 /6 /9 /10 /14 
/18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE EN 167 i 
UNE EN 168 

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 14 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 136 17 

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE EN 141 i UNE EN 
12083 

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE EN 511 i UNE EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420 

9 /10 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE EN 374-1,-2,-3 i UNE EN 420 

18 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE 
EN 347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 
344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 
346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-
2 

1 /2 /6 /9 /10 /14 
/18 

H147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 

1 
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subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE EN 361, UNE EN 362, UNE EN 364, UNE 
EN 365 i UNE EN 354 

H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, 
homologat segons UNE EN 795 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, 
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE EN 340 

1 /2 /6 /9 /10 /14 
/18 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE EN 340 

14 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /9 /10 /13 
/17 /18 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /9 /10 /13 
/17 /18 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /6 /9 /10 /13 
/17 /18 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000045 Formació 10 /13 /18 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

 
  

 
G07 REVESTIMENTS 
G07.G01 PINTATS - ENVERNISSATS 

PROTECCIÓ D'ESTRUCTURES, PARAMENTS O SUPERFÍCIES AMB PINTURA O VERNÍS 

 
Avaluació de riscos 
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Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DES DE BASTIDES, BORRIQUETES 

CAIGUDA DES DE BASTIDES PENJADES 
CAIGUDA PER FORATS VERTICALS O HORIZONTALS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA D'EINES MANUALS 

CAIGUDA DE MATERIALS TRANSPORTS (MANUTENCIÓ) 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: US D'EINES MANUALS 

TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
 Situació: PROYECCIÓ DEL MATERIAL A LA SEVA APLICACIÓ  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4 
 Situació: INHALACIÓ DE VERNÍS, ESENCIA DE TREMENTINA 

FREGAT O POLIT DE SUPERFICIES 
ACABATS 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 2 3 

 Situació: CONTACTE AMB PINTURES ESPECIALS, VERNÍS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 /18 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE EN 167 i 
UNE EN 168 

10 /14 /18 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 17 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE EN 
149 

17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 136 17 

H144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb màscara, 
homologat segons UNE EN 139 

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE EN 511 i UNE EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/18 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beige, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE 
EN 347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al 
taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, 
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 
344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 
346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-
2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /18 /25 

H147D501 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energía, 
homologat segons UNE EN 361, UNE EN 362, UNE EN 364, UNE EN 365 i UNE 

1 
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EN 355 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, 
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE EN 340 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/16 /18 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE EN 340 

25 

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE EN 340 

6 

H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 14 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, 
ancorada a suports metàl.lics, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o 
ponts, ancorada a suports metàl.lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl.lica tubular i plataforma de 
fusta, desmuntatge inclòs 

4 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al 
sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 
°, desmuntatge inclòs 

4 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

25 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 

HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, d 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista 
fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

10 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

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

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
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I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000045 Formació 9 /10 /13 /17 /18 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

 
G08 PAVIMENTS 
G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS ) 

EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARI OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: US D'EINES MANUALS 

COPS AMB MAQUINÀRIA 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PROPIA DE L'OBRA  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIO EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  DEL TALUS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: US D'EINES MANUALS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES 

POLS DE SITGES DE CIMENT 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PROPIA DE L'OBRA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 
Codi UA Descripció Riscos 
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H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/16 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE EN 167 i 
UNE EN 168 

10 /14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 17 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE EN 
149 

17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 136 17 

H144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb màscara, 
homologat segons UNE EN 139 

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE EN 511 i UNE EN 420 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE EN 407 i 
UNE EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beige, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE 
EN 347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al 
taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, 
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 
344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 
346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-
2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /15 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE EN 361, UNE EN 362, UNE EN 364, UNE 
EN 365 i UNE EN 354 

1 

H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, 
homologat segons UNE EN 795 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, 
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE EN 340 

15 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /16 
/25 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE EN 340 

14 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE EN 340 

14 

H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%) ,color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, 
ancorada a suports metàl.lics, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o 
ponts, ancorada a suports metàl.lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 

14 
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formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

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

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  
G08.G02 PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC.. ) 

EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 1 2 
 Situació: TRANSPORT DE MATERIAL 

MANIPULACION DE BLOQUES DE PIEDRA 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: US D'EINES MANUALS  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TALL EN SEC DE PECES, PEDRES  
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RETIRADA DE RUNA 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE MATERIAL PROXIM A TALUSSOS  

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

US D'EINES MANUALS 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
DESCARREGA DE MATERIAL 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE TERRES 

CONFECCIO DE MORTER 
TALL DE PEDRA, CERÀMICA 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTES AMB MORTER (CIMENT)  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÉ ALIENA I PROPIA D'OBRA 

FEINES DE MANTENIMIENT 
 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE EN 812 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /16 /18 /25 
/26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE EN 167 i 
UNE EN 168 

9 /10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 17 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE EN 
149 

17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 136 17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE EN 511 i UNE EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/18 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beige, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al 
taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, 
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 
344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 
346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-
2 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /18 /25 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE EN 340 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /16 /18 /25 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE EN 340 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /16 /18 /25 

H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologats segons UNE EN 340 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /16 /18 /25 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE EN 340 

14 

H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%) ,color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE EN 340 

14 
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SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 /26 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 /26 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 /26 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

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

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000084 Tall de material ceràmic per via humida 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

 
  

 
G09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
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G09.G01 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 

COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE 
CIRCULACIÓ I ZONES URBANITZADES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: SUPERFICIE DE TREBALL 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: US D'EINES MANUALS 

COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 

CONTACTES EN SOLDADURA ELECTRICA 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /14 
/16 /25 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 17 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE EN 
149 

17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 136 17 

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420 

9 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE EN 511 i UNE EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420 

1 /2 /4 /6 /14 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beige, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE 
EN 347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al 
taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, 
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 
344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 
346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-
2 

1 /2 /4 /6 /9 /25 

H147D405 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE EN 361, UNE EN 
362, UNE EN 364, UNE EN 365 i UNE EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
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H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /14 
/16 /25 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE EN 340 

14 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /25 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

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

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
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I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  
G09.G02 BARRERES DE FORMIGÓ FET IN SITU O AMB PECES PREFABRICADES 

EXECUCIÓ I MUNTATGE DE BARRERES DE PROTECCIÓ DE FORMIGÓ ARMAT IN-SITU O EN PECES 
PREFABRICADES. MUNTATGE AMB MITJANS MECÀNICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLECS DE MATERIAL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT, MANUTENCIÓ DE MATERIAL  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE OBJECTES PUNXANTS 

IRREGULARITAT DEL TERRENY 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: US D'EINES MANUALS 

US DE MAQUINÀRIA 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: PROCÈS DE FORMIGONAT 

COL·LOCACIÓ I AJUST DE PECES. 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: US D'EINES MANUALS 

CARRETEIG DE MATERIALS PESATS 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTES AMB FORMIGÓ (CIMENT)  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE EN 812 

2 /4 /6 /9 /10 /14 
/18 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE EN 167 i 
UNE EN 168 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 14 

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420 

9 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE EN 511 i UNE EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420 

2 /4 /6 /10 /14 
/18 /25 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE 
EN 347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 
344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 
346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-
2 

2 /4 /6 /9 /10 /18 
/25 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE EN 340 

2 /4 /6 /9 /10 /14 
/18 /25 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE EN 340 

14 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 14 
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0,3 mm de gruix, homologat segons UNE EN 340 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /25 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 /13 
/14 /18 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 /13 
/14 /18 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 /13 
/14 /18 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 25 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

 
G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
G10.G01 ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, EMBORNALS, BUNERES, 

ETC.. ) 

XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA SUPERFICIALMENT, PERICONS SIFÒNICS I DESGUASSOS, DE 
MATERIAL PREFABRICAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: CAIGUDA EN RASES OBERTES  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLEC DE TERRES DE LEXCAVACIÓ 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA DE TERRES DEL TALUS 

INESTABILITAT DEL TERRENY 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
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 Situació: SOBRE MATERIALS MAL APLEGATS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: COPS AMB TUBS O PERICONS 

MANIPULACIÓ DE MATERIALS (TALL, UNIÓ DE PECES) 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: PROCESSOS D'AJUST DE MATERIAL, TALLS, UNIONS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE GUIAT DE MATERIAL A LA SEVA COL·LOCACIÓ  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS D'UNIÓ: SOLDADURA, TERMOSELLAT  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: INHALACIÓ DE DISSOLVENTS 

POLS TERRES 
GASOS TOXICS DE CONNEXIONS INCONTROLATS 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: CONTACTES AMB PEGAMENTS, CIMENTS  

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA PROPIA DE L'OBRA I VEHICLES D'ALTRES ACTIVITATS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE EN 812 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE EN 167 i 
UNE EN 168 

10 /14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 17 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE EN 
149 

17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 136 17 

H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons 
UNE EN 143 i UNE EN 12083 

17 

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE EN 141 i UNE EN 
12083 

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE EN 511 i UNE EN 420 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE EN 407 i 
UNE EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /24 /25 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE EN 374-1,-2,-3 i UNE EN 420 

18 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE 
EN 347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 
344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 
346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-
2 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H147D405 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE EN 361, UNE EN 
362, UNE EN 364, UNE EN 365 i UNE EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE EN 340 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 
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H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE EN 340 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologats segons UNE EN 340 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl.lica, una de triple torsió, pas de malla de 80 mm 
i diàmetre 2,4 mm, amb làmina de polietilè d'alta densitat, ancorada amb barres 
d'acer corrugades i subjectada amb cables 

3 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152V017 m3 Barrera de seguretat contra despreniments en coronacions de rases i excavacions 
amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

25 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 /3 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 25 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /25 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /15 

I0000045 Formació 10 /11 /13 /15 
/18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 

I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15 

I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 



 

122 
Document 1. Memòria i Annexes 
Annex 19. Estudi de Seguretat I Salut 

Millora General. Condicionament. Eixamplament i millora de traçat. Carretera 
C-14. PK 163+200 al 166+520. Tram: Organyà – Montant de Tost         

Guillermo Callejo Escriche 

 

 

 

I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 

I0000102 Procediment prèvi de treball 24 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  
G10.G02 ELEMENTS SOSTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I DESGUASSOS, DE 
MATERIAL PREFABRICAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL  

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU 

INESTABILITAT DEL TALÚS 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACACIÓ  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: CONTACTES AMB PEGAMENTS, CIMENT  

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLEOS PROPIS I ALIENS SE L'OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE EN 812 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE EN 167 i 
UNE EN 168 

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 14 

H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat 
segons UNE EN 352, UNE EN 397 i UNE EN 458 

25 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 17 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE EN 
149 

17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 136 17 

H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons 
UNE EN 143 i UNE EN 12083 

17 

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE EN 141 i UNE EN 
12083 

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 14 
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suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE EN 511 i UNE EN 420 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE EN 407 i 
UNE EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /24 /25 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE EN 374-1,-2,-3 i UNE EN 420 

18 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE 
EN 347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al 
taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, 
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

1 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 
344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 
346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-
2 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologats segons UNE EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl.lica, una de triple torsió, pas de malla de 80 mm 
i diàmetre 2,4 mm, amb làmina de polietilè d'alta densitat, ancorada amb barres 
d'acer corrugades i subjectada amb cables 

3 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152V017 m3 Barrera de seguretat contra despreniments en coronacions de rases i excavacions 
amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /3 /25 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
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I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 1 /2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 1 /3 /4 /25 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

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

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 15 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 15 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 15 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15 

I0000071 Revisió de la posta a terra 15 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 15 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 

I0000102 Procediment prèvi de treball 24 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

 
G12 CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
G12.G01 TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 

TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 

VÀLVULES,ETC..) 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÈS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROBES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
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SOLDADURA ELÈCTRICA 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 

PER FLUÏDS CALENTS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUGUES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 

PROBES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÈS DE PURGATGE 

PER FUGUES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/16 /18 /20 /21 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE EN 167 i 
UNE EN 168 

10 /14 /18 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla 
d'acer recoberta de PVC, amb visors circular de 50 mm de D foscos de color DIN 5, 
homologades segons BS_EN 175 i UNE EN 169 

10 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE EN 175 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 17 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE EN 
149 

17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 136 17 

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE EN 141 i UNE EN 
12083 

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE EN 511 i UNE EN 420 

14 /15 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE EN 407 i 
UNE EN 420 

10 /15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /20 /21 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE EN 374-1,-2,-3 i UNE EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beige, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE 
EN 347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al 
taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, 
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 
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H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 
344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 
346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-
2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

H147D405 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE EN 361, UNE EN 
362, UNE EN 364, UNE EN 365 i UNE EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, 
composat d'una banda de cintura, sivell, recolzament dorsal, elements 
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, 
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó sanforitzat (100%), color blau 
vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl.liques, 
homologada segons UNE EN 340, UNE EN 470-1 i UNE EN 348 

10 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o tubers, de 
polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, 
homologada segons UNE EN 340 

14 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE EN 340 

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE EN 340, UNE EN 
470-1 i UNE EN 348 

10 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 
seguretat normalitzada (UNE EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /21 

H152N681 m Barana de protecció de sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, d 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista 
fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAC005 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 
29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 /21 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 
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I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

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

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 
/21 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000083 Dispositius d'alarma 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 
etc) 

20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 

I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 

I0000096 No fumar 20 

I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 
radial 

20 /21 

 
  

 
G20 JARDINERIA 
G20.G01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 

NIVELACIÓ DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSELLS, RASES I PLANTACIÓ 
D'ARBRES, ARBUSTS I SEMBRA 

 
Avaluació de riscos 
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Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CAIGUDES EN POUS I RASES  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: OPERACIONS DE CARREGA I DESCARREGA DE ARBRES I MATERIALS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ZONAS DE TREBALL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: US D'EINES MANUALS  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: DESPLAÇAMENTS DE MAQUINÀRIA PER DESPLOM DE TALUSSOS O 

INESTABILITAT DE SUPERFICIES DE TREBALL 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE CARREGUES PESADES  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS DE SUBSTANCIES D'ADOB O FITOSANITARIES 

POLS DE TERRES 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: TERRES ADOBODES, PRODUCTES QUIMICS FITOSANITARIS  

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/17 /18 /24 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE EN 167 i 
UNE EN 168 

18 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 136 17 

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE EN 141 i UNE EN 
12083 

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE EN 511 i UNE EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/17 /24 /25 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE EN 374-1,-2,-3 i UNE EN 420 

17 /18 

H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, 
UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, 
UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-2 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 
344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 
346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-
2 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/17 /18 /24 /25 

H147D405 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE EN 361, UNE EN 
362, UNE EN 364, UNE EN 365 i UNE EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /24 
/25 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /24 
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/25 

H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologats segons UNE EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /24 
/25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE EN 340 

14 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%) ,color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE EN 
340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/13 /14 /17 /18 
/24 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/13 /14 /17 /18 
/24 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/13 /14 /17 /18 
/24 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

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

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 

I0000045 Formació 9 /18 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
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I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 

I0000102 Procediment prèvi de treball 24 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
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PLEC DE PRESCRIPCIONS. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
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1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 

  

 

1.1. Identificació de les obres 
 

Les obres a les que fa abast el present plec corresponen al Projecte Constructiu del nou pont sobre el riu 
Montsant a la població de Margalef. El viaducte forma part de la trama urbana de la localitat connectant 
amb la carretera comarcal T-713. 

 

1.2. Objecte 
 
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions que 
hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió Preventiva 
(Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar per la 
reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de 
Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com 
les tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus 
d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es 
tindran en compte les condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 

 

 Tots aquells continguts al: 
 Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre 

Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i 
adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 

 ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de l’Estat’‘ 
i adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. 
(cas d'Obra Pública) 

f) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques de 
l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo’‘. 

g) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies 
subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 

  

 

1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 
 

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 

‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, 

l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del 

Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures 

preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint com a mínim els  

següents documents: 

 

Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se 

o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que 

puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; 

relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats  
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anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents 

a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan 

es proposin mesures alternatives. 

Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i 

reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es 

tracti, així com les prescripcions que s'hauran  de complir en relació amb les 

característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i 

equips preventius. 

Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i 

comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de 

les especificacions tècniques necessàries.  

Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat 

definits o projectats. 

Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de l'Estudi 

de Seguretat i Salut. 

  

 

1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 
 

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del 

Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el 

contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als 

riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els 

terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 

El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són 

documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat 

acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 

La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan constituïts 

per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, els 

Amidaments i els Pressupostos Parcials. 

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de 

l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les 

dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement 

d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no 

podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del 

Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades 

apareguin a algun document contractual. 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la 

suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de 

l’Estudi de Seguretat i Salut. 
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Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas 

d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del 

Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En 

qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser 

executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de 

l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut 

corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 

  

 

2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 
 

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan 

obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a 

la L. 31/1995) : 

 Evitar els riscos. 
 Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
 Combatre els riscos en el seu origen. 
 Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de 

treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb 
l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la 
salut.  

 Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
 Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
 Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, 

l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels 
factors ambientals al treball. 

 Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. 
 Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

  

 

2.1. Promotor 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, 

física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i 

financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva 

posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 

 Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan 
sigui necessari o es cregui convenient. 

 

 Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al 
Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració 
del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les 
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modificacions pertinents. 
 

 Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les 
fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 

 

 Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual 
Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes. 

 

 La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de 
les seves responsabilitats. 

 

 Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives llicències i 
autoritzacions administratives. 

 

 El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les 
observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin 
unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 

 

2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, qualsevol 
persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb titulació 
acadèmica en Construcció. 

 

És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, estudi i 

elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció 

d’Execució. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 

 

 Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui en 
consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la 
L.31/1995), i en particular: 

o Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat de planificar les 
diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o successivament. 

o Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de treball. 

 Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la Seguretat i 
Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra.  

 Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi de 

Seguretat i Salut. 
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Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells 

casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el R.D. 

1627/1997, són les següents: 

 

 Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 
 

 En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de 
planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar 
simultània o successivament. 

 En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de 
treball.  

 

 Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels 
Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable 
els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les 
tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre 
sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció: 
 El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
 L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o 
circulació. 

 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
 El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els 
defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 

 La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

 La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
 L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
 L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que 

haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
 La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors 

autònoms. 
 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es 

realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les 

modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció 
quan no calgui la designació de Coordinador. 

 Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 

 Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
 Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones 

autoritzades.  
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El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del 

Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la 

Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a 

l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a màxim 

patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, 

en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que calgui. 

 

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, 

Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 

  

 

2.3. Projectista 
 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la 

normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 

 

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de 

forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del 

Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 

 

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents 

tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 

 

 Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de 
Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les 
decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels 
treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.  

 Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 
  

 

2.4. Director d'Obra 
 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i 

mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i 

d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar 

l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a més a més l'execució 
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material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i 

quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 

 

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director 

d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, 

nomenat pel Promotor. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 

 

 Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura 
projectada a les característiques geotècniques del terreny. 

 Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de 
construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, 
desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els 
materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les instal·lacions i 
dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el  Projecte i l’Estudi 
de Seguretat i Salut. 

 Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i 
Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels 
Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en 
el mateix. 

 Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, 
eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que 
puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les 
disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de 
Seguretat i Salut. 

 Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb el 
Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut del contractista. 

 Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats 
que siguin preceptius. 

 Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat i 
Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

 Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al 
compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències 

 Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de 
Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren 
perceptius. 

  

 

2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 
 

Definició de Contractista: 
 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix 
contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i 
Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb 



 

139 
Document 1. Memòria i Annexes 
Annex 19. Estudi de Seguretat I Salut 

Millora General. Condicionament. Eixamplament i millora de traçat. Carretera 
C-14. PK 163+200 al 166+520. Tram: Organyà – Montant de Tost         

Guillermo Callejo Escriche 

 

 

 

subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Definició de Subcontractista: 
 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, 
empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, 
amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix 
la seva execució. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 

 

 El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi i 
compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del 
Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les 
condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat, 
compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 

 Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica 
que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o 
subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.  

 Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o 
Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o experiència haurà de 
tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra. 

 Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 

 Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins dels 
límits establerts en el Contracte. 

 Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i Salut 
del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents 
a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a 
l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 

 El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut 
conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

 Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 

 Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en 
l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 

 Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 
(PSS). 

 Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, 
si s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats 
empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i 
en conseqüència complir el R.D.171/2004, i també complir les disposicions mínimes 
establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

 Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes 
les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 

 Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 

 Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les 
mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les 
obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms 
que hagin contractat. 

 A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les 
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als 
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termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
 El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de 

riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 
 Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes 

que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos 
i la planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal 
exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves 
obligacions en matèria d’informació i formació respecte als treballadors que hagin de 
prestar servei a l’obra. 

 El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a 
l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.  

 Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 

 El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant 
l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT 
INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans 
auxiliars fets servir a l'obra. 

 El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, 
que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El 
Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  
l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients 
de construcció a peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o 
l'Encarregat General, ostentaran successivament la prelació de representació del 
Contractista a l'obra. 

 El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les 
activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre 
d'Incidències. 

 Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o 
Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn 
material, de conformitat a la normativa legal vigent. 

 El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut 
(PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal 
propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter 
preventiu laboral, formació, informació i capacitació del personal, conservació i reposició 
dels elements de protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes 
de Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats 
verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, 
característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de 
les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, 
apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, 
ordre d'execució dels treballs constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells 
d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en general, distància i localització 
d'estesa i canalitzacions de les companyies subministradores, així com qualsevol altre 
mesura de caràcter general i d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els 
costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball. 

 El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència 
diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de 
ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra durant la 
realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra 
designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix temps el 
Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, 
amb independència de qualsevol altre requisit formal. 

 L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut 
l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, 
característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar en 
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el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 
 El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  cobrir 

les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà 
responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, 
tant per omissió com per negligència, imprudència o imperícia professional, del personal 
al seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que 
intervinguin a l'obra. 

 Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte 
al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre 
d’Incidències.  

 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el 

Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director 

Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de 

Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del 

Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot 

allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de 

Seguretat i Salut de l'obra. 

 Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments 
a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o 
Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.  

 També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de 
l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a 
evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i 
l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra. 

 El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a 
l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació 
de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o 
limítrofs. 

 El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense 
autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

 La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per 
operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de grua 
mòbil i en altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un tècnic 
especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de 
cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable tècnic que 
autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en 
aquesta obra en concret. 

 Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons 
l'Instrucció Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 expedit 
pel òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació com a operador de grua 
de l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per garantir el total 
coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui garantir el màxim de 
seguretat a les tasques a desenvolupar. 

 El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en 
possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix 
haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i 
cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC "MIE-AEM-4". 

  

 

2.6. Treballadors Autònoms 
 

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i 
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directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que 
assumeix contractualment davant el  Promotor, el Contractista o el Subcontractista el 
compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra. 

 
 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 

 

 Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats 
indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 

  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 
1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

 Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors 
l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

 Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats 
empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert. 

  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de 
juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització 
dels equips de treball per part dels treballadors. 

 Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 
de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips 
de protecció individual per part dels treballadors. 

 Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i 
de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 

 Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 
(PSS): 
 La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les 

prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que 
l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 

 Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han 
d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en 
condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, 
segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 

  

 

2.7. Treballadors 
 

Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà 

de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb 

subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el 

compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i 

especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
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 El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 
 El deure d'indicar els perills potencials. 
 Té responsabilitat dels actes personals. 
 Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a 

la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
 Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals. 
 Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
 Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i 

la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 
 Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, 

previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps 
que duri la seva permanència a l’obra.  

  

 

3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 
 

  

 

3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i 
Salut 

 
Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui 

específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de 

Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 

 

 Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
 Bases del Concurs. 
 Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de 

Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
 Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i 

Salut. 
 Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de 

Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, 
pel Coordinador de Seguretat. 

 Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
 Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del 

Contractista per l’obra en qüestió. 
 Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista 

i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
 

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran 

considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies 

interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director 

d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat 

d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 
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Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o 

contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès 

de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, 

notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat 

i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia autorització del Director d’Obra 

o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant el Director d’Obra 

i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les 

conseqüències de les mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut  

adoptar el Contractista pel seu compte. 

 

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, 

discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les 

mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la 

praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament 

indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de 

Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i 

correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 

 

Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol 

treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el 

mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots. 

  

 

3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 
 

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel 

Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura 

preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de 

Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de 

Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri 

del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i 

complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 

 

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el 

Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, 

tindrà la consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, 

per tant, vinculants per les parts contractants. 

  

 

3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
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D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans 

de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus 

medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, 

realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ 

(Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   

 

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals 

establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per 

estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .     

  

 

3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 
 

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE D'INCIDÈNCIES’‘, 

facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi Professional 

corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 

 

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar 

permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la 

Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors 

Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de 

Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li les 

anotacions que considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de 

Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat Laboral, 

en un termini inferior a 24 hores. 

  

 

3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de 
Prevenció i Coordinació'' i documentació contractual annexa en 
matèria de Seguretat 

 
El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu 

representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura 

pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del 

Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 

 

El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves 

facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be 

designar a l’efecte,  segons procedeixi. 
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Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del 

present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per 

referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o 

enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al 

Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap modificació 

verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. 

El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals 
i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en 
matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel 
que aquest no serà responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en 
què incorri o assumeixi el Contractista. 

 

No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat 

per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels 

mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per 

les parts afectades. 

 

Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de 

Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a 

qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 

 

Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la 

documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció 

civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten en relació amb la 

preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant l’ordre 

jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la normativa reguladora de l’esmentada 

jurisdicció. 

  

 

4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 
 

Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa 

existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser 

d’aplicació. 

 

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El 

Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les 

esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.  

  
 

 



 

147 
Document 1. Memòria i Annexes 
Annex 19. Estudi de Seguretat I Salut 

Millora General. Condicionament. Eixamplament i millora de traçat. Carretera 
C-14. PK 163+200 al 166+520. Tram: Organyà – Montant de Tost         

Guillermo Callejo Escriche 

 

 

 

4.1. Textos generals 

 

 Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. Modificada 
per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre de 1981. 

 Convenis Col·lectius 

 Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 1940. BOE 3 de febrer 
de 1940, en vigor capítol VII. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. R.D. 486 de 14 d’abril de 
1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en Treball en l'àmbit de les empreses de treball 
temporal. R.D 216/1999 de 5 de febrer. BOE 24 de febrer de 1999. 

 Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la Construcció. O.M. 20 de 
maig de 1952. BOE 15 de juny de 1958. 

 Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 d’agost de 1970. BOE 5, 7, 
8, 9 de setembre de 1970, en vigor capítols VI i XVI, i les modificacions O.22 de març de 
1972. BOE 31 de març de 1972 i O.27 de juliol de 1973. BOE 31 de juliol de 1973. 

 Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de març de 1971. BOE 16 
de març de 1971, en vigor parts del títol II. 

 Reglament d’Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses. D. 2414/1961 de 30 de 
novembre. BOE 7 de desembre de 1961. 

 Ordre Aprovació del Model de Llibre d’Incidències en les obres de Construcció. O.M. 12 de 
gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de gener de 1998. 

 Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D. 2001/1983 de 28 
de juliol. BOE 29 de juliol de 1983. Anul·lada Parcialment per R.D 1561/1995 de 21 de 
setembre. BOE 26 de setembre de 1995. 

 Establiment de Models de Notificació d’Accidents de Treball. O.M. 16 de desembre de 1987. 
BOE 29 de desembre de 1987. 

 Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de novembre de 
1995. Complementada per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE 21 de juny de 2001. 

 Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos 
laborals. BOE núm. 298 de 13 de desembre. 

 Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 31 de gener de 
1997. Modificat per R.D 780/1998 de 30 d'abril. BOE 1 de maig de 1998. 

 Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 
23 d’abril de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Centres de Treball. R.D. 486/1997 de 14 
d’abril. BOE 23 d’abril de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació Manual de Càrregues 
que comportin Riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors. R.D. 487/1997 de 14 
d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que inclouen pantalles de 
visualització. R.D. 488/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE de 23 d’abril de 1997. 

 Funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat 
Social i Desenvolupament d’Activitats de Prevenció de Riscos Laborals. O. de 22 d’abril de 
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1997. BOE de 24 d’abril de 1997. 

 Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb l’Exposició a Agents Biològics 
durant el treball. R.D. 664/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de maig de 1997. Modificada per 
O de 25 de març de 1998. BOE 3 de març de 1998. 

 Protecció de la seguretat i la salut dels treballadors contra els Riscos relacionats amb els 
Agents Químics durant el treball. R.D 374/2001 de 6 d'abril. BOE 1 de maig de 2001. 

 Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats a riscos derivats d'atmosferes 
explosives en el lloc de treball. R.D 681/2003 de 12 de juny. BOE 18 de juny de 2003. 

 Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 de maig. BOE de 24 
de maig de 1997. Modificada per R.D 1124/2000 de 16 de juny. BOE 17 de juny de 2000. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels treballadors d’Equips 
de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig. BOE de 12 de juny de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la Utilització pels treballadors dels Equips 
de Treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE de 7 d’agost de 1997.  

 Disposicions mínimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels Treballadors en les 
Activitats Mineres. R.D. 1389/1997 de 5 de setembre. BOE de 7 d’octubre de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. R.D. 1627/1997 de 
24 d’octubre. BOE de 25 d’octubre de 1997 

 Real Decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de Prevenció 
de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d’activitats empresarials. BOE de 31 de 
gener de 2004.  

 Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial Decret 
1215/1997, de 18 de juliol, en el que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 
salut per a la utilització dels equips de treball per part dels treballadors, en matèria de 
treballs temporals en alçada. 

  

 

4.2. Condicions ambientals 
 

 Il·luminació en els Centres de Treball. O.M. 26 d’agost de 1940. BOE 29 d’agost de 1940. 

 Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de l’exposició a soroll durant el treball. 
R.D. 1316/1989 de 27 d’octubre. BOE 2 de novembre de 1989. 

  

 

4.3. Incendis 
 

 Norma Bàsica Edificacions NBE - CPI / 96. 
 

 Ordenances Municipals  
 

 Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, i Ordre 
MAB/62/2003 per la qual es desenvolupen les mesures preventives establertes pel Decret 
64/1995. (Generalitat de Catalunya). 

  

 

4.4. Instal·lacions elèctriques 



 

149 
Document 1. Memòria i Annexes 
Annex 19. Estudi de Seguretat I Salut 

Millora General. Condicionament. Eixamplament i millora de traçat. Carretera 
C-14. PK 163+200 al 166+520. Tram: Organyà – Montant de Tost         

Guillermo Callejo Escriche 

 

 

 

 
 Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió. D. 3151/1968 de 28 de novembre. BOE 27 de 

desembre de 1968. Rectificat: BOE 8 de març de 1969. 

 Reglament Electro-tècnic per a Baixa Tensió. R.D. 842/2002 de 2 d'agost. BOE 18 de 
setembre de 2002. 

 Instruccions Tècniques Complementàries. 
 

 

 

4.5. Equips i maquinària 
 

 Reglament de Recipients a Pressió. R.D. 1244/1979 de 4 d’abril. BOE 29 de maig de 1979. 

 Reglament d’Aparells d’Elevació i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 8 de novembre. 
BOE 11 de desembre de 1985. 

 Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. BOE 14 de juny de 
1977. Modificacions: BOE 7 de març de 1981 i 16 de novembre de 1981. 

 Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1849/2000 de 10 de novembre. BOE 2 de 
desembre de 2000. 

 Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors d’Equips de 
Treball.R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 7 d’agost de 1997. 

 Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines. 

 Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines. 

 ITC – MIE – AEM1: Ascensors Electromecànics. O. 23 de setembre de 1987. BOE 6 
d’octubre de 1987. Modificació: O. 11 d’octubre de 1988. BOE 21 d’octubre de 1988. 
Autorització de la instal·lació d'ascensors amb màquines en fossat. Resolució 10 de 
setembre de 1998. BOE 25 de setembre de 1998. Autorització de la instal·lació 
d'ascensors sense sala de màquines. Resolució 3 d'abril de 1997. BOE 23 d'abril de 1997.  

 ITC – MIE – AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. R.D 836/2003 de 27 de maig 
de 2003. BOE 17 de juliol de 2003. 

 ITC – MIE – AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de maig de 1989. BOE 9 
de juny de 1989. 

 ITC – MIE – AEM4: Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, referent a grues mòbils 
autopropulsades. R.D 837/2003 de 27 de maig de 2003. BOE 17 de juliol de 2003. 

 ITC - MIE - MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de Protecció utilitzats. O. 
8 d’abril de 1991. BOE 11 d’abril de 1991. 

 

  

 

4.6. Equips de protecció individual 
 

 Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de Protecció Individual. 
R.D. 1407/1992 de 20 de novembre. BOE 28 de desembre de 1992. Modificat per O.M. de 
16 de maig de 1994 i per R.D. 159/1995 de 3 de febrer. BOE 8 de març de 1995 i 
complementat per la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de setembre de 2000, i 
modificada per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 2002. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels Treballadors 
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d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig de 1997. 

 Reglament sobre comercialització d’Equips de Protecció Individual (RD 1407/1992, de 20 
de novembre. BOE núm. 311 de 28 de desembre, modificat pel RD 159/1995, de 2 de 
febrer. BOE núm. 57 de 8 de març, i per l’O. de 20 de febrer de 1997. BOE núm. 56 de 6 
de març), i modificada per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 2002. 

 Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV de la Resolució de 18 de 
març de 1998, de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial. (BOE núm. 151 
de 25 de juny de 1999). Complementada per la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 
de setembre de 2000. 

 

4.7. Senyalització 
 

- Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 

485/1997. BOE 14 d’abril de 1997. 

- Normes sobre senyalització d’obres a carreteres. Instrucció 8.3. I.C. del MOPU. 

  

 

4.8. Diversos 
 

 Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. Modificada 
per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre de 1981. 

 Convenis Col·lectius 
  

 

5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 

5.1. Criteris d'aplicació 
 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la 

necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de 

Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 

 

El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el 

conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració 

unitària d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran 

figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió. 

 

Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut 

podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu 

Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no 

suposi disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi de 

Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al 

pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix. 
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La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla 

en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi 

de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, 

conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, 

emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. en 

l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

  

 

5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 
 

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en 
les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa 
l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost 
del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.    
 
El sistema d'aprovació i abonament de les certificacions mensuals, es podrà convenir amb 
antelació a l'inici dels treballs, sempre en funció a l'efectiu compliment dels compromisos 
contemplats en el Pla de Seguretat. En aquest cas, el sistema proposat és d’un pagament fix 
mensual a conta, d’un import corresponent al pressupost de Seguretat i Salut dividit pel nombre 
de mesos estimats de durada.  

  

 

5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 
 

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut 

del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 

 

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un 

any des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del 

pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan 

de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de 

juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

  

 

5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 
 
La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, a 
criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors 
Autònoms contractats per ell, duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents 
Penalitzacions: 

 

1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
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3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada  

4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

    

5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 

Industrial de l’obra contractada + Pèrdua 

d’homologació com Contractista, per la mateixa 

Propietat, durant 2 anys. 

  

6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 
 

  

 

6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 
 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre 

cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 

 

El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  concreta 

de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 

 

Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques 

Analítiques i Operatives de Seguretat: 

 

 TÈCNIQUES ANALÍTIQUES DE SEGURETAT 
 

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de 

riscos i la recerca de les causes. 

 

Prèvies als accidents.- 
 
- Inspeccions de seguretat. 

- Anàlisi de treball. 

- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 

- Anàlisi del entorn de treball. 
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Posteriors als accidents.- 

 
- Notificació d'accidents. 

- Registre d'accidents 

 Investigació Tècnica d'Accidents. 
 

 TÈCNIQUES OPERATIVES DE SEGURETAT. 
 

Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través 

d'aquestes corregir el Risc  

 

Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els 
factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i 
Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 

 

El Factor Tècnic: 

 

- Sistemes de Seguretat  

- Proteccions col·lectives i Resguards 

- Manteniment Preventiu 

- Proteccions Personals 

- Normes 

- Senyalització 

 

El Factor Humà: 

 

- Test de Selecció prelaboral del personal. 

- Reconeixements Mèdics prelaborals. 

- Formació 

- Aprenentatge 

- Propaganda 

- Acció de grup 
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- Disciplina 

- Incentius 

  

 

6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 
 

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell 
contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els 
documents tipus en el seu format real, així com els procediments de complimentació fets servir a 
la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat 
Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 

 

 Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció Preventiva.  
 Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 
 Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de gestió 

empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 
 Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
 Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
 Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
 Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

  

 

6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista 
competents en matèria de Seguretat i Salut 

 
El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i 

Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de 

l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb 

l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres. 

 

El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) 

com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels 

recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los 

Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic 

de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat 

Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel 

correcte compliment de la seva important missió. 

 

L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa,  

haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en 

aquesta obra. 
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L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que 

assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora 

en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de 

seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 

  

 

6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de 
Medicina del Treball 

 
El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre 

Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les 

condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 

 

Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, que 
estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es 
revisarà periòdicament el control d'existències.  

 

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així 

com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 

 

Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de 

durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un 

reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques. 

 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de Treball 
(propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a mínim un 
reconeixement periòdic anual. 

 

Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o 

assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa 

d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 

 

- Higiene i Prevenció al treball. 

- Medicina preventiva dels treballadors. 

- Assistència Mèdica. 

- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 

- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
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- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     

  

 

6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 
 

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap d’Obra 

es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), 

considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a 

complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del 

Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de 

Seguretat. 

 

S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la 

missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres 

assistencials que correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació de 

la farmaciola. 

 

A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de 

l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de 

Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses 

participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i 

serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de 

Prevenció (propi o concertat). 

  

 

6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 
 

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que 

reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri 

es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors de 

màquines, vehicles o aparells d'elevació. 

 

S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis 

posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 

  
 

 

7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS 

EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 
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7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-
Ferramentes 

 

 DEFINICIÓ 
 

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, 
d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària per a 
una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, desplaçament i 
accionament d’un material. 
 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 
 

 Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar 
solidàriament. 

 Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es comercialitza 
en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a 
un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 

 
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es 
comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests 
adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat 
Preventiva (MAUP). 

 

 CARACTERÍSTIQUES 
 

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel 

fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i 

utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica 

siguin exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals 

inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant 

ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material 

durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents 

dades: 

 

 Nom del fabricant. 
 Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
 Tipus i número de fabricació. 
 Potència en Kw. 
 Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si 

procedeix. 
  

 

7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels 
Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 

 

 ELECCIÓ D’UN EQUIP 
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Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de 

garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 

 

 CONDICIONS D’UTILITZACIÓ DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES FERRAMENTES 
 

Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes de 
Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 
 

 

 EMMAGATZEMATGE I MANTENIMENT 
 

 Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel 
fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 

 Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 

 S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 
entre 15 i 25ºC. 

 L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran 
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i 
rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 

 

  

 

7.3. Normativa aplicable 
 

 DIRECTIVES COMUNITÀRIES RELATIVES A LA SEGURETAT DE LES MÀQUINES, TRANSPOSICIONS I 

DATES D’ENTRADA EN VIGOR 

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 

Directiva fonamental. 

 

 Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per les 
Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 
93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 
(D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text 
mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 

 

Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), modificat 
pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 
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Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 

 

Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 

 

Excepcions: 

 Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 

 Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori fins 
l’1/1/97. 

 Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 
94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

 Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

 

Altres Directives. 

 

 Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de 
tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.  

Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial 
Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 

Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 

Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia 
i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

 Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), 
modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 
2/10/90) i 93/68/CEE. 

Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat 
pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 

Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 

Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 

 Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), 
modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. 
Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 
99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 

Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel Reial 
Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 
(B.O.E. de 3/4/96). 

Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en 
vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96. 

 Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), modificada 
per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 
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Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), modificat 
pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 

Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada 
en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 

 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a l’aproximació 
de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de protecció per a ús en 
atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94). 

Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 

Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 

 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a l’aproximació 
de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 
9/7/97). 

Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 

 Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés tècnic, 
relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre determinació de 
l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de construcció. 

Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre Ministerial 
de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i 
Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 

Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

 

Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 

 

 Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de 
seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball 
(D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 
5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). 

Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 

Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de l’Annex 
II, que entren en vigor el 5/12/98. 

 

 

 NORMATIVA D’APLICACIÓ RESTRINGIDA 
 

 Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en 
matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i 
Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària 
MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de 
màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 

 Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària 
MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a Carretons 
automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 

 Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres 
(B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i 
complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 
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 Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a 
Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 

 Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la 
Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i 
Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 

 Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en 
matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 

 Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i 
Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada 
parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 

 

  
 

 

 

Barcelona , Octubre de 2013 

L’enginyer autor del projecte 

 

Guillermo Callejo Escriche 

 



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

CARRETERA C-14. PK 163+200 AL 166+520. TRAM: ORGANYÀ - MONTANT DE TOST
MILLORA GENERAL. CONDICIONAMENT. EIXAMPLAMENT I MILLORA DE TRAÇAT

AMIDAMENTS Pàg.: 1

SS-708-PRO-CA-6459OBRA 01
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUALCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 8121 H1411111

AMIDAMENT DIRECTE 545,000

u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

2 H1421110

AMIDAMENT DIRECTE 81,000

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

3 H1423230

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

4 H142AC60

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl.lica, per acoblar al casc amb arnès
abatible, homologada segons UNE-EN 1731

5 H142CD70

AMIDAMENT DIRECTE 54,000

u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 4586 H1431101

AMIDAMENT DIRECTE 360,000

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

7 H1433115

AMIDAMENT DIRECTE 270,000

u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 1408 H1445003

AMIDAMENT DIRECTE 216,000

u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 1499 H1446004

AMIDAMENT DIRECTE 216,000

u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 13610 H1447005

AMIDAMENT DIRECTE 216,000

u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 1208311 H144D205

AMIDAMENT DIRECTE 540,000
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u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 1208312 H144E406

AMIDAMENT DIRECTE 540,000

u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb màscara, homologat segons UNE-EN 13913 H144N030

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

14 H1455710

AMIDAMENT DIRECTE 960,000

u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats
interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i
UNE-EN 420

15 H1457520

AMIDAMENT DIRECTE 1.200,000

u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

16 H1459630

AMIDAMENT DIRECTE 602,000

u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

17 H145C002

AMIDAMENT DIRECTE 3.240,000

u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1,-2,-3 i UNE-EN 42018 H145E003

AMIDAMENT DIRECTE 360,000

u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beige, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420

19 H145K153

AMIDAMENT DIRECTE 74,000

u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347

20 H1461110

AMIDAMENT DIRECTE 225,000

u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta
metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

21 H1463253

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

22 H1464420

AMIDAMENT DIRECTE 300,000
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u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN
347-2

23 H1465275

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom,
amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

24 H1465376

AMIDAMENT DIRECTE 45,000

u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

25 H146J364

AMIDAMENT DIRECTE 180,000

u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable26 H1474600

AMIDAMENT DIRECTE 75,000

u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

27 H147D102

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

28 H147D405

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355

29 H147D501

AMIDAMENT DIRECTE 72,000

u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, composat d'una banda de cintura, sivell,
recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat
segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364

30 H147K602

AMIDAMENT DIRECTE 48,000

u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons UNE-EN 79531 H147L005

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

u Faixa de protecció dorsolumbar32 H147N000
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AMIDAMENT DIRECTE 180,000

u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340

33 H1481242

AMIDAMENT DIRECTE 75,000

u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

34 H1481343

AMIDAMENT DIRECTE 75,000

u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

35 H1481442

AMIDAMENT DIRECTE 45,000

u Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques
interiors dotades de cremalleres metàl.liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

36 H1481654

AMIDAMENT DIRECTE 75,000

u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada
segons UNE-EN 340

37 H1482320

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o tubers, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc
amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

38 H1482422

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

39 H1483344

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

u Samarreta de treball, de cotó40 H1484110

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors41 H1486241

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons
UNE-EN 340

42 H1487350

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 34843 H1488580

AMIDAMENT DIRECTE 15,000
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u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

44 H1489790

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb
butxaques, homologada segons UNE-EN 340

45 H1489890

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

SS-708-PRO-CA-6459OBRA 01
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVACAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, ancorada a suports metàl.lics, i amb el
desmuntatge inclòs

1 H1511015

AMIDAMENT DIRECTE 11.900,000

m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o ponts, ancorada a suports metàl.lics, en
voladiu, i amb el desmuntatge inclòs

2 H1511017

AMIDAMENT DIRECTE 2.000,000

m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres d'acer amb cables, amb una malla de
triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix

3 H1511212

AMIDAMENT DIRECTE 400,000

m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1)
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

4 H1512010

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

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

5 H1522111

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs6 H152J105

AMIDAMENT DIRECTE 500,000

m Barana de protecció de sobre sostre o llosa , d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el
desmuntatge inclòs

7 H152N681

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl.lica tubular i plataforma de fusta, desmuntatge inclòs8 H152PA11
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AMIDAMENT DIRECTE 30,000

m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al sostre o llosa amb cargols passants i
taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 °, desmuntatge inclòs

9 H152PB21

AMIDAMENT DIRECTE 180,000

m Marquesina de protecció d'embroquetat de túnel per a protecció de despreniments del terreny a mitja vessant amb perfils
d'acer ancorats al terreny amb perns i plataforma de fusta sobre corretja ancorada al terreny, desmuntatge inclòs

10 H152Q031

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

m3 Barrera de seguretat contra despreniments en coronacions de rases i excavacions amb les terres deixades a la vora i amb
el desmuntatge inclòs

11 H152V017

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

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

12 H153A9F1

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de
perfils d'acer ancorats al terreny amb formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs

13 H1549002

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

14 HBBAA005

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

15 HBBAA007

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

16 HBBAB115

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

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 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

17 HBBAC005

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma
rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

18 HBBAC013

AMIDAMENT DIRECTE 20,000
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u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit19 HBBAE001

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat
major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

20 HBBAF004

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

SS-708-PRO-CA-6459OBRA 01
IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRACAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions1 H15Z1001

AMIDAMENT DIRECTE 5.400,000

u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs2 HQU22301

AMIDAMENT DIRECTE 180,000

u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs3 HQU25201

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones,
col.locada i amb el desmuntatge inclòs

4 HQU27902

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs5 HQU2AF02

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs6 HQU2E001

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs7 HQU2GF01

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball8 HQUA1100

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions9 HQUZM000

AMIDAMENT DIRECTE 2.640,000
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u Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo
col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

10 HQU15312

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

u Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

11 HQU1A502

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

u Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació
de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

12 HQU1H532

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

SS-708-PRO-CA-6459OBRA 01
DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONALCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Curset de primers auxilis i socorrisme1 HQUAP000

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra2 H16F1004

AMIDAMENT DIRECTE 360,000

u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones3 H16F1003

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

SS-708-PRO-CA-6459OBRA 01
DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONALCAPÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Reconeixement mèdic1 HQUAM000

AMIDAMENT DIRECTE 180,000
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€7,11uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

P- 1

(SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

€5,58uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 2

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

€4,84uH1423230 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

P- 3

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€7,88uH142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN
12, homologada segons UNE-EN 175

P- 4

(SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

€12,31uH142CD70 Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl.lica, per
acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

P- 5

(DOTZE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

€0,25uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458P- 6
(ZERO EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

€14,70uH1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

P- 7

(CATORZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

€1,64uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 8
(UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€11,92uH1446004 Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149P- 9
(ONZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

€12,31uH1447005 Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136P- 10
(DOTZE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

€1,07uH144D205 Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i
UNE-EN 12083

P- 11

(UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)

€3,01uH144E406 Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083P- 12
(TRES EUROS AMB UN CÈNTIMS)

€513,41uH144N030 Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb màscara, homologat
segons UNE-EN 139

P- 13

(CINC-CENTS TRETZE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

€2,31uH1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

P- 14

(DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

€10,93uH1457520 Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç,
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

P- 15

(DEU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

€5,30uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

P- 16

(CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)
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€5,71uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

P- 17

(CINC EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

€3,33uH145E003 Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1,-2,-3 i UNE-EN 420

P- 18

(TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

€20,42uH145K153 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beige, tensió
màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

P- 19

(VINT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

€5,18uH1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347

P- 20

(CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

€58,52uH1463253 Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN
4843

P- 21

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

€5,96uH1464420 Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN
345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN
347-2

P- 22

(CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

€21,83uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a
la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

P- 23

(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

€25,21uH1465376 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell
rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN
345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

P- 24

(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

€2,31uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568

P- 25

(DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

€13,85uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 26
(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

€53,48uH147D102 Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 354

P- 27

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

€566,80uH147D405 Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

P- 28

(CINC-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)
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€264,10uH147D501 Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355

P- 29

(DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

€36,41uH147K602 Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, composat d'una banda
de cintura, sivell, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament
del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE
EN 364

P- 30

(TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

€45,47uH147L005 Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons
UNE-EN 795

P- 31

(QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

€22,93uH147N000 Faixa de protecció dorsolumbarP- 32
(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

€24,12uH1481242 Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

P- 33

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

€78,65uH1481343 Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

P- 34

(SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

€22,02uH1481442 Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

P- 35

(VINT-I-DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

€20,71uH1481654 Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama
320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl.liques, homologada segons UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

P- 36

(VINT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

€9,30uH1482320 Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, homologada segons UNE-EN 340

P- 37

(NOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

€9,30uH1482422 Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o tubers, de polièster i cotó
(65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

P- 38

(NOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

€12,29uH1483344 Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

P- 39

(DOTZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

€2,79uH1484110 Samarreta de treball, de cotóP- 40
(DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

€28,67uH1486241 Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriorsP- 41
(VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

€5,08uH1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons UNE-EN 340

P- 42

(CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

€24,76uH1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

P- 43

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)
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€15,97uH1489790 Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

P- 44

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

€12,93uH1489890 Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

P- 45

(DOTZE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

€10,28m2H1511015 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, ancorada a suports
metàl.lics, i amb el desmuntatge inclòs

P- 46

(DEU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

€14,10m2H1511017 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o ponts, ancorada a
suports metàl.lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs

P- 47

(CATORZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

€14,50m2H1511212 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres d'acer amb
cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 mm de diàmetre i làmina de
polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix

P- 48

(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

€9,30m2H1512010 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de seguretat
normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda
perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

P- 49

(NOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

€11,94mH1522111 Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser
superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada
al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

P- 50

(ONZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€5,06mH152J105 Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòsP- 51
(CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

€6,04mH152N681 Barana de protecció de sobre sostre o llosa , d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de
formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs

P- 52

(SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

€26,86mH152PA11 Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl.lica tubular i plataforma de fusta,
desmuntatge inclòs

P- 53

(VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

€101,33mH152PB21 Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al sostre o llosa amb
cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 °, desmuntatge inclòs

P- 54

(CENT UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

€217,80mH152Q031 Marquesina de protecció d'embroquetat de túnel per a protecció de despreniments del terreny a
mitja vessant amb perfils d'acer ancorats al terreny amb perns i plataforma de fusta sobre corretja
ancorada al terreny, desmuntatge inclòs

P- 55

(DOS-CENTS DISSET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

€28,17m3H152V017 Barrera de seguretat contra despreniments en coronacions de rases i excavacions amb les terres
deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs

P- 56

(VINT-I-VUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

€23,38uH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

P- 57

(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

€92,68mH1549002 Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa nervada d'acer
galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb formigó cada 1,5 m i amb el
desmuntatge inclòs

P- 58

(NORANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)
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€38,26hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 59
(TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

€124,93uH16F1003 Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 60
(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

€17,44hH16F1004 Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 61
(DISSET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€32,30uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 62

(TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

€26,46uHBBAA007 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 63

(VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

€31,30uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 64

(TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

€25,25uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 65

(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

€28,32uHBBAC013 Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser vista fins 25 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 66

(VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

€5,37uHBBAE001 Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adheritP- 67
(CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

€39,86uHBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb
el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 68

(TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

€1.272,34uHQU15312 Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall
i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 69

(MIL DOS-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

€1.466,73uHQU1A502 Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 70

(MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

€1.081,84uHQU1H532 Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de
fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i
taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs

P- 71

(MIL VUITANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€55,02uHQU22301 Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

P- 72

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS)
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€13,94uHQU25201 Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 73
(TRETZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€28,14uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per
a 10 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

P- 74

(VINT-I-VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

€114,49uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 75
(CENT CATORZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

€86,08uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 76
(VUITANTA-SIS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

€52,36uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 77

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

€108,89uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

P- 78

(CENT VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

€31,50uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 79
(TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

€186,38uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 80
(CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

€17,44hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsP- 81
(DISSET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

                  Barcelona, Octubre de 2013
                  L´Autor del Projecte

                  Sgt.: Guillermo Callejo Escriche
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uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

P- 1  €7,11

Altres conceptes 7,11 €

uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 2  €5,58

Altres conceptes 5,58 €

uH1423230 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

P- 3  €4,84

Altres conceptes 4,84 €

uH142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb
visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN
175

P- 4  €7,88

Altres conceptes 7,88 €

uH142CD70 Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de
reixeta metàl.lica, per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada
segons UNE-EN 1731

P- 5  €12,31

Altres conceptes 12,31 €

uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458

P- 6  €0,25

Altres conceptes 0,25 €

uH1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

P- 7  €14,70

Altres conceptes 14,70 €

uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 8  €1,64
Altres conceptes 1,64 €

uH1446004 Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons
UNE-EN 149

P- 9  €11,92

Altres conceptes 11,92 €

uH1447005 Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136P- 10  €12,31
Altres conceptes 12,31 €

uH144D205 Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat
segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083

P- 11  €1,07

Altres conceptes 1,07 €

uH144E406 Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i
UNE-EN 12083

P- 12  €3,01

Altres conceptes 3,01 €

uH144N030 Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb
màscara, homologat segons UNE-EN 139

P- 13  €513,41

Altres conceptes 513,41 €

uH1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb
dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al
canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

P- 14  €2,31
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Altres conceptes 2,31 €

uH1457520 Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN
511 i UNE-EN 420

P- 15  €10,93

Altres conceptes 10,93 €

uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407
i UNE-EN 420

P- 16  €5,30

Altres conceptes 5,30 €

uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció
nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

P- 17  €5,71

Altres conceptes 5,71 €

uH145E003 Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats
segons UNE-EN 374-1,-2,-3 i UNE-EN 420

P- 18  €3,33

Altres conceptes 3,33 €

uH145K153 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip
color beige, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

P- 19  €20,42

Altres conceptes 20,42 €

uH1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades
de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN
346 i UNE-EN 347

P- 20  €5,18

Altres conceptes 5,18 €

uH1463253 Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora
per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta
metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

P- 21  €58,52

Altres conceptes 58,52 €

uH1464420 Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

P- 22  €5,96

Altres conceptes 5,96 €

uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

P- 23  €21,83

Altres conceptes 21,83 €

uH1465376 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la
humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell
encoixinat, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

P- 24  €25,21

Altres conceptes 25,21 €
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uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

P- 25  €2,31

Altres conceptes 2,31 €

uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 26  €13,85
Altres conceptes 13,85 €

uH147D102 Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un
terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

P- 27  €53,48

Altres conceptes 53,48 €

uH147D405 Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant
sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

P- 28  €566,80

Altres conceptes 566,80 €

uH147D501 Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN
364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355

P- 29  €264,10

Altres conceptes 264,10 €

uH147K602 Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri,
composat d'una banda de cintura, sivell, recolzament dorsal, elements
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de
longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE
EN 364

P- 30  €36,41

Altres conceptes 36,41 €

uH147L005 Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçària, homologat segons UNE-EN 795

P- 31  €45,47

Altres conceptes 45,47 €

uH147N000 Faixa de protecció dorsolumbarP- 32  €22,93
Altres conceptes 22,93 €

uH1481242 Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color
beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

P- 33  €24,12

Altres conceptes 24,12 €

uH1481343 Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE-EN 340

P- 34  €78,65

Altres conceptes 78,65 €

uH1481442 Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340

P- 35  €22,02

Altres conceptes 22,02 €
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uH1481654 Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó sanforitzat (100%), color
blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres
metàl.liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

P- 36  €20,71

Altres conceptes 20,71 €

uH1482320 Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340

P- 37  €9,30

Altres conceptes 9,30 €

uH1482422 Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o tubers,
de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama
240, homologada segons UNE-EN 340

P- 38  €9,30

Altres conceptes 9,30 €

uH1483344 Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologats segons UNE-EN 340

P- 39  €12,29

Altres conceptes 12,29 €

uH1484110 Samarreta de treball, de cotóP- 40  €2,79
Altres conceptes 2,79 €

uH1486241 Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors

P- 41  €28,67

Altres conceptes 28,67 €

uH1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

P- 42  €5,08

Altres conceptes 5,08 €

uH1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

P- 43  €24,76

Altres conceptes 24,76 €

uH1489790 Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE-EN 340

P- 44  €15,97

Altres conceptes 15,97 €

uH1489890 Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada
segons UNE-EN 340

P- 45  €12,93

Altres conceptes 12,93 €

m2H1511015 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o
ponts, ancorada a suports metàl.lics, i amb el desmuntatge inclòs

P- 46  €10,28

Altres conceptes 10,28 €

m2H1511017 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o
ponts, ancorada a suports metàl.lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs

P- 47  €14,10

Altres conceptes 14,10 €

m2H1511212 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb
barres d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de
malla i 2,4 mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de
gruix

P- 48  €14,50

Altres conceptes 14,50 €
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m2H1512010 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa
de seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12
mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

P- 49  €9,30

Altres conceptes 9,30 €

mH1522111 Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1
m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de
2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb
el desmuntatge inclòs

P- 50  €11,94

Altres conceptes 11,94 €

mH152J105 Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs

P- 51  €5,06

Altres conceptes 5,06 €

mH152N681 Barana de protecció de sobre sostre o llosa , d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs

P- 52  €6,04

Altres conceptes 6,04 €

mH152PA11 Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl.lica tubular i
plataforma de fusta, desmuntatge inclòs

P- 53  €26,86

Altres conceptes 26,86 €

mH152PB21 Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats
al sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem
de 30 °, desmuntatge inclòs

P- 54  €101,33

Altres conceptes 101,33 €

mH152Q031 Marquesina de protecció d'embroquetat de túnel per a protecció de
despreniments del terreny a mitja vessant amb perfils d'acer ancorats al
terreny amb perns i plataforma de fusta sobre corretja ancorada al terreny,
desmuntatge inclòs

P- 55  €217,80

Altres conceptes 217,80 €

m3H152V017 Barrera de seguretat contra despreniments en coronacions de rases i
excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs

P- 56  €28,17

Altres conceptes 28,17 €

uH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb
tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

P- 57  €23,38

Altres conceptes 23,38 €

mH1549002 Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny
amb formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs

P- 58  €92,68

Altres conceptes 92,68 €

hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 59  €38,26
Altres conceptes 38,26 €

uH16F1003 Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 60  €124,93
Altres conceptes 124,93 €

hH16F1004 Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 61  €17,44
Altres conceptes 17,44 €
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uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 62  €32,30

Altres conceptes 32,30 €

uHBBAA007 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 63  €26,46

Altres conceptes 26,46 €

uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de
forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

P- 64  €31,30

Altres conceptes 31,30 €

uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada,
costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 65  €25,25

Altres conceptes 25,25 €

uHBBAC013 Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb
pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat
major 60 cm, per ésser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 66  €28,32

Altres conceptes 28,32 €

uHBBAE001 Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control
elèctric, adherit

P- 67  €5,37

Altres conceptes 5,37 €

uHBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 68  €39,86

Altres conceptes 39,86 €

uHQU15312 Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 69  €1.272,34

BQU15314 Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, per a 4 usos

€1 194.87000

Altres conceptes 77,47 €

uHQU1A502 Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 70  €1.466,73
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NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU
BQU1A504 Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i

aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, per a 4 usos

€1 380.00000

Altres conceptes 86,73 €

uHQU1H532 Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 71  €1.081,84

BQU1H534 Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta
i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, per a 4 usos

€1 013.44000

Altres conceptes 68,40 €

uHQU22301 Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 72  €55,02

Altres conceptes 55,02 €

uHQU25201 Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 73  €13,94

Altres conceptes 13,94 €

uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el desmuntatge
inclòs

P- 74  €28,14

Altres conceptes 28,14 €

uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 75  €114,49
Altres conceptes 114,49 €

uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 76  €86,08
Altres conceptes 86,08 €

uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb
el desmuntatge inclòs

P- 77  €52,36

Altres conceptes 52,36 €

uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

P- 78  €108,89

Altres conceptes 108,89 €

uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 79  €31,50
Altres conceptes 31,50 €

uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 80  €186,38
Altres conceptes 186,38 €

hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsP- 81  €17,44
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MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €19,83000h Oficial 1aA0121000

 €16,61000h ManobreA0140000

 €17,19000h Manobre especialistaA0150000
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MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €47,87000h Pala carregadora mitjana, sobre pneumàticsC1311120

 €36,52000h Retroexcavadora petitaC1315010

 €7,75000h Picó vibrant amb placa de 30x33 cmC133A0J0

 €39,68000h Camió gruaC1503000

 €41,77000h Camió grua de 5 tC1503500

 €1,56000h Formigonera de 165 lC1705600
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,94000m3 AiguaB0111000

 €14,50000t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB0311010

 €13,16000t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20
mm, per a formigons

B0331Q10

 €83,93000t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €2,54000m2 Tela metàl.lica de triple torsió de filferro galvanitzat de 80 mm
de pas de malla i de D 2,4 mm

B0A236VF

 €4,43000u Ancoratge de tipus passador de barilla roscada, d'acer, de
diàmetre 16 mm, amb part proporcional de femella i
volandera

B0AAP120

 €0,98000m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i diàmetre
9 mm

B0AC112D

 €0,60000kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2

B0B2A000

 €0,40000m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €2,78000m2 Post de fusta de pi per a 3 usosB0D41010

 €0,09000u Tub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usosB0DZSM0K

 €6,77000u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812

B1411111

 €5,31000u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168

B1421110

 €4,61000u 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

B1423230

 €7,50000u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible
de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic
semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

B142AC60

 €11,72000u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor
de malla de reixeta metàl.lica, per acoblar al casc amb arnès
abatible, homologada segons UNE-EN 1731

B142CD70

 €0,24000u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

B1431101

 €14,00000u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458

B1433115

 €1,56000u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140

B1445003
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €11,35000u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules,
homologada segons UNE-EN 149

B1446004

 €11,72000u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 136

B1447005

 €1,02000u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083

B144D205

 €2,87000u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons
UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083

B144E406

 €488,96000u Equip de protecció respiratòria no autònom, per línia d'aire
comprimit amb màscara, homologat segons UNE-EN 139

B144N030

 €2,20000u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

B1455710

 €10,41000u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà,
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN
511 i UNE-EN 420

B1457520

 €5,05000u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

B1459630

 €5,44000u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns
de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

B145C002

 €3,17000u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1,-2,-3 i UNE-EN 420

B145E003

 €19,45000u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beige, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420

B145K153

 €4,93000u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347

B1461110

 €55,73000u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843

B1463253

 €5,68000u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN
347-2

B1464420
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 €20,79000u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló
i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i
UNE-EN 347-2

B1465275

 €24,01000u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada
al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta
de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN
347-2

B1465376

 €2,20000u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de
gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO
20344 i UNE-EN 12568

B146J364

 €13,19000u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableB1474600

 €50,93000u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per un
terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

B147D102

 €539,81000u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant
sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 353-2

B147D405

 €251,52000u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent
d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355

B147D501

 €34,68000u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de
pèrdua d'equilibri, composat d'una banda de cintura, sivell,
recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector,
element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud,
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i
UNE EN 364

B147K602
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 €43,30000u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra
caiguda d'alçària, homologat segons UNE-EN 795

B147L005

 €21,84000u Faixa de protecció dorsolumbarB147N000

 €22,97000u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340

B1481242

 €74,90000u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340

B1481343

 €20,97000u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

B1481442

 €19,72000u Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó
sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb
butxaques interiors dotades de cremalleres metàl.liques,
homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

B1481654

 €8,86000u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada
segons UNE-EN 340

B1482320

 €8,86000u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics,
soldadors i/o tubers, de polièster i cotó (65%-35%), color
blavenc, amb butxaques interiors, trama 240, homologada
segons UNE-EN 340

B1482422

 €11,70000u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240,
amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340

B1483344

 €2,66000u Samarreta de treball, de cotóB1484110

 €27,30000u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material
aïllant, butxaques exteriors

B1486241

 €4,84000u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340

B1487350

 €23,58000u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

B1488580

 €15,21000u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340

B1489790

 €12,31000u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240,
amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

B1489890

 €4,12000m2 Manta ignífuga per a 5 usosB1510005
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 €0,15000m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, per a 10 usos

B1511215

 €1,11000u Ancoratge de xarxa sota ponts o viaductes amb angular
d'acer L 50,5 per a suport intermig o extrem

B1520003

 €21,64000u Conjunt de suport amb barra, porta, xarxa i mordassa per a
mòdul de 4x3 m, per a 8 usos

B1520007

 €1,38000u Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària,
amb mordassa per al sostre, per a 15 usos

B1526EK6

 €0,37000m Corda de poliamida de 12 mm de diàmetreB15Z1500

 €3,78000m Cable d'acer per a subjecció de malles protectoresB3L2C000

 €0,87000kg Acer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM, UPN, tallat a mida i amb una capa
d'imprimació antioxidant

B44Z5011

 €0,96000kg Acer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM, UPN, treballat al taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant

B44Z501A

 €8,15000m2 Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, nervada, per a
tanca metàl.lica

B64M2201

 €2,54000m2 Làmina de polietilè d'alta densitat de gruix 2 mm resistent a
la intempèrie

B7721B10

 €5,76000u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color
vermell, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m

BBBAA005

 €2,82000u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color
vermell, de diàmetre 10 cm, per ésser vista fins 3 m

BBBAA007

 €5,76000u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m

BBBAB115

 €7,44000u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29
cm, per ésser vista fins 12 m de distància

BBBAC005

 €10,36000u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de
forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser
vista fins 25 m de distància

BBBAC013

 €12,31000u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'advertència, amb el text en negre sobre fons
groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major
41 cm, per ésser vist fins 12 m

BBBAD004
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 €8,39000u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons
vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 29 cm, per ésser vist fins 12 m

BBBAD015

 €5,77000u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons
vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 10 cm, per ésser vist fins 3 m

BBBAD017

 €7,44000u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'obligació, amb el text en blanc sobre fons blau,
de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29
cm, per ésser vist fins 12 m

BBBAD025

 €5,11000u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o
pupitre de control elèctric

BBBAE001

 €9,04000u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m

BBBAF004

 €2,19000m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre 1/8´´,
segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35

BF211200

 €1.194,87000u Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, per a
4 usos

BQU15314

 €1.380,00000u Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, per a 4 usos

BQU1A504

 €1.013,44000u Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, per a 4 usos

BQU1H534

 €48,25000u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior,
de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos

BQU22303

 €43,15000u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usosBQU25500

 €83,94000u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària
i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones per a 4
usos

BQU27900

 €103,22000u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usosBQU2AF02

 €81,12000u Forn microones, per a 2 usosBQU2E002
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 €48,21000u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitatBQU2GF00

 €103,70000u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

BQUA1100

 €30,00000u Reconeixement mèdicBQUAM000

 €177,50000u Curset de primers auxilis i socorrismeBQUAP000
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 €66,62320m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

D060P021 Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18.90900/R 17.190001,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 18.90900 18.90900
Maquinària:

0.93600/R 1.560000,600C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 0.93600 0.93600
Materials:

0.169200.940000,180B0111000 =xAiguam3
9.4250014.500000,650B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst

20.3980013.160001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20
mm, per a formigons

t

16.7860083.930000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 46.77820 46.77820

COST DIRECTE 66,62320

66,62320COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €7,11u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812

H1411111 Rend.: 1.000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

6.770006.770001,000B1411111 =xCasc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812

u

Subtotal... 6.77000 6.77000

COST DIRECTE 6,77000
0,338505,00%DESPESES INDIRECTES
7,10850COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,58u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168

H1421110 Rend.: 1.000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

5.310005.310001,000B1421110 =xUlleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168

u

Subtotal... 5.31000 5.31000

COST DIRECTE 5,31000
0,265505,00%DESPESES INDIRECTES
5,57550COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,84u 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

H1423230 Rend.: 1.000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

4.610004.610001,000B1423230 =xUlleres 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

u

Subtotal... 4.61000 4.61000

COST DIRECTE 4,61000
0,230505,00%DESPESES INDIRECTES
4,84050COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €7,88u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible
de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic
semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

H142AC60 Rend.: 1.000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

7.500007.500001,000B142AC60 =xPantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible
de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic
semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

u

Subtotal... 7.50000 7.50000

COST DIRECTE 7,50000
0,375005,00%DESPESES INDIRECTES
7,87500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,31u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor
de malla de reixeta metàl.lica, per acoblar al casc amb arnès
abatible, homologada segons UNE-EN 1731

H142CD70 Rend.: 1.000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

11.7200011.720001,000B142CD70 =xPantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor
de malla de reixeta metàl.lica, per acoblar al casc amb arnès
abatible, homologada segons UNE-EN 1731

u

Subtotal... 11.72000 11.72000

COST DIRECTE 11,72000
0,586005,00%DESPESES INDIRECTES

12,30600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,25u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

H1431101 Rend.: 1.000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

0.240000.240001,000B1431101 =xProtector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

u

Subtotal... 0.24000 0.24000

COST DIRECTE 0,24000
0,012005,00%DESPESES INDIRECTES
0,25200COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €14,70u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458

H1433115 Rend.: 1.000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

14.0000014.000001,000B1433115 =xProtector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458

u

Subtotal... 14.00000 14.00000

COST DIRECTE 14,00000
0,700005,00%DESPESES INDIRECTES

14,70000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,64u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140

H1445003 Rend.: 1.000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

1.560001.560001,000B1445003 =xMascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140

u

Subtotal... 1.56000 1.56000

COST DIRECTE 1,56000
0,078005,00%DESPESES INDIRECTES
1,63800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,92u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules,
homologada segons UNE-EN 149

H1446004 Rend.: 1.000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

11.3500011.350001,000B1446004 =xSemimàscara de protecció filtrant contra partícules,
homologada segons UNE-EN 149

u

Subtotal... 11.35000 11.35000

COST DIRECTE 11,35000
0,567505,00%DESPESES INDIRECTES

11,91750COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,31u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 136

H1447005 Rend.: 1.000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

11.7200011.720001,000B1447005 =xMàscara de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 136

u
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Subtotal... 11.72000 11.72000

COST DIRECTE 11,72000
0,586005,00%DESPESES INDIRECTES

12,30600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,07u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083

H144D205 Rend.: 1.000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

1.020001.020001,000B144D205 =xFiltre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083

u

Subtotal... 1.02000 1.02000

COST DIRECTE 1,02000
0,051005,00%DESPESES INDIRECTES
1,07100COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,01u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons
UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083

H144E406 Rend.: 1.000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

2.870002.870001,000B144E406 =xFiltre mixte contra gasos i partícules, homologat segons
UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083

u

Subtotal... 2.87000 2.87000

COST DIRECTE 2,87000
0,143505,00%DESPESES INDIRECTES
3,01350COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €513,41u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire
comprimit amb màscara, homologat segons UNE-EN 139

H144N030 Rend.: 1.000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

488.96000488.960001,000B144N030 =xEquip de protecció respiratòria no autònom, per línia d'aire
comprimit amb màscara, homologat segons UNE-EN 139

u

Subtotal... 488.96000 488.96000

COST DIRECTE 488,96000
24,448005,00%DESPESES INDIRECTES

513,40800COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €2,31u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

H1455710 Rend.: 1.000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

2.200002.200001,000B1455710 =xParella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

u

Subtotal... 2.20000 2.20000

COST DIRECTE 2,20000
0,110005,00%DESPESES INDIRECTES
2,31000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,93u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà,
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN
511 i UNE-EN 420

H1457520 Rend.: 1.000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

10.4100010.410001,000B1457520 =xParella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà,
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN
511 i UNE-EN 420

u

Subtotal... 10.41000 10.41000

COST DIRECTE 10,41000
0,520505,00%DESPESES INDIRECTES

10,93050COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,30u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril
fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

H1459630 Rend.: 1.000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

5.050005.050001,000B1459630 =xParella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

u

Subtotal... 5.05000 5.05000

COST DIRECTE 5,05000
0,252505,00%DESPESES INDIRECTES
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5,30250COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,71u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns
de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

H145C002 Rend.: 1.000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

5.440005.440001,000B145C002 =xParella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns
de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

u

Subtotal... 5.44000 5.44000

COST DIRECTE 5,44000
0,272005,00%DESPESES INDIRECTES
5,71200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,33u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1,-2,-3 i UNE-EN 420

H145E003 Rend.: 1.000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

3.170003.170001,000B145E003 =xParella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1,-2,-3 i UNE-EN 420

u

Subtotal... 3.17000 3.17000

COST DIRECTE 3,17000
0,158505,00%DESPESES INDIRECTES
3,32850COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,42u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beige, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420

H145K153 Rend.: 1.000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

19.4500019.450001,000B145K153 =xParella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beige, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420

u

Subtotal... 19.45000 19.45000

COST DIRECTE 19,45000
0,972505,00%DESPESES INDIRECTES

20,42250COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €5,18u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347

H1461110 Rend.: 1.000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

4.930004.930001,000B1461110 =xParella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347

u

Subtotal... 4.93000 4.93000

COST DIRECTE 4,93000
0,246505,00%DESPESES INDIRECTES
5,17650COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €58,52u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843

H1463253 Rend.: 1.000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

55.7300055.730001,000B1463253 =xParella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843

u

Subtotal... 55.73000 55.73000

COST DIRECTE 55,73000
2,786505,00%DESPESES INDIRECTES

58,51650COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,96u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN
347-2

H1464420 Rend.: 1.000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

5.680005.680001,000B1464420 =xParella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN
347-2

u

Subtotal... 5.68000 5.68000
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COST DIRECTE 5,68000
0,284005,00%DESPESES INDIRECTES
5,96400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,83u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló
i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i
UNE-EN 347-2

H1465275 Rend.: 1.000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

20.7900020.790001,000B1465275 =xParella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló
i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i
UNE-EN 347-2

u

Subtotal... 20.79000 20.79000

COST DIRECTE 20,79000
1,039505,00%DESPESES INDIRECTES

21,82950COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,21u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a
soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada
al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta
de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN
347-2

H1465376 Rend.: 1.000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
24.0100024.010001,000B1465376 =xParella de botes baixes de seguretat industrial per a

soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada
al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta
de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN
347-2

u

Subtotal... 24.01000 24.01000

COST DIRECTE 24,01000
1,200505,00%DESPESES INDIRECTES

25,21050COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,31u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de
gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO
20344 i UNE-EN 12568

H146J364 Rend.: 1.000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

2.200002.200001,000B146J364 =xParella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de
gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO
20344 i UNE-EN 12568

u

Subtotal... 2.20000 2.20000

COST DIRECTE 2,20000
0,110005,00%DESPESES INDIRECTES
2,31000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,85u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableH1474600 Rend.: 1.000P- 26
Unitats Preu Parcial Import€

Materials:
13.1900013.190001,000B1474600 =xCinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableu

Subtotal... 13.19000 13.19000

COST DIRECTE 13,19000
0,659505,00%DESPESES INDIRECTES

13,84950COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €53,48u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per un
terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

H147D102 Rend.: 1.000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

50.9300050.930001,000B147D102 =xSistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per un
terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

u

Subtotal... 50.93000 50.93000

COST DIRECTE 50,93000
2,546505,00%DESPESES INDIRECTES

53,47650COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €566,80u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant
sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 353-2

H147D405 Rend.: 1.000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

539.81000539.810001,000B147D405 =xSistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre
línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons
UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 353-2

u

Subtotal... 539.81000 539.81000

COST DIRECTE 539,81000
26,990505,00%DESPESES INDIRECTES

566,80050COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €264,10u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent
d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355

H147D501 Rend.: 1.000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

251.52000251.520001,000B147D501 =xSistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent
d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355

u

Subtotal... 251.52000 251.52000

COST DIRECTE 251,52000
12,576005,00%DESPESES INDIRECTES

264,09600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,41u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de
pèrdua d'equilibri, composat d'una banda de cintura, sivell,
recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector,
element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud,
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i
UNE EN 364

H147K602 Rend.: 1.000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

34.6800034.680001,000B147K602 =xSistema de subjecció en posició de treball i prevenció de
pèrdua d'equilibri, composat d'una banda de cintura, sivell,
recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector,
element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud,
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i
UNE EN 364

u

Subtotal... 34.68000 34.68000

COST DIRECTE 34,68000
1,734005,00%DESPESES INDIRECTES

36,41400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €45,47u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra
caiguda d'alçària, homologat segons UNE-EN 795

H147L005 Rend.: 1.000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

43.3000043.300001,000B147L005 =xAparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra
caiguda d'alçària, homologat segons UNE-EN 795

u

Subtotal... 43.30000 43.30000
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COST DIRECTE 43,30000
2,165005,00%DESPESES INDIRECTES

45,46500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,93u Faixa de protecció dorsolumbarH147N000 Rend.: 1.000P- 32
Unitats Preu Parcial Import€

Materials:
21.8400021.840001,000B147N000 =xFaixa de protecció dorsolumbaru

Subtotal... 21.84000 21.84000

COST DIRECTE 21,84000
1,092005,00%DESPESES INDIRECTES

22,93200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,12u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340

H1481242 Rend.: 1.000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

22.9700022.970001,000B1481242 =xGranota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340

u

Subtotal... 22.97000 22.97000

COST DIRECTE 22,97000
1,148505,00%DESPESES INDIRECTES

24,11850COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €78,65u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340

H1481343 Rend.: 1.000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

74.9000074.900001,000B1481343 =xGranota de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340

u

Subtotal... 74.90000 74.90000

COST DIRECTE 74,90000
3,745005,00%DESPESES INDIRECTES
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78,64500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,02u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

H1481442 Rend.: 1.000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

20.9700020.970001,000B1481442 =xGranota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

u

Subtotal... 20.97000 20.97000

COST DIRECTE 20,97000
1,048505,00%DESPESES INDIRECTES

22,01850COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,71u Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó
sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb
butxaques interiors dotades de cremalleres metàl.liques,
homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

H1481654 Rend.: 1.000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

19.7200019.720001,000B1481654 =xGranota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó
sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb
butxaques interiors dotades de cremalleres metàl.liques,
homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

u

Subtotal... 19.72000 19.72000

COST DIRECTE 19,72000
0,986005,00%DESPESES INDIRECTES

20,70600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,30u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada
segons UNE-EN 340

H1482320 Rend.: 1.000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

8.860008.860001,000B1482320 =xCamisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada
segons UNE-EN 340

u

Subtotal... 8.86000 8.86000
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COST DIRECTE 8,86000
0,443005,00%DESPESES INDIRECTES
9,30300COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,30u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics,
soldadors i/o tubers, de polièster i cotó (65%-35%), color
blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada
segons UNE-EN 340

H1482422 Rend.: 1.000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

8.860008.860001,000B1482422 =xCamisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics,
soldadors i/o tubers, de polièster i cotó (65%-35%), color
blavenc, amb butxaques interiors, trama 240, homologada
segons UNE-EN 340

u

Subtotal... 8.86000 8.86000

COST DIRECTE 8,86000
0,443005,00%DESPESES INDIRECTES
9,30300COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,29u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240,
amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340

H1483344 Rend.: 1.000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

11.7000011.700001,000B1483344 =xPantalons de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240,
amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340

u

Subtotal... 11.70000 11.70000

COST DIRECTE 11,70000
0,585005,00%DESPESES INDIRECTES

12,28500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,79u Samarreta de treball, de cotóH1484110 Rend.: 1.000P- 40
Unitats Preu Parcial Import€

Materials:
2.660002.660001,000B1484110 =xSamarreta de treball, de cotóu

Subtotal... 2.66000 2.66000
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COST DIRECTE 2,66000
0,133005,00%DESPESES INDIRECTES
2,79300COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,67u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material
aïllant, butxaques exteriors

H1486241 Rend.: 1.000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

27.3000027.300001,000B1486241 =xCasaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material
aïllant, butxaques exteriors

u

Subtotal... 27.30000 27.30000

COST DIRECTE 27,30000
1,365005,00%DESPESES INDIRECTES

28,66500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,08u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340

H1487350 Rend.: 1.000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

4.840004.840001,000B1487350 =xImpermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340

u

Subtotal... 4.84000 4.84000

COST DIRECTE 4,84000
0,242005,00%DESPESES INDIRECTES
5,08200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,76u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

H1488580 Rend.: 1.000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

23.5800023.580001,000B1488580 =xDavantal per a soldador, de serratge, homologat segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

u

Subtotal... 23.58000 23.58000

COST DIRECTE 23,58000
1,179005,00%DESPESES INDIRECTES

24,75900COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €15,97u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340

H1489790 Rend.: 1.000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

15.2100015.210001,000B1489790 =xJaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340

u

Subtotal... 15.21000 15.21000

COST DIRECTE 15,21000
0,760505,00%DESPESES INDIRECTES

15,97050COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,93u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240,
amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

H1489890 Rend.: 1.000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

12.3100012.310001,000B1489890 =xJaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240,
amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

u

Subtotal... 12.31000 12.31000

COST DIRECTE 12,31000
0,615505,00%DESPESES INDIRECTES

12,92550COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,28m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en
viaductes o ponts, ancorada a suports metàl.lics, i amb el
desmuntatge inclòs

H1511015 Rend.: 1.000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4.95750/R 19.830000,250A0121000 =xOficial 1ah
4.15250/R 16.610000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9.11000 9.11000
Materials:

0.240000.150001,600B1511215 =xXarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, per a 10 usos

m2

0.444001.110000,400B1520003 =xAncoratge de xarxa sota ponts o viaductes amb angular
d'acer L 50,5 per a suport intermig o extrem

u

Subtotal... 0.68400 0.68400
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COST DIRECTE 9,79400
0,489705,00%DESPESES INDIRECTES

10,28370COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,10m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams
laterals en viaductes o ponts, ancorada a suports metàl.lics,
en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs

H1511017 Rend.: 1.000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4.95750/R 19.830000,250A0121000 =xOficial 1ah
4.15250/R 16.610000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9.11000 9.11000
Materials:

2.352000.980002,400B0AC112D =xCable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i diàmetre
9 mm

m

0.240000.150001,600B1511215 =xXarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, per a 10 usos

m2

1.7312021.640000,080B1520007 =xConjunt de suport amb barra, porta, xarxa i mordassa per a
mòdul de 4x3 m, per a 8 usos

u

Subtotal... 4.32320 4.32320

COST DIRECTE 13,43320
0,671665,00%DESPESES INDIRECTES

14,10486COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,50m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè
ancorada amb barres d'acer amb cables, amb una malla de
triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 mm de diàmetre
i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix

H1511212 Rend.: 1.000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6.64400/R 16.610000,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6.64400 6.64400
Materials:

2.540002.540001,000B0A236VF =xTela metàl.lica de triple torsió de filferro galvanitzat de 80 mm
de pas de malla i de D 2,4 mm

m2

0.540000.600000,900B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2

kg

0.491403.780000,130B3L2C000 =xCable d'acer per a subjecció de malles protectoresm
3.048002.540001,200B7721B10 =xLàmina de polietilè d'alta densitat de gruix 2 mm resistent a la

intempèrie
m2

0.547502.190000,250BF211200 =xTub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre 1/8´´,
segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35

m
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 7.16690 7.16690

COST DIRECTE 13,81090
0,690555,00%DESPESES INDIRECTES

14,50145COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,30m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb
manta ignífuga, xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN
1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada
amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm
de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

H1512010 Rend.: 1.000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1.98300/R 19.830000,100A0121000 =xOficial 1ah
1.66100/R 16.610000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3.64400 3.64400
Materials:

4.944004.120001,200B1510005 =xManta ignífuga per a 5 usosm2
0.180000.150001,200B1511215 =xXarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat

alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, per a 10 usos

m2

0.092500.370000,250B15Z1500 =xCorda de poliamida de 12 mm de diàmetrem

Subtotal... 5.21650 5.21650

COST DIRECTE 8,86050
0,443035,00%DESPESES INDIRECTES
9,30353COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,94m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol
de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i
amb el desmuntatge inclòs

H1522111 Rend.: 1.000P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4.95750/R 19.830000,250A0121000 =xOficial 1ah
4.15250/R 16.610000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9.11000 9.11000
Materials:

0.611602.780000,220B0D41010 =xPost de fusta de pi per a 3 usosm2
0.315000.090003,500B0DZSM0K =xTub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usosu
1.3324666.623200,020D060P021 =xFormigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,

amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

m3
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 2.25906 2.25906

COST DIRECTE 11,36906
0,568455,00%DESPESES INDIRECTES

11,93751COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,06m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges
de servei i amb el desmuntatge inclòs

H152J105 Rend.: 1.000P- 51

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1.98300/R 19.830000,100A0121000 =xOficial 1ah
1.66100/R 16.610000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3.64400 3.64400
Materials:

1.176000.980001,200B0AC112D =xCable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i diàmetre
9 mm

m

Subtotal... 1.17600 1.17600

COST DIRECTE 4,82000
0,241005,00%DESPESES INDIRECTES
5,06100COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,04m Barana de protecció de sobre sostre o llosa , d'alçària 1 m,
enjovada en cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el
desmuntatge inclòs

H152N681 Rend.: 1.000P- 52

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2.37960/R 19.830000,120A0121000 =xOficial 1ah
1.99320/R 16.610000,120A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4.37280 4.37280
Materials:

0.611602.780000,220B0D41010 =xPost de fusta de pi per a 3 usosm2
0.216000.090002,400B0DZSM0K =xTub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usosu
0.552001.380000,400B1526EK6 =xMuntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària,

amb mordassa per al sostre, per a 15 usos
u

Subtotal... 1.37960 1.37960

COST DIRECTE 5,75240
0,287625,00%DESPESES INDIRECTES
6,04002COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €26,86m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl.lica
tubular i plataforma de fusta, desmuntatge inclòs

H152PA11 Rend.: 1.000P- 53

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19.93200/R 16.610001,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 19.93200 19.93200
Materials:

5.200000.4000013,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0.450000.090005,000B0DZSM0K =xTub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usosu

Subtotal... 5.65000 5.65000

COST DIRECTE 25,58200
1,279105,00%DESPESES INDIRECTES

26,86110COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €101,33m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer
IPN 140 fixats al sostre o llosa amb cargols passants i
taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 °, desmuntatge
inclòs

H152PB21 Rend.: 1.000P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19.83000/R 19.830001,000A0121000 =xOficial 1ah
16.61000/R 16.610001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 36.44000 36.44000
Materials:

5.891904.430001,330B0AAP120 =xAncoratge de tipus passador de barilla roscada, d'acer, de
diàmetre 16 mm, amb part proporcional de femella i
volandera

u

6.320000.4000015,800B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
47.850000.8700055,000B44Z5011 =xAcer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie IPN, IPE,

HEB, HEA, HEM, UPN, tallat a mida i amb una capa
d'imprimació antioxidant

kg

Subtotal... 60.06190 60.06190

COST DIRECTE 96,50190
4,825095,00%DESPESES INDIRECTES

101,32699COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €217,80m Marquesina de protecció d'embroquetat de túnel per a
protecció de despreniments del terreny a mitja vessant amb
perfils d'acer ancorats al terreny amb perns i plataforma de
fusta sobre corretja ancorada al terreny, desmuntatge inclòs

H152Q031 Rend.: 1.000P- 55

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

25.77900/R 19.830001,300A0121000 =xOficial 1ah
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
21.59300/R 16.610001,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 47.37200 47.37200
Maquinària:

51.58400/R 39.680001,300C1503000 =xCamió gruah
54.30100/R 41.770001,300C1503500 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 105.88500 105.88500
Materials:

6.320000.4000015,800B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
47.850000.8700055,000B44Z5011 =xAcer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie IPN, IPE,

HEB, HEA, HEM, UPN, tallat a mida i amb una capa
d'imprimació antioxidant

kg

Subtotal... 54.17000 54.17000

COST DIRECTE 207,42700
10,371355,00%DESPESES INDIRECTES

217,79835COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,17m3 Barrera de seguretat contra despreniments en coronacions
de rases i excavacions amb les terres deixades a la vora i
amb el desmuntatge inclòs

H152V017 Rend.: 1.000P- 56

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8.80330/R 16.610000,530A0140000 =xManobreh
7.73550/R 17.190000,450A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 16.53880 16.53880
Maquinària:

0.95740/R 47.870000,020C1311120 =xPala carregadora mitjana, sobre pneumàticsh
5.84320/R 36.520000,160C1315010 =xRetroexcavadora petitah
3.48750/R 7.750000,450C133A0J0 =xPicó vibrant amb placa de 30x33 cmh

Subtotal... 10.28810 10.28810

COST DIRECTE 26,82690
1,341355,00%DESPESES INDIRECTES

28,16825COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,38u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al
terreny i amb el desmuntatge inclòs

H153A9F1 Rend.: 1.000P- 57

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2.97450/R 19.830000,150A0121000 =xOficial 1ah
2.49150/R 16.610000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5.46600 5.46600
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

4.800000.4000012,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
12.000000.9600012,500B44Z501A =xAcer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie IPN, IPE,

HEB, HEA, HEM, UPN, treballat al taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant

kg

Subtotal... 16.80000 16.80000

COST DIRECTE 22,26600
1,113305,00%DESPESES INDIRECTES

23,37930COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €92,68m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària
2,5 m de planxa nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de
perfils d'acer ancorats al terreny amb formigó cada 1,5 m i
amb el desmuntatge inclòs

H1549002 Rend.: 1.000P- 58

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9.91500/R 19.830000,500A0121000 =xOficial 1ah
8.30500/R 16.610000,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 18.22000 18.22000
Materials:

45.675000.8700052,500B44Z5011 =xAcer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM, UPN, tallat a mida i amb una capa
d'imprimació antioxidant

kg

20.375008.150002,500B64M2201 =xPlanxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, nervada, per a
tanca metàl.lica

m2

3.9973966.623200,060D060P021 =xFormigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 70.04739 70.04739

COST DIRECTE 88,26739
4,413375,00%DESPESES INDIRECTES

92,68076COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,26h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions

H15Z1001 Rend.: 1.000P- 59

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19.83000/R 19.830001,000A0121000 =xOficial 1ah
16.61000/R 16.610001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 36.44000 36.44000
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 36,44000
1,822005,00%DESPESES INDIRECTES

38,26200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €124,93u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per
6 persones

H16F1003 Rend.: 1.000P- 60

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

118.98000/R 19.830006,000A0121000 =xOficial 1ah

Subtotal... 118.98000 118.98000

COST DIRECTE 118,98000
5,949005,00%DESPESES INDIRECTES

124,92900COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,44h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de
l'obra

H16F1004 Rend.: 1.000P- 61

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16.61000/R 16.610001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16.61000 16.61000

COST DIRECTE 16,61000
0,830505,00%DESPESES INDIRECTES

17,44050COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,30u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

HBBAA005 Rend.: 1.000P- 62

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16.61000/R 16.610001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16.61000 16.61000
Materials:

5.760005.760001,000BBBAA005 =xSenyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color
vermell, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m

u
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
8.390008.390001,000BBBAD015 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda

indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons
vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 29 cm, per ésser vist fins 12 m

u

Subtotal... 14.15000 14.15000

COST DIRECTE 30,76000
1,538005,00%DESPESES INDIRECTES

32,29800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,46u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color
vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ésser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

HBBAA007 Rend.: 1.000P- 63

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16.61000/R 16.610001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16.61000 16.61000
Materials:

2.820002.820001,000BBBAA007 =xSenyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color
vermell, de diàmetre 10 cm, per ésser vista fins 3 m

u

5.770005.770001,000BBBAD017 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons
vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 10 cm, per ésser vist fins 3 m

u

Subtotal... 8.59000 8.59000

COST DIRECTE 25,20000
1,260005,00%DESPESES INDIRECTES

26,46000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,30u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

HBBAB115 Rend.: 1.000P- 64

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16.61000/R 16.610001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16.61000 16.61000
Materials:

5.760005.760001,000BBBAB115 =xSenyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m

u
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
7.440007.440001,000BBBAD025 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda

indicativa d'obligació, amb el text en blanc sobre fons blau,
de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29
cm, per ésser vist fins 12 m

u

Subtotal... 13.20000 13.20000

COST DIRECTE 29,81000
1,490505,00%DESPESES INDIRECTES

31,30050COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,25u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29
cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

HBBAC005 Rend.: 1.000P- 65

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16.61000/R 16.610001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16.61000 16.61000
Materials:

7.440007.440001,000BBBAC005 =xSenyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de
forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser
vista fins 12 m de distància

u

Subtotal... 7.44000 7.44000

COST DIRECTE 24,05000
1,202505,00%DESPESES INDIRECTES

25,25250COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,32u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de
forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser
vista fins 25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

HBBAC013 Rend.: 1.000P- 66

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16.61000/R 16.610001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16.61000 16.61000
Materials:

10.3600010.360001,000BBBAC013 =xSenyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de
forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser
vista fins 25 m de distància

u

Subtotal... 10.36000 10.36000
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 26,97000
1,348505,00%DESPESES INDIRECTES

28,31850COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,37u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o
pupitre de control elèctric, adherit

HBBAE001 Rend.: 1.000P- 67

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

5.110005.110001,000BBBAE001 =xRètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o
pupitre de control elèctric

u

Subtotal... 5.11000 5.11000

COST DIRECTE 5,11000
0,255505,00%DESPESES INDIRECTES
5,36550COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €39,86u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

HBBAF004 Rend.: 1.000P- 68

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16.61000/R 16.610001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16.61000 16.61000
Materials:

12.3100012.310001,000BBBAD004 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'advertència, amb el text en negre sobre fons
groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major
41 cm, per ésser vist fins 12 m

u

9.040009.040001,000BBBAF004 =xSenyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m

u

Subtotal... 21.35000 21.35000

COST DIRECTE 37,96000
1,898005,00%DESPESES INDIRECTES

39,85800COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.272,34u Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU15312 Rend.: 1.000P- 69

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4.98300/R 16.610000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4.98300 4.98300
Maquinària:

11.90400/R 39.680000,300C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 11.90400 11.90400
Materials:

1 194.870001 194.870001,000BQU15314 =xMòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, per a
4 usos

u

Subtotal... 1 194.87000 1 194.87000

COST DIRECTE 1.211,75700
60,587855,00%DESPESES INDIRECTES

1.272,34485COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.466,73u Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

HQU1A502 Rend.: 1.000P- 70

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4.98300/R 16.610000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4.98300 4.98300
Maquinària:

11.90400/R 39.680000,300C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 11.90400 11.90400
Materials:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1 380.000001 380.000001,000BQU1A504 =xMòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó

d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, per a 4 usos

u

Subtotal... 1 380.00000 1 380.00000

COST DIRECTE 1.396,88700
69,844355,00%DESPESES INDIRECTES

1.466,73135COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.081,84u Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

HQU1H532 Rend.: 1.000P- 71

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4.98300/R 16.610000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4.98300 4.98300
Maquinària:

11.90400/R 39.680000,300C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 11.90400 11.90400
Materials:

1 013.440001 013.440001,000BQU1H534 =xMòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, per a 4 usos

u

Subtotal... 1 013.44000 1 013.44000

COST DIRECTE 1.030,32700
51,516355,00%DESPESES INDIRECTES

1.081,84335COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €55,02u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU22301 Rend.: 1.000P- 72

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4.15250/R 16.610000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4.15250 4.15250
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

48.2500048.250001,000BQU22303 =xArmari metàl.lic individual amb doble compartiment interior,
de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos

u

Subtotal... 48.25000 48.25000

COST DIRECTE 52,40250
2,620135,00%DESPESES INDIRECTES

55,02262COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,94u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs

HQU25201 Rend.: 1.000P- 73

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2.49150/R 16.610000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2.49150 2.49150
Materials:

10.7875043.150000,250BQU25500 =xBanc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usosu

Subtotal... 10.78750 10.78750

COST DIRECTE 13,27900
0,663955,00%DESPESES INDIRECTES

13,94295COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,14u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària
i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones,
col.locada i amb el desmuntatge inclòs

HQU27902 Rend.: 1.000P- 74

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5.81350/R 16.610000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5.81350 5.81350
Materials:

20.9850083.940000,250BQU27900 =xTaula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària
i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones per a 4
usos

u

Subtotal... 20.98500 20.98500

COST DIRECTE 26,79850
1,339935,00%DESPESES INDIRECTES

28,13842COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €114,49u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs

HQU2AF02 Rend.: 1.000P- 75

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5.81350/R 16.610000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5.81350 5.81350
Materials:

103.22000103.220001,000BQU2AF02 =xNevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usosu

Subtotal... 103.22000 103.22000

COST DIRECTE 109,03350
5,451685,00%DESPESES INDIRECTES

114,48518COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €86,08u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

HQU2E001 Rend.: 1.000P- 76

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0.85950/R 17.190000,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0.85950 0.85950
Materials:

81.1200081.120001,000BQU2E002 =xForn microones, per a 2 usosu

Subtotal... 81.12000 81.12000

COST DIRECTE 81,97950
4,098985,00%DESPESES INDIRECTES

86,07848COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €52,36u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU2GF01 Rend.: 1.000P- 77

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1.66100/R 16.610000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1.66100 1.66100
Materials:

48.2100048.210001,000BQU2GF00 =xRecipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitatu

Subtotal... 48.21000 48.21000

COST DIRECTE 49,87100
2,493555,00%DESPESES INDIRECTES

52,36455COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €108,89u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball

HQUA1100 Rend.: 1.000P- 78

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

103.70000103.700001,000BQUA1100 =xFarmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

u

Subtotal... 103.70000 103.70000

COST DIRECTE 103,70000
5,185005,00%DESPESES INDIRECTES

108,88500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,50u Reconeixement mèdicHQUAM000 Rend.: 1.000P- 79
Unitats Preu Parcial Import€

Materials:
30.0000030.000001,000BQUAM000 =xReconeixement mèdicu

Subtotal... 30.00000 30.00000

COST DIRECTE 30,00000
1,500005,00%DESPESES INDIRECTES

31,50000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €186,38u Curset de primers auxilis i socorrismeHQUAP000 Rend.: 1.000P- 80
Unitats Preu Parcial Import€

Materials:
177.50000177.500001,000BQUAP000 =xCurset de primers auxilis i socorrismeu

Subtotal... 177.50000 177.50000

COST DIRECTE 177,50000
8,875005,00%DESPESES INDIRECTES

186,37500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,44h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsHQUZM000 Rend.: 1.000P- 81
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
16.61000/R 16.610001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16.61000 16.61000
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 16,61000
0,830505,00%DESPESES INDIRECTES

17,44050COST EXECUCIÓ MATERIAL
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OBRA SS-708-PRO-CA-645901
CAPÍTOL EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

545,0007,11 3 874.95

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

81,0005,58 451.98

3 H1423230 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 (P - 3)

15,0004,84 72.60

4 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de
mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada
d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 (P - 4)

15,0007,88 118.20

5 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de
malla de reixeta metàl.lica, per acoblar al casc amb arnès
abatible, homologada segons UNE-EN 1731 (P - 5)

54,00012,31 664.74

6 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 (P - 6)

360,0000,25 90.00

7 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458 (P - 7)

270,00014,70 3 969.00

8 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140 (P - 8)

216,0001,64 354.24

9 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada
segons UNE-EN 149 (P - 9)

216,00011,92 2 574.72

10 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN
136 (P - 10)

216,00012,31 2 658.96

11 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 11)

540,0001,07 577.80

12 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN
14387 i UNE-EN 12083 (P - 12)

540,0003,01 1 625.40

13 H144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire
comprimit amb màscara, homologat segons UNE-EN 139 (P - 13)

2,000513,41 1 026.82

14 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420 (P - 14)

960,0002,31 2 217.60

15 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions,
de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment
amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig
avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P -
15)

1.200,00010,93 13 116.00

16 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 16)

602,0005,30 3 190.60

17 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN
420 (P - 17)

3.240,0005,71 18 500.40

18 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1,-2,-3 i UNE-EN 420 (P - 18)

360,0003,33 1 198.80

EUR
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19 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe
00, logotip color beige, tensió màxima 500 V, homologats segons
UNE-EN 420 (P - 19)

74,00020,42 1 511.08

20 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347 (P - 20)

225,0005,18 1 165.50

21 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera
reforçada, homologades segons DIN 4843 (P - 21)

60,00058,52 3 511.20

22 H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de
niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN
345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 (P - 22)

300,0005,96 1 788.00

23 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 (P - 23)

150,00021,83 3 274.50

24 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador,
resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb
envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN
347/A i UNE-EN 347-2 (P - 24)

45,00025,21 1 134.45

25 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix,
de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures
epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568 (P - 25)

180,0002,31 415.80

26 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 26) 75,00013,85 1 038.75

27 H147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a
un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 354 (P - 27)

40,00053,48 2 139.20

28 H147D405 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a
un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge
flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 (P -
28)

40,000566,80 22 672.00

29 H147D501 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a
un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,

72,000264,10 19 015.20

EUR
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UNE-EN 365 i UNE-EN 355 (P - 29)

30 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua
d'equilibri, composat d'una banda de cintura, sivell, recolzament
dorsal, elements d'enganxament, connector, element
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons
UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364 (P - 30)

48,00036,41 1 747.68

31 H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra
caiguda d'alçària, homologat segons UNE-EN 795 (P - 31)

60,00045,47 2 728.20

32 H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar (P - 32) 180,00022,93 4 127.40

33 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 33)

75,00024,12 1 809.00

34 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P -
34)

75,00078,65 5 898.75

35 H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 (P - 35)

45,00022,02 990.90

36 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó sanforitzat
(100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors
dotades de cremalleres metàl.liques, homologada segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 36)

75,00020,71 1 553.25

37 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 37)

150,0009,30 1 395.00

38 H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics,
soldadors i/o tubers, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc
amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 38)

150,0009,30 1 395.00

39 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN
340 (P - 39)

150,00012,29 1 843.50

40 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó (P - 40) 150,0002,79 418.50

41 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material
aïllant, butxaques exteriors (P - 41)

6,00028,67 172.02

42 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació,
de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN
340 (P - 42)

200,0005,08 1 016.00

43 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 43)

15,00024,76 371.40

44 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P -
44)

60,00015,97 958.20

45 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb
butxaques, homologada segons UNE-EN 340 (P - 45)

60,00012,93 775.80

CAPÍTOLTOTAL 01.01 141.149,09

OBRA SS-708-PRO-CA-645901
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CAPÍTOL SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en
viaductes o ponts, ancorada a suports metàl.lics, i amb el
desmuntatge inclòs (P - 46)

11.900,00010,28 122 332.00

2 H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en
viaductes o ponts, ancorada a suports metàl.lics, en voladiu, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 47)

2.000,00014,10 28 200.00

3 H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè
ancorada amb barres d'acer amb cables, amb una malla de triple
torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 mm de diàmetre i làmina
de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix (P - 48)

400,00014,50 5 800.00

4 H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta
ignífuga, xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1)
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda
perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i
amb el desmuntatge inclòs (P - 49)

50,0009,30 465.00

5 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser
intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs (P - 50)

200,00011,94 2 388.00

6 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de
servei i amb el desmuntatge inclòs (P - 51)

500,0005,06 2 530.00

7 H152N681 m Barana de protecció de sobre sostre o llosa , d'alçària 1 m,
enjovada en cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 52)

200,0006,04 1 208.00

8 H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl.lica
tubular i plataforma de fusta, desmuntatge inclòs (P - 53)

30,00026,86 805.80

9 H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN
140 fixats al sostre o llosa amb cargols passants i taulons de
fusta, inclinació en l'extrem de 30 °, desmuntatge inclòs (P - 54)

180,000101,33 18 239.40

10 H152Q031 m Marquesina de protecció d'embroquetat de túnel per a protecció
de despreniments del terreny a mitja vessant amb perfils d'acer
ancorats al terreny amb perns i plataforma de fusta sobre corretja
ancorada al terreny, desmuntatge inclòs (P - 55)

100,000217,80 21 780.00

11 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra despreniments en coronacions de
rases i excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el
desmuntatge inclòs (P - 56)

200,00028,17 5 634.00

12 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i
amb el desmuntatge inclòs (P - 57)

40,00023,38 935.20

13 H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5
m de planxa nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils
d'acer ancorats al terreny amb formigó cada 1,5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 58)

30,00092,68 2 780.40

14 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 62)

20,00032,30 646.00

15 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 3 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 63)

20,00026,46 529.20
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16 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 64)

20,00031,30 626.00

17 HBBAC005 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 29 cm, per ésser vista fins
12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 65)

20,00025,25 505.00

18 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma
rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser vista fins
25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 66)

20,00028,32 566.40

19 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre
de control elèctric, adherit (P - 67)

30,0005,37 161.10

20 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 68)

20,00039,86 797.20

CAPÍTOLTOTAL 01.03 216.928,70

OBRA SS-708-PRO-CA-645901
CAPÍTOL IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions (P - 59)

5.400,00038,26 206 604.00

2 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 72)

180,00055,02 9 903.60

3 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 73)

60,00013,94 836.40

4 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8
m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 74)

18,00028,14 506.52

5 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 75)

18,000114,49 2 060.82

6 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 76)

18,00086,08 1 549.44

7 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 77)

18,00052,36 942.48

8 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 78)

9,000108,89 980.01

9 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 81) 2.640,00017,44 46 041.60

10 HQU15312 u Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu
amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements
de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 69)

9,0001.272,34 11 451.06

11 HQU1A502 u Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació

18,0001.466,73 26 401.14
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elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 70)

12 HQU1H532 u Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de
lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 71)

18,0001.081,84 19 473.12

CAPÍTOLTOTAL 01.04 326.750,19

OBRA SS-708-PRO-CA-645901
CAPÍTOL DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 80) 10,000186,38 1 863.80

2 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
(P - 61)

360,00017,44 6 278.40

3 H16F1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones (P - 60)

20,000124,93 2 498.60

CAPÍTOLTOTAL 01.05 10.640,80

OBRA SS-708-PRO-CA-645901
CAPÍTOL DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 79) 180,00031,50 5 670.00

CAPÍTOLTOTAL 01.06 5.670,00

EUR
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L'objecte d'aquest annex és la descripció de les activitats que generen residus i quines mesures es 
duen a terme per minimitzar el seu impacte i la seva generació. 

La gestió dels residus generats com a conseqüència de les obres es realitzarà d'acord amb el que 
disposa la Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora 
dels residus de la Generalitat de Catalunya. A més, també es contemplaran les possibles normatives 
dels termes municipals de la zona d'estudi relatives a la gestió de residus. 

S'hauran gestionar tots els residus produïts en les obres, no obstant això, els produïts en les zones 
d'instal·lacions auxiliars com són olis, greixos, etc. són els més perillosos i amb els que s'han de 
prendre més mesures per evitar l'afecció i contaminació de la hidrologia, tant superficial com 
subterrània, i del sòl, seguint les indicacions donades a l’annex 18. Estudi d’Impacte Mediambiental. 

En la gestió dels enderrocs i altres restes d'obra, s'ha de considerar també, les determinacions del 
Decret 161/2001, de 12 de juny, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció, de la 
Generalitat de Catalunya. 

La gestió de residus consisteix en el seu emmagatzematge, recollida, transport, tractament, eliminació 
o reciclatge. D'aquesta manera doncs, s'establiran punts de recollida controlada de residus a l’obra. 
Aquests punts estaran convenientment senyalitzats, i s'informarà al personal de l'obra de com 
utilitzar-los. Periòdicament, es farà la recollida d'aquests residus, que es pot adjudicar a una empresa 
especialitzada. Dels quals cal assegurar-se que es transporten fins al lloc adequat. 

A més, cal adequar punts per a l'abocament de restes de formigó i runes, per al rentat de 
formigoneres, equipats de basses de decantació i assecat del formigó. Aquests llocs s'han de situar al 
costat del parc de maquinària. Les restes d'aquests residus s'han de transportar al abocador controlat 
i legalitzat que queda definit en l’annex 12. Moviment de Terres. 

 2 MESURES PER LA MINIMITZACIÓ DE RESIDUS 

Durant la redacció del projecte, s'han tingut en compte els dissenys i procediments constructius que 
originen menor quantitat de residus possibles. A continuació es recullen els diferents procediments 
enfocats a aquest fi. 
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- S’ha optat per solucions que minimitzin l’àmbit d’afectació, evitant grans desmunts en 
l’ampliació de la carretera i els embocaments del túnel mitjançant estructures en voladiu i 
embocaments esbiaixats 

- S’utilitzen sistemes d’encofrat reutilitzables tant al túnel com als voladius 

- Utilització de materials que poden incorporar material reciclat en la seva producció 

- Es redueixen les zones a reparar a les estrictament necessàries per la millora del traçat  

 3 TIPUS DE RESIDUS 

En funció dels residus que es produeixin es realitzaran diferents tipus de tractaments. De manera 
general els residus es classifiquen en: 

- Residus tòxics i perillosos 

- Residus sòlids urbans i assimilables 

- Residus de la construcció i demolició (Inerts) 

Per a la correcta gestió de tots els residus es delimitarà sobre el terreny un espai delimitat destinat a 
la separació dels diferents tipus de residus. 

 

3.1 Residus tòxics i perillosos 

Els principals residus perillosos o especials que es generaran seran olis usats i lubricants emprats en 
els motors de combustió i en sistemes de transmissió de la maquinària d'obres , bateries , piles , etc . 
Les reparacions o canvis d'oli de maquinària es realitzaran en zones expressament destinades a això. 

Els residus perillosos generats han de ser recollits en contenidors especials, segellats i amb etiqueta 
identificativa. Aquests residus no es podran emmagatzemar durant més de 6 mesos i seran lliurats a 
un gestor autoritzat de residus perillosos perquè realitzi el seu transport fins a un abocador adequat. 
En cap cas es podrà realitzar l'abocament directe o barrejat amb altres materials. 

D'aquesta manera la revisió i reparació de la maquinària s'haurà de realitzar sobre una superfície 
impermeabilitzada i reservada a aquesta finalitat . D'altra banda, els residus perillosos hauran de ser 
recollits en contenidors especials, els quals hauran d'estar correctament identificats, i han de quedar 
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perfectament tancats. Aquests contenidors s'hauran d'emmagatzemar sobre una superfície 
impermeabilitzada per evitar l'afecció del sòl i de les aigües en cas d'abocament. 

Aquestes plataformes impermeables, han de disposar de sistemes de recollida dels possibles 
abocaments o per a les operacions de manteniment, en el cas de la zona de maquinària. Els dipòsits, 
envasos i sistemes d'impermeabilització seran sotmesos a revisions periòdiques. 

 

3.2 Residus Sòlids Urbans i assimilables 

Aquests residus es produiran com a conseqüència de la presència del personal en les obres, i estan 
formats per materials d'oficina i dels menjadors, i embalatges dels subministraments de l'obra (paper, 
cartró, metall, plàstic, fusta, etc.). 

Es procedirà a la recollida d' aquests materials en les zones d'instal·lacions auxiliars on s'originin, on 
es realitzarà recollida selectiva.  

D'aquesta manera, els residus orgànics que es generen, per la presència de personal a l'obra, es 
recolliran i acumularan en elements estancs, en les zones d'instal·lacions auxiliars, fins que finalment 
es destinin a un abocador autoritzat de residus sòlids urbans (RSU). 

I els residus plàstics, metàl·lics, de cartró, fusta, etc. es tractaran com a residus assimilables a urbans 
i seran gestionats d'acord amb el que estableixi Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus de 
la Generalitat de Catalunya, d'aquesta manera es podrà realitzar una recollida selectiva dels mateixos, 
i portar-los a gestor autoritzat per al seu reciclatge o deposició a l'abocador de RSU . 

 

3.3 Residus de la Construcció i Demolició (Inerts) 

Aquests residus corresponen bàsicament a les terres sobrants de les obres, que es dipositaran en els 
abocadors corresponents i especificats als plànols corresponents. 

El contractista està obligat a recollir, transportar i dipositar adequadament les runes i altres materials 
de restes d'obra, no abandonant en cap manera en l'àrea de treball ni en lleres. Així doncs, 
s'establiran zones especifiques per a l'emmagatzematge i recollida dels residus generats a l'obra, on 
s'ubicaran els contenidors per a cada tipologia de residus, que estaran convenientment identificats. 

D'aquesta manera i tal com ja s'ha comentat anteriorment respecte a la gestió dels residus d'obra s'ha 
d'aplicar el que disposa la Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de 
juliol, reguladora dels residus de la Generalitat de Catalunya, a més, del que estableix el Decret 
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161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció. 

En aquest sentit aquests residus hauran de ser transportats al abocador controlat i legalitzat que 
queda definit en l’annex 12. Moviment de Terres. 

 4 OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 

Per evitar residus d'obra, en primer lloc és molt important ajustar la compra de materials a la 
necessitat real de l'obra. Tot material que no s'acabi col·locat en obra és susceptible d'arribar a ser un 
residu.  

Per al correcte tractament dels residus generats inevitablement a l'obra, cal portar la gestió tant a 
nivell intern com a nivell extern. La combinació òptima dependrà de: 

- L'espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l'obra. 

- La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 

- La proximitat de valorització de residus de la construcció i demolició i la distància als dipòsits, 
els costos econòmics associats a cada opció de gestió , etc . 

En qualsevol cas, s'ha de considerar sempre l'abocament en dipòsits controlats com a última opció en 
la gestió dels residus de construcció i demolició i, s'ha de tendir, per aquest ordre, a la reutilització, al 
reciclatge i a qualsevol altre tipus de valoració. Per fer-ho viable es recomana que la gestió mínima de 
separació selectiva a les obres de construcció i demolició estigui formada per la segregació dels 
residus inerts, dels residus inerts no especials i dels residus especials (aquests sempre hauran d'anar 
separats de la resta).  

En aquesta obra en concret, el volum de residus a tractar és previsiblement petit, de manera que no 
serà necessària una gestió externa. 

En la següent taula s'indiquen les mesures que s'hauran de preveure per a la recollida i les 
recomanacions a seguir en la seva implantació. 
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GESTIÓ INTERNA DE RESIDUS  

Especials 

No tenir-los emmagatzemats més de sis mesos 

El contenidor de residus especials ha de situar en un lloc pla i 
fora del trànsit habitual de la maquinària, per evitar 
abocaments accidentals. 

Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s'hagin 
de situar els envasos dels productes especials, tenint en 
compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat 
representats en els etiquetes. 

Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc. 

Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, 
desencofrants, etc.) En posició vertical i sobre cubetes de 
retenció de líquids per tal d'evitar fuites. 

Impermeabilitzar la terra on se situïn els contenidors de 
residus especials. 

Inerts 
Abocador per inerts mesclats 

Zona d'apilament per terres que van a abocador 

No especials 

 Abocador per metall 

 Abocador per a mescles bituminoses 

Contenidor per a la resta de residus no especials barrejats 

Taula 1 Gestió interna de residus de l’obra 
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Pla de Control de Qualitat 
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L’objectiu del present annex, d’acord amb les prescripcions per la realització de Projectes Constructius, 
és definir un Pla de Control de Qualitat per tal de verificar la qualitat dels materials emprats a l’obra, i 
dur a terme una comprovació dels resultats obtinguts després de l’execució de les diferents partides.  

Els controls a realitzar són essencialment dels tres tipus següents: 

- Control del material 

- Control geomètric 

- Control d’execució 

 2 ASSAJOS DE QUALITAT 

L’ unitat d’obra de major importància en relació amb el Control de Qualitat és la de túnels, quedant 
explicat aquest procediment de control al capítol 10. Auscultació i control d’execució, del annex 08. 
Túnels i Galeries.   

Pel que fa a la resta d’unitats d’obra, s’ha de recalcar el control de qualitat de tots aquells treballs 
relacionats amb el ferm nou, voladius i murs escullera.  Per tant, s’ha de posar especial atenció a les 
mescles bituminoses, regs, àrids del formigó i materials de reblert. 

Un estudi detallat del control de qualitat d’aquestes partides, a portar a terme durant la construcció, 
queda fora de l’àmbit de redacció d’aquest projecte acadèmic.  Tanmateix, s’indiquen a continuació 
unes consideracions de caràcter general sobre la realització dels assajos. 

L’Enginyer Director del Contracte especificarà els assajos a realitzar-se. Abans de les ordres d’execució 
dels assajos, caldrà programar en detall les successives etapes enumerades a continuació: 

- Tant bon punt s’estableixi el programa de treball amb el contractistes de les obres a controlar, 
es presentarà un programa general d’assajos concordant amb l’anterior 

- Mensualment s’establirà un programa ajustat a la previsió del mes 

- Setmanalment s’establirà un programa detallat per la setmana següent 
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Els assajos constaran de la presa de mostres a l’ indret i en el moment oportuns (seguint les 
indicacions de la direcció d’obra), de la realització de l’assaig pròpiament dit i de la comunicació dels 
resultats. L’execució podrà ser in situ o al laboratori.  

 3 ÀMBIT DE CONTROL 

El caràcter específic del tema que es tracta, el control de qualitat, ha permès pensar en una 
organització de la informació més adaptada a la finalitat que es pretén aconseguir, d'on sorgeix el 
concepte d'Àmbit de Control, unitat bàsica o capítol d'agrupament de els criteris de control. 
Conceptualment, un àmbit de control (AC) està format per un material que s'utilitza en un cert tipus 
d'element d'obra de destinació. Aquesta relació material / element és la que permet agrupar, amb 
més claredat, la relació d'operacions de control a realitzar, la intensitat del control, les seves 
especificacions i les condicions d'acceptació o rebuig. 

En cada àmbit es distingeixen dos tipus de control: 

- Control de materials: característiques químiques, físiques, geomètriques o mecàniques dels 
diferents materials que han de ser utilitzats en l'element d'obra corresponent. 

- Control d'execució i dels elements acabats: operacions de control que es realitzen durant el 
procés d'execució, o en acabar aquest, per verificar les condicions de formació de l'element 
d'obra. 

Dins de cada tipus de control es consideren els següents apartats: 

- Operacions de control a realitzar. Llista d'inspeccions i assaigs a realitzar en el transcurs de 
l'obra, indicant el moment o la freqüència de l'actuació. En el cas de tractar-se d'assaigs, 
s'indicarà la normativa o el procediment seguit en la seva elaboració. 

- Criteris de presa de mostra. Indicacions referents a la forma i el lloc de presa de mostres 
d'assaigs. 

- Especificacions. Resultats a exigir (valors-toleràncies) a totes les operacions de control preses 
(inspeccions i assaigs). 

Interpretació dels resultats i actuacions en cas d'incompliment. Indicacions de com s'ha d'actuar en 
cas que els resultats de les operacions de control no resultin satisfactòries segons les especificacions 
exigides. 



Annex 22

Justificació de Preus



JUSTIFICACIÓ DE PREUS 1

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €22,24
 €24,17
 €21,00
 €21,00
 €22,66
 €21,00
 €18,65
 €20,13
 €17,56
 €20,54
 €18,17
 €21,60
 €17,98



JUSTIFICACIÓ DE PREUS 2

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €53,35
 €68,70
 €18,85

 €128,17
 €18,69
 €16,76
 €51,04
 €63,52
 €61,70

 €112,70

 €140,74

 €39,36
 €44,84
 €55,79
 €67,70
 €116,91
 €152,16
 €53,25
 €57,17
 €59,75
 €66,34
 €8,30
 €39,24
 €39,61
 €49,62
 €74,88
 €81,57
 €69,14



JUSTIFICACIÓ DE PREUS 3

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €38,65
 €44,42
 €40,29
 €49,08
 €7,51
 €11,49

 €1,88
 €97,46
 €29,46
 €55,59
 €42,15
 €72,56
 €52,72
 €39,58
 €63,76
 €67,46
 €85,49
 €13,37
 €8,90
 €60,71
 €60,59
 €37,98

 €29,41
 €149,05

 €3,98
 €3,10
 €3,75



JUSTIFICACIÓ DE PREUS 4

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,47
 €2,30
 €2,47
 €3,30
 €48,69
 €37,10
 €5,22
 €6,65
 €37,18
 €16,79
 €4,84



JUSTIFICACIÓ DE PREUS 5

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,97
 €4,62

 €0,19
 €25,41
 €20,27

 €14,63
 €19,48

 €12,02

 €101,06
 €87,04

 €83,05

 €312,36
 €0,25
 €0,33
 €0,28

 €0,45

 €67,56

 €71,02

 €65,34

 €65,79

 €70,08

 €73,98

 €80,29



JUSTIFICACIÓ DE PREUS 6

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €124,01

 €189,39

 €65,29

 €84,22
 €86,99

 €89,33

 €0,92
 €1,51
 €1,08
 €1,15
 €0,56
 €2,14
 €10,47

 €35,90

 €38,23

 €18,40

 €25,49

 €40,41



JUSTIFICACIÓ DE PREUS 7

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €40,41

 €5,20
 €7,00
 €4,87

 €1,18
 €0,77
 €0,61

 €2,52

 €0,42
 €21,52
 €1,21
 €3,46

 €6,91
 €9,74

 €2,15
 €0,48
 €29,81

 €1,36
 €0,73
 €1,73
 €10,37
 €13,47

 €9,04

 €10,41



JUSTIFICACIÓ DE PREUS 8

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,06

 €2,80

 €0,65
 €7,48

 €22,84

 €22,80

 €23,70

 €27,72

 €299,33

 €30,57

 €54,46

 €23,11

 €9.901,91

 €15,57

 €41,18



JUSTIFICACIÓ DE PREUS 9

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3,54

 €18,34

 €10,06
 €12,74

 €21,83

 €344,84

 €1,42

 €1,07

 €3,30

 €0,50

 €0,02

 €0,32
 €0,30

 €0,34

 €30,34
 €0,29
 €6,62
 €0,15

 €3,00
 €8,21
 €0,37
 €0,87



JUSTIFICACIÓ DE PREUS 10

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,92

 €10,42
 €3,64



JUSTIFICACIÓ DE PREUS 11

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3,39Rend.: 42.000

3,39070COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,51Rend.: 21.000

4,51211COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,69Rend.: 12.000



JUSTIFICACIÓ DE PREUS 12

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

3,69321COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,30Rend.: 4.000

35,30310COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,02Rend.: 12.000



JUSTIFICACIÓ DE PREUS 13

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

12,02144COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,47Rend.: 73.500

2,47107COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,30Rend.: 205.500



JUSTIFICACIÓ DE PREUS 14

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

6,30173COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,88Rend.: 170.000

2,88387COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,84Rend.: 81.000



JUSTIFICACIÓ DE PREUS 15

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

7,83734COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,72Rend.: 395.000

0,72150COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,31Rend.: 171.000



JUSTIFICACIÓ DE PREUS 16

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

1,31037COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,38Rend.: 81.000

12,38489COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,18Rend.: 14.700



JUSTIFICACIÓ DE PREUS 17

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

13,17829COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,86Rend.: 46.600

4,85510COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,94Rend.: 260.000



JUSTIFICACIÓ DE PREUS 18

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,93972COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €49,24Rend.: 21.000

49,24247COST EXECUCIÓ MATERIAL



JUSTIFICACIÓ DE PREUS 19

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €58,66Rend.: 17.000

58,65570COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €94,58Rend.: 11.000



JUSTIFICACIÓ DE PREUS 20

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

94,58171COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,81Rend.: 47.100



JUSTIFICACIÓ DE PREUS 21

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

25,80589COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,53Rend.: 38.000

30,53156COST EXECUCIÓ MATERIAL



JUSTIFICACIÓ DE PREUS 22

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €45,35Rend.: 24.600

45,35166COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,32Rend.: 695.000



JUSTIFICACIÓ DE PREUS 23

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,32244COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €600,00Rend.: 1.000

 €73,72Rend.: 16.670

73,72279COST EXECUCIÓ MATERIAL



JUSTIFICACIÓ DE PREUS 24

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €102,34Rend.: 14.000

102,34161COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €89,02Rend.: 12.000



JUSTIFICACIÓ DE PREUS 25

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

89,02094COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €162,37Rend.: 3.284



JUSTIFICACIÓ DE PREUS 26

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

162,37443COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €46,04Rend.: 6.000



JUSTIFICACIÓ DE PREUS 27

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

46,03798COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,72Rend.: 59.910

19,71991COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,60Rend.: 43.626



JUSTIFICACIÓ DE PREUS 28

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

36,60413COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,51Rend.: 45.710



JUSTIFICACIÓ DE PREUS 29

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
33,51110COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €82,54Rend.: 23.230

82,53717COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,05Rend.: 68.000



JUSTIFICACIÓ DE PREUS 30

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

6,04611COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,68Rend.: 110.000

12,68213COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €117,76Rend.: 18.000



JUSTIFICACIÓ DE PREUS 31

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

117,76357COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €86,49Rend.: 25.000

86,49463COST EXECUCIÓ MATERIAL



JUSTIFICACIÓ DE PREUS 32

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €380,00Rend.: 1.000

 €0,90Rend.: 435.000

0,90150COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,00Rend.: 9.000



JUSTIFICACIÓ DE PREUS 33

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

31,00109COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,95Rend.: 8.500

34,95118COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €64,24Rend.: 13.500



JUSTIFICACIÓ DE PREUS 34

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

64,24284COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,65Rend.: 80.000



JUSTIFICACIÓ DE PREUS 35

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
21,65350COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,07Rend.: 52.600

4,06988COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €115,00Rend.: 1.000

 €19,75Rend.: 140.000



JUSTIFICACIÓ DE PREUS 36

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

19,74789COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €42,71Rend.: 55.000

42,71322COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €92,85Rend.: 18.000



JUSTIFICACIÓ DE PREUS 37

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

92,85266COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,09Rend.: 23.000



JUSTIFICACIÓ DE PREUS 38

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

28,09056COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €116,18Rend.: 24.000

116,18171COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,68Rend.: 83.220



JUSTIFICACIÓ DE PREUS 39

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

34,67997COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,62Rend.: 83.360

34,62000COST EXECUCIÓ MATERIAL



JUSTIFICACIÓ DE PREUS 40

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €34,95Rend.: 65.000

34,95287COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,53Rend.: 1 136.091



JUSTIFICACIÓ DE PREUS 41

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

2,53000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €327,98Rend.: 1.000

327,97800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,54Rend.: 580.000

0,54005COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,34Rend.: 694.000



JUSTIFICACIÓ DE PREUS 42

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,34012COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,37Rend.: 691.000

0,37023COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,40Rend.: 693.000



JUSTIFICACIÓ DE PREUS 43

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,40020COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,89Rend.: 490.000

0,89340COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €368,47Rend.: 1.800



JUSTIFICACIÓ DE PREUS 44

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

368,47115COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €42,35Rend.: 17.000



JUSTIFICACIÓ DE PREUS 45

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

42,34928COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €73,03Rend.: 11.000

73,02513COST EXECUCIÓ MATERIAL



JUSTIFICACIÓ DE PREUS 46

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €32,65Rend.: 20.780

32,65160COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €47,68Rend.: 10.000



JUSTIFICACIÓ DE PREUS 47

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

47,68381COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,94Rend.: 90.000

17,94163COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,18Rend.: 1.000



JUSTIFICACIÓ DE PREUS 48

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €15.456,51Rend.: 1.000

15.456,50711COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,04Rend.: 27.000



JUSTIFICACIÓ DE PREUS 49

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

20,04373COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €44,17Rend.: 13.000



JUSTIFICACIÓ DE PREUS 50

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

44,16617COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,69Rend.: 53.160

4,69004COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €43,71Rend.: 23.000



JUSTIFICACIÓ DE PREUS 51

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

43,71337COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.500,00Rend.: 1.000

 €56,56Rend.: 13.000



JUSTIFICACIÓ DE PREUS 52

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

56,56256COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €51,44Rend.: 15.500

51,44486COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €638,51Rend.: 3.500



JUSTIFICACIÓ DE PREUS 53

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

638,51426COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,43Rend.: 8.368



JUSTIFICACIÓ DE PREUS 54

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

38,43196COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €44,38Rend.: 12.000

44,38289COST EXECUCIÓ MATERIAL



JUSTIFICACIÓ DE PREUS 55

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €140,05Rend.: 0.263

140,04706COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €115,39Rend.: 0.169

115,39204COST EXECUCIÓ MATERIAL



JUSTIFICACIÓ DE PREUS 56

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €59,84Rend.: 1.699

59,83844COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,76Rend.: 32.080



JUSTIFICACIÓ DE PREUS 57

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

27,75577COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €212,45Rend.: 1.000

 €336,37Rend.: 1.000

 €318,68Rend.: 1.000

 €323,46Rend.: 1.000

 €348,74Rend.: 1.000

 €101.674,57Rend.: 1.000



JUSTIFICACIÓ DE PREUS 58

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €6.998,81Rend.: 1.000

 €37,71Rend.: 1.800

37,71250COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €895,25Rend.: 1.000

 €14,20Rend.: 1.000

 €30.100,00Rend.: 1.000

 €4.400,00Rend.: 1.000



JUSTIFICACIÓ DE PREUS 59

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €295,04Rend.: 1.000

 €19,82Rend.: 1.000

 €31.867,70Rend.: 1.000

 €15,36Rend.: 70.000

15,35834COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,00Rend.: 118.000



JUSTIFICACIÓ DE PREUS 60

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

2,00355COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,14Rend.: 220.000



JUSTIFICACIÓ DE PREUS 61

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,14069COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9.914,40Rend.: 1.000

 €2.048,50Rend.: 1.000

 €1.545,40Rend.: 1.000

 €3.700,00Rend.: 1.000

 €47,07Rend.: 1.000

 €1,16Rend.: 1.000

 €8.409,53Rend.: 1.000

 €229,90Rend.: 1.000



JUSTIFICACIÓ DE PREUS 62

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €50,25Rend.: 1.000

 €16,82Rend.: 1.000

 €913,83Rend.: 1.000

 €898,61Rend.: 1.000

 €152,31Rend.: 1.000

 €4.868,68Rend.: 1.000

 €3.797,75Rend.: 1.000

 €88.521,40Rend.: 1.000

 €4.723,11Rend.: 1.000



JUSTIFICACIÓ DE PREUS 63

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €834,52Rend.: 1.000

 €911,91Rend.: 1.000

 €1.784,95Rend.: 1.000

 €1.046,48Rend.: 1.000

 €30.982,49Rend.: 1.000

 €26.113,81Rend.: 1.000



JUSTIFICACIÓ DE PREUS 64

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €709,65Rend.: 1.000

 €1.043,22Rend.: 1.000

 €87,18Rend.: 1.000

 €24.785,99Rend.: 1.000

 €1.661,25Rend.: 1.000

 €474,83Rend.: 1.000

 €2.360,74Rend.: 1.000

 €31.000,00Rend.: 1.000



JUSTIFICACIÓ DE PREUS 65

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €100.304,00

 €26.804,00

 €701.138,78
 €264.822,43

 €179.485,99
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Per a dur a terme el pressupost per al coneixement de l’Administració s’han tingut en 
compte els preus unitaris definits en el Quadre de Preus, els amidaments corresponents al 
projecte objecte d’estudi, i tenint en compte les partides alçades considerades pertinents. 

A continuació es detalla el pressupost per al coneixement de l’Administració de l’alternativa 
escollida per al Projecte Constructiu de “Millora General. Condicionament. Eixamplament i 
millora de traçat. Carretera C-14. PK 163+200 al 166+520. Tram: Organyà – Montant de 
Tost”. 

 

Pressupost d’Execució de Material ................................................................................. 19.046.202,33 € 

Despeses generals (13%) ....................................................................................................... 2.476.006,30 € 

Benefici Industrial (6%) .......................................................................................................... 1.142.772,14 € 

Total sense IVA .................................................................................................................... 22.664.980,77 € 

IVA (21%) ............................................................................................................................... 4.759.626,73 € 

Pressupost d’Execució per Contracte .............................................................................. 27.424.626,76 € 

Expropiacions ................................................................................................................................ 2.076,67 € 

Pressupost per al coneixement de l’Administració ......................................................... 27.426.703,40 € 

 

El pressupost per al coneixement de l'administració puja a la quantitat de: VINT-I-SET  MILIONS QUATRE-

CENTS VINT-I-SIS MIL SET-CENTS TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS.  
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Fotografia 9 Vista del mur del marge del riu Segre. Final del tram de projecte (Sentit Organyà) 


