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Annex A. Estudi de seguretat i salut. 

L’Estudi de Seguretat i Salut està concebut fonamentalment com un conjunt d’accions en el 
camp de la prevenció d’accidents de treball i malalties professionals, i comprèn els següents 
objectius: 

- Complir les disposicions legals vigents, relatives a Seguretat i Higiene del 
Treball, per tal d’obtenir la major eficàcia possible en l’aplicació de les 
diferents mesures preventives. 

- Atendre totes les necessitats dels treballadors amb l’objectiu de salvaguardar 
la integritat física d’aquests, durant l’execució dels treballs, així com la 
conservació en condicions de Seguretat i Higiene de l’entorn en que es 
desenvolupen. 

- Organitzar conjunta, homogènia i racionalment, totes les activitats 
preventives, de tal manera que l’acció resulti tècnicament més idònia i 
rentable per a les persones integrants. 

A.1. Disposicions legals d’obligat compliment. 
 

Són d’obligat compliment les disposicions contingudes a: 
 

L’Estatut dels treballadors. 
 

Ordenança general de seguretat i Higiene en el Treball (O.M. 9/3/71) (B.O.E. 16/3/71). 
Les parts que continuen vigents al Títol II. 

 
Ordenança de treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (O.M. 28/8/70) (B.O.E. 5/7/8/9-
9-70). La part que continua vigent referent a temes de seguretat. 

 
Reial Decret 1407/1992 de 20 de novembre sobre condicions per a la comercialització i 
lliure circulació dels equips de protecció individual (B.O.E. 28/12/92) modificat pel Reial 
Decret 159/95 (B.O.E. 8/3/95) i Ordre del 20 de febrer de 1997 (B.O.E. 6/3/97). 

 
Reglament d’Explosius (Reial Decret 2114/78, 2/3/78) (B.O.E. 7/9/78). 

 
Reglament electrònic per a Baixa Tensió (O.M. 20/9/73) (B.O.E. 9/10/73). 

 
Reglament de línies aèries d’Alta Tensió (O.M. 28/11/68). 

 
Reglament de Xarxes i Escomeses de combustibles gasosos (Ordre de 18/11/74) i 
modificació de 6/7/84 (B.O.E. 23/7/84). 
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Llei núm. 13 de 9 de juliol de 1987 de la Generalitat de Catalunya sobre seguretat de les 
instal·lacions industrials (D.O.G. de 24 juliol 87). 

 
Ordenances municipals vigents. 

 
Normes per a la realització d’obres en carreteres (O.M. 14/3/60)(B.O.E. 23/3/60). 

 
Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció. 

 
Llei 31/1995 de 8 de novembre de prevenció de riscs laborals. 

 
Reial Decret 39/1997 de 17 de gener sobre els serveis de prevenció. 

 
Reial Decret 485/1997 de 14 d’abril sobre senyalització de seguretat i salut en el treball. 

 
Reial Decret 486/1997 de 14 d’abril sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en els 
llocs de treball. 

 
Reial Decret 487/1997 de 14 d’abril sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 
relatives a la manipulació manual de càrregues, que comportin riscs particularment 
dorsals – lumbars pels treballadors. 

 
Reial Decret 733/1997 de 30 de maig sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 
relatives a la utilització per part dels treballadors d’equips de protecció individual. 

 
Reial Decret 1215/1997 de 18 de juliol sobre disposicions de seguretat i salut per a l’ús 
pels treballadors d’equips de treball. 

 
Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 
en les obres de construcció. 
 

A.2. Unitats constructives que formen part de l’obra. 

 
Obertura de pistes de treball (desbrossada, moviment de terres i trencament del 
paviment). 

 
Excavació de la rasa. 

 
Transport, distribució i manipulació de la canonada. 

 
Alineació i corbat. 

 
Soldadura i radiografiat. 

 
Revestiment de juntes de soldadura. 

 
Posada a la rasa. 
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Tapat i restitució de terrenys. 
 

Encreuaments especials. 
 

Posicions de vàlvules i estacions de regulació. 
 

Proves. 
 
A.3. Riscs i prevencions en el procés de construcció. 

 

A.3.1. Excavacions. 
 

En l’excavació podem distingir: 
 

- Obertura de pista (zona rural) o trencament del paviment (zona urbana). 
 
- Excavació en roca a cel obert. 

 
- Explosius. 
 
- Excavació en la pròpia rasa. 

 
Obertura de pista o trencament del paviment. 

 
La desbrossada i excavació en zona rural consisteix en desmuntar la capa de terreny 
vegetal i deixar el terreny el més net possible, per tal de poder fer posteriorment l’obertura 
de rases amb comoditat. 

 
El trencament del paviment consisteix en eliminar la part superior de la vorera o calçada 
fins trobar terra excavable. 

 
- Prevenció de riscs. 
 
Inclinació adequada del talús. 

 
En el cas de no poder donar talús al terreny, estudiar el sistema més aconsellable, 
com: estrebaments, murs pantalla, ancoratges, formigons, etc. 

 
Estudi del drenatge del terreny i prevenció de possibles danys per aigües pluvials. 

 
La maquinària d’excavació anirà proveïda de: 

  
- Estructura contra bolcades i caiguda d’objectes. 
- Seients i cinturons de seguretat antivibratoris. 
- Sistema de frenada de seguretat i aparcament. 
- Alarmes i llums en els comandaments. 
- Controladors de pols i sorolls. 
- Bloqueig de la caixa de canvis o direcció en parat. 
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L’alçada del front de treball o de l’excavació no sobrepassarà més de 1,5 m. l’alçada 
màxima de la màquina. 

 
Pel transport en pendent, en els trams llargs, cal utilitzar el retardat de la maquinària. 

 
Haurà de tenir preferència de pas la unitat carregada. 

 
En una pista a mitja vessant, convé que les unitats carregades circulin per la part 
interior o més propera a la muntanya de la zona de circulació. 

 
En el cas de pendents pronunciades s’hauran d’establir zones de parada als laterals 
de les pistes. 

 
On hi hagi pas de persones, per unir diferents nivells d’excavació, s’hi instal·laran 
escales amb la barana corresponent. 

 
Es limitarà la velocitat en les pistes on hi hagi visibilitat a 40 km/h. 

 
En les pistes amb pendents pronunciades, o bé amb corbes o laterals al buit, es 
limitarà la velocitat a 30 km/h o 20 km/h segons el perill. 

 
Els passos es senyalitzaran convenientment. 

 
En zona urbana es tancarà l’obra, segons les ordenances municipals amb els 
següents mínims: 

 
- Deixar pas de vianants expedit i lliure. 
- Tancar l’obra per tal d’evitar caigudes del personal. 
- Posar indicacions lluminoses o reflectants, si cal, per tal de millorar la 

visibilitat durant la nit. 
- Si hi ha possibilitat de cables elèctrics soterrats, els operadors de martells 

pneumàtics portaran guants, mandil i botes aïllants, amb un aïllament 
superior als 15 kV. 

 
On hi hagi línies elèctriques per sobre de la pista de treball, es comprovarà que les 
màquines que s’hi utilitzen no puguin aproximar-se amb cap de les seves parts als 
conductors a una distància inferior a la que aquests tenen dels seus suports més 1 
metre (segons el reglament A.T. la distància mínima al suport ha de ser 0,1 + U/150 
en metres i U en kV). 

 
Donat el cas que algun element de les màquines que s’estan manipulant pogués 
arribar a aquestes distàncies es prendran les mesures d’advertència per tal d’evitar-
ne els riscs, com ara pòrtics limitadors d’altura. 

 
En cas de tempesta no es treballarà en les zones sota de les línies elèctriques. 

 
Es comprovarà que tots els camions i màquines mòbils portin els triangles per 
senyalització d’estacionament. 

 
Es faran les revisions de maquinària i vehicles que siguin preceptives, així com les 
que recomana el fabricant. 
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Prevenció de riscs en excavacions en roca a cel obert. 

 
 

Considerar l’estabilitat del terreny i edificis pròxims. 
 

Consolidació del terreny si s’escau. 
 

Sanejament dels fronts d’excavació. 
 

Realitzar drenatge del terreny, en els casos que sigui necessari. 
 

En les tasques de càrrega de bolquets, amb protecció de cabina, el conductor 
romandrà dins d’aquesta, cas contrari estarà fora de la zona d’influència de la 
màquina. 

 
La maquinària haurà d’estar proveïda de: 

 
 

- Estructura contra bolcades i caiguda d’objectes. 
- Seients i cinturons de seguretat antivibratoris. 
- Sistema de frenada de seguretat i aparcament. 
- Alarmes i llums en els comandaments. 
- Controladors de pols i sorolls. 
- Bloqueig de la caixa de canvis o direcció en parat. 

 
L’alçada de l’excavació no sobrepassarà en més d’1 m l’alçada màxima de la cullera. 

 
En pistes a mitja vessant, convé que les unitats carregades circulin per la part interior 
o més pròxima a la muntanya, de la zona de circulació. 

 
En el cas de pendents pronunciades s’hauran de situar zones de parada als laterals 
de les pistes. 

 
En la coronació de les excavacions, es situaran baranes o bé cordes amb penjants 
de plàstic reflectant, i llums de senyalització, quan la fondària i situació de l’excavació 
ho facin aconsellable. 

 
On hi hagi pas de persones, per tal d’unir diferents nivells d’excavació, s’hi posaran 
escales. 
 
En les pistes amb pendents pronunciades, o bé amb corbes o laterals al buit, es 
limitarà la velocitat a 30 km/h o 20 km/h segons el perill. 
 
En cas de tempesta no es treballarà en les zones sota de les línies elèctriques. 

 
Es comprovarà que tots els camions i màquines mòbils portin els triangles per 
senyalització d’estacionament. 
 
Es faran les revisions de maquinària i vehicles que siguin preceptives, així com les 
que recomana el fabricant. 
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Es seguiran les instruccions del Pla per a “instal·lacions d’aire comprimit”. 
 
Es seguiran les instruccions d’aquest Pla sobre Explosius. 
 
Es seguiran les instruccions d’aquest Pla sobre “Instal·lacions elèctriques i de posada 
a terra”. 

 
 
 

Prevenció de riscs en explosius. 
 

En general es prendran les mesures indicades en el reglament d’explosius. 
 

Per la quantitat de roca existent en aquest projecte, no es faran servir normalment 
explosius, però si fos necessari s’estableixen les següents instruccions: 

 
- Transport. 
 
 Els detonadors, microretraiguts, etc. no podran ser transportats conjuntament 

amb el explosius. El cordó detonant es considera explosiu. 
 
- Vehicles. 
 
 Els vehicles que transportin explosius dins el recinte de l’obra estaran autoritzats 

pels organismes competents. Els conductors i maquinistes observaran les 
normes establertes. 

 
- Distribució. 
 
 El transport d’explosius i detonadors es farà per separat i per part de personal 

amb coneixements adequats sobre material explosiu i el seu manejament. 
 
 Els explosius es transportaran en el seu embalatge d’origen o en motxilles amb 

capacitat per a 25 kg. 
 
 Els detonadors aniran també en els seus envasos d’origen o cartutxeres 

adequades, condicionades per tal que no puguin produir-se xocs entre ells, ni 
quedin fora els fils dels detonadors elèctrics. 

 
- Expedició 
 
 Hi haurà una persona responsable que lliurarà els explosius i accessoris a les 

persones autoritzades. 
 

- Personal autoritzat. 
 
 Són aquells artillers, que tinguin Cartilla d’Artillers expedida per la “Dirección 

Provincial del Ministerio de Indústria y Energia”. El període de validesa serà, com 
a màxim, de cinc anys. En l’esmentada cartilla s’especificarà el tipus de treball 
que està autoritzat a realitzar. 

 



Redisseny del gasoducte Manresa - Súria  Pág. 9 

 

 La resta de persones que manipulin explosius, diferents dels artillers autoritzats, 
hauran de ser instruïdes adequadament. 

 
- Càrrega de barrina 
 
 Abans d’introduir la càrrega es netejaran les barrines, aquests explosius estaran 

en perfecte contacte. Si la temperatura excedeix el 65 ºC no es farà la càrrega. 
 
 En cas de càrregues discontinues es farà servir cordó detonant o sistema 

d’iniciació adequat. 
 
 No es carregaran explosius a balquena, en el cas que la barrina travessi 

esquerdes o fissures. 
 
 La càrrega mecànica es farà per artificiers homologats per la “Dirección General 

de Minas”. 
 
 No es farà al mateix temps la perforació i càrrega de les barrines, llevat que hi 

hagi autorització de l’autoritat minera a proposta de la Direcció Facultativa. 
 
- Cartutx enceball. 
 
 Aquest cartutx serà preparat abans de la càrrega. L’ús de més d’un cartutx 

enceball per barrina haurà de ser autoritzat per l’autoritat minera corresponent 
d’acord amb l’Autoritat competent. 

 
 Quan s’utilitzi cordó detonant, el detonador es col·locarà al principi del cordó 

detonant amb el fons rígid cap el sentit de la detonació. 
 
- Retacat. 
 
 No serà inferior a 20 cm. Excepte en el “taqueo” que podrà ser de la meitat. 

S’omplirà amb el material plàstic, que no propaga la flama i antiestàtica. 
 
 Els atacadors seran de fusta o material que no produeixi guspires. No ha de tenir 

arestes dures que puguin produir el trencament dels productes explosius. 
 
- Voladura. 
 
 El nombre de persones que intervinguin en la voladura serà limitat per l’autoritat 

competent. 
 

Les voladures subterrànies, es donaran ordinàriament a hores preestablertes, 
llevat autorització expressa de la “Dirección Provincial del Ministerio de Indústria 
y Energía”. 

 
Totes les barrines carregades hauran d’estar sota vigilància. 

 
Abans de connectar la línia de tir a l’explosor, si s’utilitza “pega” elèctrica, o bé 
d’encendre les metxes, el responsable comprovarà que estan sota vigilància tots 
els accessos al lloc de l’explosió. S’utilitzaran senyals d’acord amb l’ordenança 
de la construcció. 
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Abans de procedir al lliurament de la “pega” el responsable de la voladura haurà 
d’assegurar-se que tot el personal està a cobert i serà l’últim d’abandonar la  
tasca. 

 
El responsable de la voladura reconeixerà el front, fent especial atenció a la 
possible existència de barrines fallades. 

 
- Precaucions en cas de “pega” elèctrica  
 

Abans de començar la càrrega de les barrines, es prendran les precaucions per 
tal d’evitar la presència de corrents estranyes. 

 
Si hi ha tempesta a les proximitats de les explosions a cel obert, no es farà 
l’encebat dels explosius, ni la càrrega de barrines. 

 
El regularà l’ús de la ràdio de transmissions portàtils en els llocs pròxims a la 
voladura, i es tindrà especial cura pel que fa a la influència de repetidors de 
televisió, línies de transport d’energia, ferrocarril electrificat, i de qualsevol altre 
agent capaç de produir efectes similars. 

 
En la “pega” elèctrica els conductors de la línia de tir hauran de ser individuals i 
estar convenientment aïllats. 

 
Els fils només aniran nus en les unions dels detonadors i en la unió dels 
detonadors entre ells. Aquestes unions no estaran en contacte amb el terreny ni 
amb cap altre material. No es permetran derivacions de la línia de tir i els 
extrems estaran en curtcircuit fins que es connecti la línia de tir de l’explosor. 

 
En els treballs subterranis, si hi ha una altre línia de conducció d’energia es 
col·locarà aquesta en l’extrem oposat, sobre aïlladors i en cas excepcional a 30 
cm, de distància d’aquesta. En tot cas es deixarà desconnectada qualsevol línia 
elèctrica de les rodalies. 

 
La longitud de la línia elèctrica serà la menys possible. Els detonadors seran tots 
d’igual sensibilitat elèctrica. 

 
S’utilitzaran detonadors d’Alta insensibilitat, quan hi hagi corrents paràsites, 
fenòmens atmosfèrics, electricitat estàtica, proximitat de línies d’alta tensió, 
aparells de ràdio freqüència. 

 
Els detonadors elèctrics es connectaran sempre en sèrie, altre mena de 
connexió serà aprovada sempre per la “Dirección Provincial del Ministerio de 
Indústria y Energía” previ projecte de la Direcció Facultativa. 

 
Abans del tret i després de connectats els detonadors a la línia de tir, es farà la 
comprovació del circuit. Si hi hagués alguna anormalitat, es connectaran en 
curtcircuit els extrems de la línia de tir. 

 
Els explosors han de ser homologats. Els explosors elèctrics i comprovadors, 
s’hauran de netejar i comprovar abans del seu ús per part de personal expert. 
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El responsable de la voladura conservarà les manetes de l’esmentat explosor. 
 
- Pega amb metxa. 
 

Queda prohibida la pega amb metxa de més de 6 barrines per pega. 
 

En cada barrina es col·locarà un únic cartutx enceball, amb un sol detonador, 
aquest cartutx enceball es col·locarà en l’extrem de la càrrega de la barrina. El 
detonant es ficarà tot ell en el cartutx enceball. 

 
La longitud mínima de la metxa serà de metre i mig. 

 
Cas que no hagin explotat totes les barrines, la persona encarregada no podrà 
tornar al lloc fins mitja hora desprès. 

 
- Barrines fallides. 
 

Totes aquelles barrines que conservin en l’interior restes d’explosiu desprès de 
la voladura, són fallides. 

 
Aquestes es senyalitzaran, si es possible, amb barnilles de fusta en el trepant, 
essent obligatori que l’encarregat de la tasca ho notifiqui al seu cap. 

 
La tasca afectada quedarà aïllada fins que quedi resolt el problema. En cas de 
canvi o relleu se’n deixarà constància escrita. 

 
El risc s’eliminarà de la següent manera: 

 
- En cas de pega elèctrica, disparant la barrina desprès de comprovar que 

es pot fer. 
 
- Si el “taco” ha desaparegut i queda l’explosiu descobert amb canya lliure 

per introduir-hi un o més cartutxos, s’hi introduirà un enceball nou i 
dispararà un cop “retacado”. 

 
- Tornant a perforar i carregant una nova barrina d’eliminació, paral·lela a la 

que ha fallat i a una distància no inferior a 10 vegades el diàmetre de 
perforació, llevat del cas que s’hagin usat explosius a balquena o bé 
encartutxat amb màquina. En aquest cas aquesta pràctica està prohibida. 

 
- Si la barrina fallida està en un bloc desprès de l’explosió, es tornarà a 

explotar mitjançant un pedaç adossat al bloc amb càrrega suficient per tal 
de garantir-ne el trossejament. 

 
- Quan calgui, en casos excepcionals, descarregar, desactivar o 

desembossar una barrina, només podrà fer-se sota vigilància de la persona 
designada per la Direcció Facultativa. 

 
- En les disposicions internes de seguretat es detallaran amb tota 

minuciositat aquestes operacions i qui són els encarregats d’ordenar i 
supervisar les tasques d’eliminació. 
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- En cap cas es podran deixar sense neutralitzar les barrines fallides o les 
carregades i no disparades, procedint-se a la seva eliminació, llevat que en 
el segon cas es compti amb l’aprovació de l’autoritat minera. 

 
- Quan es sospiti que entre les runes pot haver-hi explosius sense detonar, 

el desenrunament es farà posant-hi tota mena de precaucions. 
 

- Trossejament de pedres gruixudes. 
 

Aquest es farà de les següents maneres: 
 

- Mitjançant càrrega conformada o bé pedaç d’explosiu aplicat a la 
superfícies del bloc. 

 
- Mitjançant barrines, per a la qual cosa, els blocs hauran de ser examinats 

amb minuciositat amb la finalitat d’assegurar que no hi ha fons carregats, 
cas en que es tindran en compte les disposicions referides a barrines 
fallides. 

 
- Altres mesures de seguretat. 

 
Resta totalment prohibit recarregar fons de barrines, reprofundir-ne les fallides i 
aprofitar el fons per continuar la perforació. 
 
Es prohibeix talar els cartutxos, llevat que la Direcció facultativa dels treballs ho 
autoritzi per a casos limitats i molt definits. Una disposició interna fixarà 
aquestes condicions. 
 
Es prohibeix introduir els cartutxos amb violència o aixafant-los. 
 
Resta prohibit desfer els cartutxos o treure’ls l’embolcall, llevat de per introduir-
hi el detonador o si s’utilitzen màquines previament autoritzades que 
destrueixin l’esmentat embolcall. 

 
Prevenció de riscs en excavacions en rases. 
 
Normalment les rases no comporten risc especial, ja que l’alçada d’aquestes es troba al 
voltant d’un metre i 20 centímetres, però la Direcció d’Obra haurà de fer estrebar 
adequadament aquells terrenys que pressentin perill d’esllavissar-se amb risc per al 
personal que hi està treballant. 

 
 
 

Estudi de l’estabilitat del terreny. 
 
Estudi de l’angle d’inclinació del talús segons la naturalesa del terreny. 
 
Estudi de les sobrecàrregues estàtiques i dinàmiques que actuen sobre el terreny. 
 
Estudi dels procediments de consolidació, estrebament amb taulons verticals, gàbies de 
seguretat, estrebaments prefabricats, etc. 
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Investigació de serveis i obres subterrànies pròximes mitjançant consulta o cates de 
prova (especialment en zona urbana). 
 
Sanejament del terreny. 
 
Els productes procedents de l’excavació, així com els materials que calgui aportar, 
s’apilaran a la distància suficient del marge de l’excavació per tal que no suposi una 
sobrecàrrega que pugui produir esllavissaments. 
 
Els estrebaments s’hauran de revisar en començar la jornada de treball. 
 
Les boques dels pous s’hauran de protegir convenientment amb barana i entorn-peu, 
sempre  que la profunditat sigui superior als 2 metres. 
 
Els treballadors baixaran i pujaran per escales reglamentàries. 
 
Si fos necessari, per la profunditat del pou, s’haurà de disposar de renovació forçada 
d’aire. 
 
En rases, on hi hagi pas de persones alienes a l’obra, serà obligatori l’ús de tanques de 
protecció o senyalització d’aquelles. 
 
Es seguiran les normes particulars de la maquinària emprada a la rasa. 
 
En plataforma de treball, on es puguin produir caigudes de més de 2 metres, s’hauran 
d’instal·lar baranes a 90 cm. d’altura i una xarxa de 90 cm. per tal d’impedir la caiguda de 
persones. 
 
Es seguiran les normes establertes en aquest projecte per l’ús d’instal·lacions d’aire 
comprimit. 
 
Es seguiran les normes establertes en aquest projecte per a l’ús d’explosius. 
 
Es seguiran les normes establertes en aquest projecte per a instal·lacions elèctriques i de 
posta a terra. 

 
Serà obligatòria, en ambients de més de 75 decibels, l’ús de protectors acústics. 
 
 

 

A.3.2. Transport i distribució de canonades. 
 

Aquest capítol inclou: transport, descàrrega i distribució de la canonada. 
 
La canonada al magatzem és carregada sobre un camió, transportada a l’obra i 
distribuïda posteriorment. 
 
Aquests tubs aniran  agafats per davant i darrera per dos cables tensors de 25 mm. 
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Pel que fa al transport, un cop assegurada l’estabilitat de la càrrega, i comprovat que els 
cables i tensors estan en posició correcte, el problema es tradueix al transport per 
carretera d’una càrrega de tubs, que aniran senyalitzats pel darrera amb un drap vermell, 
o bé amb una llum si el tràfic és nocturn, i a les normes de seguretat pel que fa a les 
limitacions de la velocitat del vehicle. 
 
Els vehicles hauran de passar les revisions obligatòries que fixa l’autoritat competent. 
 
A tots aquells vehicles aliens a l’agrupació, se’ls exigiran les corresponents autoritzacions 
de les jefatures d’Indústria i la Pòlissa d’Assegurança de responsabilitat Civil il·limitada. 
 
Tat la càrrega com la descàrrega dels tubs es farà amb mitjans mecànics adients. 
 
Per a l’ús exhaustiu que es farà d’aquests aparells elevadors, es donen les normes 
mínimes per tal d’obtenir la màxima seguretat en totes les grues mòbils. 

 
 

- Prevenció dels riscs de grues mòbils. 
 
No romandrà personal sota la càrrega. 
 
Ningú no farà senyals al gruista llevat del senyalista, funció que farà una persona 
qualificada. 
 
Només s’aixecarà una càrrega entre dues grues en casos imprescindibles i ho dirigirà 
un tècnic qualificat. 
 
Les maniobres hauran de començar molt lentament per tal de tibar els cables abans. 
 
En cap cas es mouran càrregues superiors a la capacitat de la grua. 
 
Abans de començar una tasca es faran totes les revisions indicades en les Normes 
de manteniment del fabricant. 
 
El correcte enrotllat del cable en el tambor s’haurà d’observar en començar un treball 
i sempre que el ganxo hagi arribat a recolzar-se. 
 
No es faran a l’obra reparacions de les plomes o estructures de gelosia, sobretot si 
cal l’ús de bufador o soldadura elèctrica. 
 
El cable de les grues es revisarà periòdicament, així com les politges i tambors. 

 
No es tibarà la càrrega en sentit oblic. 
 
Els cables i eslingues han d’estar en bones condicions. 
 
Durant l’alçament, la grua ha d’estar ben recolzada sobre terreny horitzontal, amb 
tots els gats estesos adequadament, per tal de que les rodes quedin enlaire. 

 
Si hi hagués fang o bé desnivells, els gats es falcaran convenientment. 
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Tant en el desplaçament com durant els treballs, l’operador vigilarà atentament la 
possible existència de línies elèctriques aèries properes. 
 
En cas de contacte amb una línia elèctrica, l’operador romandrà a la cabina sense 
moure’s fins que no hi hagi tensió a la línia o bé es desfasi el contacte. 
 
En les tasques de muntatge i desmuntatge de trams amb la ploma, s’evitarà situar-
s’hi sota. 
 
Amb la finalitat d’evitar l’atrapament entre la part giratòria i el xassís, ningú romandrà 
dins el radi d’acció de la màquina. 
 
El desplaçament de les grues amb càrrega perillosa: si fer-lo fos imprescindible, cal 
que es segueixin minuciosament les següents normes: 

  
- Posar la ploma en direcció del desplaçament. 
 
- Evitar les parades i arrancades brusques. 

 
- Usar la ploma tan curta com sigui possible. 

 
- Guiar la càrrega mitjançant cordes. 

 
- Tenir recollits els gats. 

 
- Mantenir la càrrega tan baixa com sigui possible. 

 

A.3.3. Soldadura a l’arc elèctric. 
 
La soldadura es farà a mà amb arc protegit, en soldadura circular total en els trems de la 
canonada. 
 
Tot i que les tensions són realment baixes, les intensitats són molt elevades i per tant el 
risc d’electrocució s’ha de tenir present. Abans de començar a soldar cal verificar la posta 
a terra de l’aparell de soldadura. 
 
Els cables de conducció de corrent estaran perfectament aïllats, s’inspeccionaran 
diàriament i s’estendran de manera que no puguin produir curtcircuits amb les bateries o 
en cas de deteriorament de l'aïllament o de les unions, aquestes connexions es faran 
amb maneguets aïllants. 

 
La presa de corrent del grup de soldadura es farà mitjançant un interruptor, que eviti tot 
risc a qui el manipuli. 
 
Per a canviar el pols en la soldadura, es desconnectarà la màquina, si no es que és fa 
servir un desconectador de pols. 
 
Si per regular la corrent de soldadura s’usen reguladors a distància, aquests s’han de 
connectar a la connexió a terra de la màquina de soldadura. 
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Es prohibeixen els treballs a cel obert si plou o neva, durant una tempesta o amb vent 
fort. Per a soldar en aquestes condicions caldrà emprar proteccions com ara casetes 
contra el vent, la pluja, etc. 
 
Es farà especial atenció a que la granota de l’operari no estigui  impregnada de gasolina 
o oli combustible per tal d'evitar que s'encengui. Quan es treballi en espais reduïts, molt 
conductors, la granota serà de teixit aïllant. 
 
Es farà especial atenció a no mirar les peces de puntejat, llevat d’estar protegit amb 
pantalles contra la radiació. Totes les parts del cos, cara i mans hauran d’estar 
protegides. 
 
La pluja incandescent de guspires que es produeix en soldar pot provocar incendis si 
existeix contacte amb material combustible. S’han de preveure extintors suficients que 
puguin ser usats immediatament. 

 
 

Per a protegir la vista, els soldadors portaran pantalles protectores de mà amb mira de 
vidre anactínic, que els protegirà també el cap i la cara. També s’usaran cascs especials 
amb pantalla incorporada, que tenen l’avantatge de deixar lliures les mans. 
 
Per a la protecció de les mans s’usaran guants de cuiro, que units als maneguets, també 
de cuiro, protegeixen contra les radiacions i esquitxades del metall. 
 
Els peus es protegiran amb botes de seguretat i les cames amb polaines de cuiro. 
 
Per tal de protegir el cos de les radiacions i de les esquitxades de metall fos, s’usaran 
manils de cuiro. 
 
Durant el desenvolupament dels treballs de soldadura, les persones que treballen a prop, 
i que no formen part de l’equip de soldadura han d’estar protegides mitjançant pantalles. 
Aquestes pantalles seran de material opac i ignífug. L’estat de les pantalles es controlarà 
amb regularitat. 

 

A.4. Radiografia i controls de fonts radioactius. 
 
Pel control per radiografies s’utilitzaran gammagrafs, amb font radioactiu d’Iridi 192. 
 
Els raigs gamma poden originar risc d’exposició dels treballadors a radiacions ionitzants. 

 
- Mesures de seguretat. 
 
El transport dels equips els realitzarà la casa contractada per fer radiografies. 
Aquesta casa haurà de complir amb els requisits indicats en la normativa vigent. 
 
L’emmagatzematge dels equips es farà dins un receptacle de formigó, per tal que 
la radiació que origina sigui inferior a 0.25 mR/h. Aquest dipòsit estarà dins d’un 
local tancat. La clau del recinte i dipòsit la tindrà només el supervisor de la casa 
que realitza els treballs radiogràfics. 
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Per l’execució dels treballs es senyalitzaran les zones amb cartells, balises i 
persones, en un espai tal que la dosi de radiació sigui inferior a 2.5 mR/h pel 
personal professional i 0.25 mR/h pel no professional. 
 
També s’aprofitarà l’orografia del terreny com a  pantalla de protecció. 
 
Tot el personal dels treballs de radiografies estaran en possessió de pel·lícules 
dosimètriques de la “Junta de Energia Nuclear”. 
 
En les zones amb radiació es prendran mesures amb mesuradores de radiacions, 
tant durant l’execució dels treballs com al finalitzar aquests. 
 
A la finalització dels treballs, el supervisor comprovarà si la font radioactiva es 
troba dins del seu contenidor. 
 
En cas d’accident, s’informarà als organismes oficials (junta d’Energia Nuclear, 
Guardia Civil, etc.) per que aquestes puguin prendre les mesures pertinents. 
 

A.5. Proves de pressió de la canonada. 
 
Tant la prova de resistència com la d’estanquitat poden ser hidràuliques o pneumàtiques, 
segons la pressió de disseny i l’element a provar. 
 
En cas de prova hidràulica, s’ha d’evitar al màxim l’existència d’aire en la instal·lació. 
 
Pel que fa a les proves pneumàtiques amb pressió superior a 1 bar, està prohibit durant la 
posada a pressió i fins passats 15 minuts d’haver aquesta pressió, la presència de 
persones sense protecció en la trajectòria de projeccions provocades per l’eventual 
trencament de la canalització no soterrada. 
 
 
 
 
 

A.6. Altres mesures de seguretat. 

A.6.1. Instal·lacions elèctriques. 
 
− Quadre general. 
 
El punt des d’on parteix tota la instal·lació és el quadre general. Aquest ha de ser 
incombustible i inalterable pels agents atmosfèrics. 
 
− Enllumenat. 
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Les sortides d’enllumenat tindran interruptors diferencials de 30m. 
 

És imprescindible que la terra tingui una resistència adequada a la intensitat d’aquests 
diferencials, de manera que la tensió màxima de contatge sigui 24V segons la fórmula 
següent: 
 

 
)(

)(24)(
AmpersatSensibilit

voltsohmsmàximaR =  

 
Per a una sensibilitat de 300 m una R màxima de 80 ohms. 
 
L’alimentació del Centre General o del Quadre de Distribució o a les diferents màquines 
es farà mitjançant cables i mànegues. 
 
Aquests cables i mànegues tindran aïllament impermeable amb coberta exterior resistent 
als fragments i traccions. 
 
Els cables i mànegues disposaran de conductor de terres, és a dir, hi hauran quatre 
conductors per a màquines trifàsiques i tres per a bifàssiques (un d’ells destinat a terres); 
aquest conductor anirà fortament unit a la carcassa de la màquina i per l’altre costat al pol 
de terra. 
 
Les excepcions de la presa de terra que no la necessiten és per a màquines amb doble 
aïllament, que mai han d’anar a terra perquè és contraproduent. 
Les connexions dels cables i mànegues a les diferents màquines o quadres es farà 
mitjançant clavilles o bases d’endoll. 
 
Totes les unions es faran amb cinta autovulcanitzada. 
 
Tant les parts metàl·liques dels aparells com els seus embolcalls metàl·lics hauran d’estar 
connectats a terra. 
 
− Connexió a terra. 
 
Consisteixen en un conductor que pot ser de coure, amb una secció mínima de 25 mm2, o 
de ferro galvanitzat, de secció mínima de 100 mm2, unit amb fermesa a una pica de terra 
de llargada mínima de 2 m. Aquesta última pot ser d’acer galvanitzat de diàmetre mínim 
25 mm, perfil d’acer dolç galvanitzat (costat mínim 60 mm) o barres de coure (diàmetre 
mínim 14 mm) 
 
Es recomanable l’ús de la connexió a terra definitiva, quan n’hi hagués. 
 
Tota la maquinària sobre rails portarà aquests amb connexió a terra, a més de la pròpia 
màquina, i serà la mateixa per a ambdues. 
 
− Normes generals d’actuació. 
 
Tots els treballs elèctrics seran realitzats per personal especialitzat equipats amb cascs, 
calçat i guants aïllants. 
 
L’accés a quadres és farà per personal responsable de conservació. 
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S’hauran de col·locar les senyals de “Riscs Elèctrics”, “Obligatori l’ús de guants aïllants”, 
etc. 
 

− Normes de seguretat per a reparacions elèctriques. 
 
Desconnectar. 
 
Assegurar que ningú pugui connectar mentre s’està realitzant el treball, amb un cartell 
que indiqui “No connectar, hi ha obrers treballant”. 
 
Comprovar la manca de tensió. 
 
− Connexió d’interruptors diferencials. 
 
Al no disposar normalment de neutre en les instal·lacions elèctriques de les obres, es 
passen les tres fases per l’interruptor diferencial. 
 
Està prohibit passar el cable de terra per l’interruptor diferencial. 

 

A.6.2. Prevenció de riscs de maquinària pesada. 
 
D’acord amb els treballs a realitzar, està previst l’ús d’aquestes màquines: 
 
− Retroexcavadores. 
 
− Pala carregadora. 
 
− Camió vascular. 
 
− Grua autopropulsada. 
 
− Rasadora contínua. 
 
Caldrà doncs tenir en compte: 

 
Utilització de cada màquina per personal expert. 
 
Les màquines han d’estar dotades de cabina antibolcada. 
Ús dels elements de protecció personal indicats per a cada treball. 
 
Revisió periòdica de la maquinària i els seus elements auxiliars de protecció i 
seguretat. 
 
Revisió i manteniment de cables, eslinges, ganxos i altres elements auxiliars d’hissat. 
 
Revisió i manteniment d’eines, manuals de conservació. 
 
No permanència dins la zona d’acció de les màquines, i acotar de forma visible 
aquestes zones de risc. 
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Prendre les precaucions reglamentàries en treballs propers a línies elèctriques aèries 
o soterrades. 

 

A.6.3. Prevenció de riscs en maquinària auxiliar. 
 
Dins de l’extensa gamma de petita maquinària i eines portàtils existent, anomenem tot 
seguit aquelles considerades com d’ús més freqüent. 
 
- Amassadora. 
 
- Dumper. 
 
- Grup de soldadura elèctrica. 
 
- Grup d’oxitallada. 
 
- Màquina de tallar totxana. 
 
- Serra circular de taula. 
 
- Esmeril·ladora portàtil. 
 
- Trepadora. 
 
- Martell elèctric. 
 
- Pistola fixa claus. 

 
Prevencions dels riscs i mesures de seguretat i higiene. 
 
Contra els riscs de tipus mecànic, és a dir, produïts per trencaments, atrapaments o 
esllavissaments de partícules durant l’ús de maquinària auxiliar, insistim en: 
 
Ús de màquines per personal especialitzat. 
 
Utilització de cada màquina pels treballs específics pels que ha estat dissenyada. 
 
No treure les proteccions o carcasses de protecció que porten incorporades. 
 
Revisió i comprovació del bon estat de les màquines, així com dels seus elements: discs, 
ganivets, serres circulars, etc. 

 
 

A.6.4. Prevenció de riscs en transport de personal. 
 
Comprèn el desplaçament de tot el personal dins la mateixa obra i també des de l’obra 
als domicilis i viceversa. 
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Les mesures a prendre seran: 
 

Senyalització de passos de vianants. 
 
Limitació de la velocitat interior a l’obra a 40 km/h. 
 
Es limitarà la zona d’estacionament de vehicles. 
 
Tots els vehicles que circulin per l’obra han d’estar autoritzats. 
 
Per cada vehicle autocar hi haurà un responsable. 
 
Els vehicles hauran d’haver superat les revisions exigides per les autoritats 
competents. 
Els autocars, a l’inici del servei diari, hauran de reunir les condicions higièniques de 
neteja. 
 
Els vehicles no transportaran més persones que les autoritzades. 
 
El conductor haurà de tenir bona salut i no podrà ingerir begudes alcohòliques. 
 
Els autocars efectuaran les aturades en llocs on no existeixi risc d’atropellament. 
 
Les motocicletes, bicicletes i cascs dels motoristes portaran llums i senyals 
reflectants. 
 
Tots els vehicles portaran les corresponents autoritzacions d’Indústria, Obres 
Públiques i Assegurances de responsabilitat Civil limitada. 
 
Tots els vehicles públics portaran extintors de pols seca. 

 
 

A.7. Serveis de prevenció. 

A.7.1. Consulta i participació dels treballadors. Comitè de seguretat i salut. 
 
L’empresa informarà als treballadors del seu dret de nomenar els seus delegats de 
prevenció que els presentaran en matèria de prevenció. Aquests podran optar lliurament 
a tenir o no delegats de prevenció. En cas afirmatiu es constituirà el comitè de seguretat i 
salut, quan s’assoleix la xifra de 50 treballadors. 

A.7.2. Formació. 
 
Tot el personal ha de rebre, en el moment d’ingressar a l’obra, una exposició dels 
mètodes de treball  els riscs que aquests poden comportar, juntament amb les mesures 
de seguretat que haurà d’usar. 
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A.7.3. Medicina preventiva i primers auxilis. 
 
Les oficines principals disposaran d’una farmaciola amb els medicaments de primers 
auxilis. 

 
Es disposarà de vehicles a l’obra per tal de poder traslladar als accidentats amb la 
màxima urgència. 
 
La medicina assistencial de malalties en obra es refereix a l’aplicació de tractaments que 
no precisen baixa laboral i a tractaments de petites indisposicions durant la jornada 
laboral. 
 
En cas d’accidents que no es poden atendre en obra, es farà el trasllat als serveis mèdics 
de la Seguretat Social més propers i seran aquests els que disposin el trasllat a la 
Residència Sanitària de la Seguretat Social. 
Tot el personal que comença a treballar a l’obra haurà de passar un reconeixement mèdic 
previ que serà repetit anualment. 
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Annex B. Normes 

Els codis i normes que s’han tingut en compte per a la realització del projecte, han estat, 
bàsicament, les que s’indiquen a continuació: 

 
- Reglament de xarxes i Escomeses de Combustibles Gasosos del Ministeri de 

Indústria i Energia. Ordre 26.10.83 i correccions posterior i Instruccions 
tècniques corresponents. 

 
- UNE 60.000-73. Clasificación de los combustibles gaseosos en familias. 
 
- UNE 60.302. Canalitzacions per a Combustibles Gasosos Emplaçament. 

 
- UNE 60.305. Canalitzacions d’acer per a Combustibles Gasosos. Zones de 

seguretat i coeficient de càlcul, segons l’emplaçament. 
 

- UNE 60.309. Canalitzacions per a Combustibles Gasosos. Gruixos mínims 
per a canonades d’acer. 

 
- ANSI. American National Standart Institute. 

 
- ANSI B.31.8. Gas Transmission and Diostribition Piping. 

 
- ANSI B.36.10 y B.16.5. Accessoris i materials per canonades. 

 
- API. Specification for Line Pipe Spec. 5L. Canonada per a conduccions. 

 
- ASTM. Per materials. 

 
- API 6D. Especificacions per les vàlvules en les canonades de línies. 

 
- API 1104. Especificació per soldadura i homologació de procediments. 

 
- API RP 1102. Encreuaments de carretera i ferrocarrils. 

 
- UNE 14.011. Qualificació de les soldadures per raigs X. Defectes de les 

unions soldades. 
 

- UNE 14.042. Qualificació de soldadors. 
 

- ASME V. Estàndards radiogràfics. 
 

- API-6D. Fabricació de vàlvules. 
 

- EH PRE-72. Instrucció per a la fabricació i subministrament de formigó 
preparat. 

 
- EHE. Instrucció per el projecte i execució d’obres en formigó estructural. 
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- DIN 60.670. Revestiment extern de les conduccions (Polietilé). 
 

- SIS-55900. Preparació de superfícies per a revestir o pintar. 
 

- Reglament electrònic per la Baixa Tensió i Instruccions Complementàries. 
 

- UNE 53.333. Tubs de polietilè de mitjana i alta densitat per canalitzacions 
soterrades de distribució de combustibles gasosos. 

 
- UNE 53.188. Materials plàstics. Materials de polietilè. Característiques i 

assaigs. 
 

- DIN. Deutsches Institut für Normung. 
 

- DIN 40050. Degrees of protection. 
 

- Normes IEC: International Electrotechnical Comission. 
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Annex P. Plànols. 

Els presents plànols son una adequació dels plànols realitzats en el “Projecte per a 
l’Autorització Administrativa del Subministrament i Instal·lacions de Distribució de Gas 
Natural. Zona: Manresa – Súria”. Realitzat per l’empresa IDOM a encàrrec de Gas Natural 
SDG, S.A. amb data de Juliol del 2.000. Com que s’ha respectat el traçat previst per aquest 
document s’han fet els canvis que per toquen per l’augment de pressió de 16 a 49,5 bar. 

P.1. Glossari. 

R.C.F.  Revestiment Continu de Formigó 

R.R.  Revestiment Reforçat. 

R.N.  Revestiment Normal. 

L.F.  Llosa de Formigó. 

C.H.D.  Corba Horitzontal Dreta. 

C.H.E.  Corba Horitzontal Esquerra. 

C.V.A.  Corba Vertical Ascendent. 

C.V.D.  Corba Vertical Descendent. 

M.D.  Maneguet Dielèctric. 

T.P.E.  Presa de Potencial Especial. 

T.P.  Presa de Potencial Especial. 

P.S.  Pal Senyalitzador. 

P.S.A.  Pal Senyalitzador Aeri. 

L. Longitud. 

E.R.M.  Estació de Regulació i Mesura. 

P.C.  Punt de Connexió. 
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C.O.B.  Corba Obliqua. 

P.2. Índex de Plànols de Planta i Perfil. 

Plànol Nº   del P.K. al P.K. 

PP-001    0.00  941,01 

PP-002    941,01  1.882,96 

PP-003    1.882,96 2.823,37 

PP-004    2.823,37 3.768,37 

PP-005    3.768,37 4.708,41 

PP-006    4.708,41 5.601,70 

PP-007    5.601,70 6.551,42 

PP-008    6.551,42 7.493,11 

PP-009    7.493,11 8.432,94 

PP-010    8.432,94 9.373,18 

PP-011    9.373,18 10.314,31 

PP-012    10.314,31 11.255,23 

PP-013    11.255,23 12.256,48 

PP-014    12.256,48 13.216,95 

PP-015    13.216,95 13.672,69 

P.3. Índex de Plànols de Punts Especials 

 Plànol Nº   Punt Especial 

PE-001   Riera de Rodonell 

 PE-002   Riera de Fonollosa 
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 PE-003   Ctra. loc. BV-3008 de S. Joan de Vilatorrada a N-141 

 PE-004   Rasa de Cal Marquès 

 PE-005   Torrent del Jaumeandreu 

 PE-006   Ctra. loc. BV-3003 de Callús a Castell Tallant 

 PE-007   Torrent de Cal Mateu 

 PE-008   Variant de Súria ctra. C-55 

 PE-009   Riu el Cardener 

 PE-010   Ctra C-55 de Manresa a Solsona 

 PE-011   Torrent Fondo 


