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1. Comentari a aquest projecte final de carrera 

Donat l’abast d’aquesta obra anomenada Perllongament dels FGC des de Plaça Espanya fins 

Gala Placídia, que consta de set quilometres de túnel i tres estacions noves, s’ha decidit 

redactar un PROJECTE BÀSIC, un document basat en aproximacions i estimacions per a 

fonamentar un possible projecte constructiu, en el cas que es redactés. 

També cal destacar que en alguns documents es menciona la línia Magòria-Gràcia. Aquest 

seria el nom oficial del projecte que es presenta en aquestes pàgines, ja que és l’alternativa 

proposada com a millora del perllongament des de plaça Espanya fins a Gràcia proposat de 

forma per la Generalitat, proposta que no s’ha dissenyat en aquest projecte, però del qual 

pren el nom el projecte final de carrera. 

2. Antecedents 

La iniciativa de connectar les dues línies principals de Ferrocarrils de la Generalitat, la del 

Vallès –d’ample internacional (1,435 m)- i Llobregat-Anoia –d’ample mètric (1,000 m)-, ha 

estat present en l’agenda dels diversos departaments de mobilitat durant més d’una 

dècada. Així doncs, el perllongament de la línia Llobregat-Anoia a partir de l’estació de plaça 

Espanya ha estat present en diversos plans directors però ha anat canviant al llarg dels anys 

i, fins a dia d’avui, sempre s’ha anat postposant i ha quedat pendent sobre la taula de les 

conselleries respectives.  

En aquest sentit, a l’octubre de 2014 es va presentar l’actual Pla Director d’Infraestructures 

de la Generalitat de Catalunya (2011-2020) del perllongament de la línia FGC Plaça Espanya 

amb Gràcia passant per Urgell. També es va presentar un projecte similar al Pla Director 

d’Infraestructures (2001-2010), amb recorregut per Entença, i fins i tot el 1999 es va 

plantejar un perllongament similar. En aquesta es preveia allargar la línia 8 des de plaça 

Espanya fins a Francesc Macià, estació a partir de la qual continuaria el recorregut cap al 

Vallès amb un segon túnel que travessaria Collserola per un altre punt.  
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Figura 1: Traçat de l’estudi informatiu 2014 

Així, la idea d’allargar la línia dins de Barcelona per millorar-ne la connectivitat i 

descongestionar l’intercanviador de Plaça Espanya ha anat evolucionant al llarg del temps, 

fins esdevenir l’actual traçat en zig-zag descrit dins de l’estudi informatiu presentat el 16 

d’octubre de 2014. De fet, segons l’avançament del PDI 2009-2018 de l’actual projecte el 

trajecte de plaça Espanya fins a Francesc Macià es dibuixava pel carrer Rocafort, amb enllaç 

a l’Estació d’Entença (L5); però el Pla Director presentat al 2014 canvia aquest recorregut 

pel carrer Urgell, amb enllaç a Hospital Clínic. A més, aquest projecte preveuria el 

perllongament des de Plaça Espanya fins a la parada de Gràcia amb un recorregut que passa 

per la Gran Via, Urgell –en què enllaça amb Hospital Clínic i l’Escola Industrial- fins a arribar 

a Francesc Macià, per on gira en direcció a l’Estació d’FGC de Gràcia de la línia Vallès. Un 

projecte sobre el qual també s’ha plantejat afegir-hi un altre perllongament: Francesc 

Macià, passant per Gràcia, Glòries i continués fins al Besòs i, al Poble Nou enllaçaria amb 

una nova línia de Ferrocarrils –projecte posposat in eternum- que connectés Bellaterra per 

la Sagrera. 

Tot i que la base del projecte ha anat variant amb els anys i a mesura que se’n reprenia la 

iniciativa de construir-lo, els principals objectius que van conduir al sorgiment del seu 

plantejament en un inici continuen vius. D’una banda, aquest perllongament facilitaria 
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l’accés dels usuaris de la línia Llobregat-Anoia al centre de la ciutat de Barcelona i l’entrada 

de l’Eixample, els quals ara han de fer transbordament amb metro L1 o L3. A més, donaria 

cobertura a la zona de Francesc Macià, una zona densament poblada, amb un gran nombre 

d’empreses i equipaments comercials i d’oci rellevants, que actualment només disposa de 

connexions amb tramvia i xarxa d’autobusos. I, de l’altra banda, implicaria la connexió amb 

l’estació final de Gràcia amb les línies del Vallès, és a dir, facilitarien l’enllaç amb un sol 

transbord entre poblacions de l’àrea metropolitana de Barcelona que, actualment, 

requereixen com a mínim de 2 transbords per a la seva connexió. Quelcom que també 

implicaria una millora de connectivitat del barri de Gràcia i Sant Gervasi, que actualment 

només estan connectades de forma transversal amb el centre i la zona alta de la ciutat. A 

més, augmentaria la connectivitat de la línia a través de les noves estacions, que permetrien 

l’intercanvi amb un major nombre de línies de metro, tramvia, altres línies d’FGC i, fins i tot, 

amb la proposta del projecte que es presenta amb RENFE i AVE. 

 
Figura 2: Línies actuals de Llobregat-Anoia i Vallès respectivament 

 

Així doncs, es tracta d’una iniciativa que podria millorar la connectivitat de molts usuaris 

amb un estalvi de temps de recorregut i contribuiria a la reducció de la congestió del trànsit 

urbà; donat que podria implicar un increment de l’ús del transport públic en detriment del 

vehicle privat.  
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3. Dades del projecte 

NOM DEL PROJECTE: Perllongament dels FGC des de Plaça Espanya fins Gal·la Placídia.  

AUTOR DEL PROJECTE: Enric Miralles Miquel 

ESTUDIS QUE CURSA L’AUTOR: Enginyeria de Camins, Canals i Ports 

TUTOR DEL PROJECTE: Javier Pablo Ainchil Lavin 

DISTRICTES: Sants-Montjuïc, Eixample, Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia. 

POBLACIÓ: Barcelona 

 

4. Objecte del projecte 

Aquest projecte recull la major part dels objectius que han propiciat el plantejament des 

dels anys 90 d’un perllongament de la Línia Llobregat-Anoia. Tot i això, el fet d’haver escollit 

l’opció de connectar Magòria-La Campana amb Gràcia –sense passar per plaça Espanya-, així 

com l’elecció d’unes altres estacions, també porta implícits uns objectius en cert grau 

diferents. Per una banda, coincideix amb la majoria de projectes al voltant de la idea de 

perllongament en el propòsit de resoldre la saturació actual del transbordament de plaça 

Espanya, donat que part dels usuaris continuarien a la línia per enllaçar en altres estacions 

o, fins i tot, s’estalviarien aquest transbord. A més, representa un augment de l’oferta de 

ferrocarril dins de la ciutat de Barcelona que, actualment, tot i cobrir bona part d’aquesta, 

la seva falta de connexió obliga a utilitzar el metro o autobús; a la qual cosa s’ha de sumar 

la millora de connectivitat de la zona de Francesc Macià, Gràcia i Sant Gervasi amb la resta 

de Barcelona.  

D’altra banda, i a diferència d’altres propostes, cal destacar la millora de la xarxa amb la 

connexió dels Ferrocarrils amb RENFE i l’AVE a l’Estació de Sants, dels quals actualment no 

existeix cap enllaç directe a la ciutat de Barcelona. Per tant, un altre dels objectius d’aquest 

projecte és millorar la connectivitat de la ciutat de Barcelona, tant des de les línies 

provinents de l’àrea metropolitana, com les estacions de la ciutat, a través dels 

transbordaments d’FGC amb L5, RENFE i AVE, a banda d’L1 i L3. A més, com és evident, de 

l’objectiu de construir un enllaç directe entre les dues línies de ferrocarril per aconseguir 

una major connectivitat.  

En resum, aquest projecte de perllongament té per objectius: millorar la connectivitat entre 

les línies de ferrocarril, la qual cosa implica un millor enllaç i estalvi de temps en els usuaris 
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d’ambdues línies. A més, està pensat per donar cobertura a zones de Barcelona que 

actualment tenen poques connexions com Francesc Macià, o Gràcia i Sant Gervasi, que 

només connecten amb la part alta i centre de la ciutat. Tot plegat, comportaria un augment 

dels usuaris de transport públic i facilitaria la descongestió dels accessos viaris. Amb aquest 

objectiu, s’ha desenvolupat el projecte bàsic que es presenta per estudiar i dissenyar una 

alternativa a la proposta presentada dins l’Estudi Informatiu el 2014 que aporta millores 

tècniques i econòmiques a la proposta oficial de perllongament, segons el criteri de l’autor 

d’aquest projecte.  

5. Condicionants generals 

Entorn urbà 

L’obra del perllongament s’efectuarà dins de la ciutat de Barcelona, una ciutat amb més de 

1,6 milions d’habitants i una densitat de més de 16.000 persones per quilòmetre quadrat. 

En aquest sentit, és molt important de cara a aquest projecte tenir gran compte sobre les 

possibles afectacions dels assentaments als edificis. Així com també, prendre en 

consideració la relació en un mateix entorn de la nova línia de ferrocarril amb les línies de 

transport soterrani existents de Metro, RENFE i AVE. A més, s’haurà de preveure el 

desviament del trànsit en les zones afectades per la implantació d’obra, previsió que haurà 

de vetllar per afectar el menys possible la xarxa d’accés rodat, que ja de per si és molt dens 

a la ciutat de Barcelona. 

Cartografia i topografia 

La cartografia que s’ha utilitzat en la definició geomètrica del traçat ha estat obtinguda de 

la pàgina web de l’ICGC (icgc.cat). Al tractar-se d’un projecte bàsic acadèmic no s’ha 

encarregat un estudi topogràfic de la zona per on passarà l’obra. Així, les dades 

topogràfiques s’han obtingut també de l’ICGC. 

S’ha realitzat la comprovació de les dades de la cartografia per tal de verificar que les dades 

estaven actualitzades i no s’hagués passat per alt l’existència d’algun edifici de nova 

construcció. Una vegada feta aquesta revisió s’ha pogut comprovar que les dades 

disponibles eren vàlides.  

Climatologia, hidrologia i drenatge 

A partir de les dades climatològiques de l’Observatori Fabra a Barcelona s’ha estudiat un 

conjunt de dades de temperatura i precipitacions, amb l’objectiu de conèixer les possibles 

afectacions climatològiques de l’obra. Aquestes dades estan recollides a l’Annex 6: 

Climatologia, hidrologia i drenatge. Respecte a la hidrologia i el drenatge, s’ha de mencionar 
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que no s’han realitzat estudis geotècnics, sense els quals no es poden establir cotes del nivell 

freàtic i el comportament hidrològic del terreny. Tot i així, en aquest projecte es considerarà 

la instal·lació d’elements de drenatge, els quals s’hauran de concretar al projecte 

constructiu. 

Geologia i geotècnia 

En l’Annex 7: Geologia i geotècnia es menciona de la mateixa manera que prèviament, que 

no es disposa dels corresponents estudis geotècnics que descriuen el comportament 

resistent del terreny i per tant no es poden definir els paràmetres geològics ni els geotècnics. 

Entorn ambiental 

Les obres requeriran de l’obertura de dos grans recintes apantallats a l’avinguda Tarradellas, 

un per l’estació anomenada Sants-Estació i l’altra per la nova estació Francesc Macià. La 

presència destacada de diferents tipologies d’arbres en aquesta zona necessitarà el següent 

procediment: extracció de l’arbrat, trasllat a un planter, manteniment i reposició final, tot 

seguint les característiques de la reurbanització projectada. També serà necessari repetir 

aquestes actuacions a l’entorn de l’estació de Gràcia, en què es construirà l’estació, i de 

Magòria-La Campana, a la zona on es farà el pou d’atac i la bifurcació a nivell. 

6. Estudi d’alternatives 

6.1. Traçat i alternatives 

En el moment de buscar alternatives del projecte inclòs a l’estudi informatiu presentat per 

la Generalitat de Catalunya, s’han avaluat diferents opcions per tal de trobar el traçat més 

adient tenint en compte el següent conjunt d’elements: limitar les afectacions derivades, el 

menor cost econòmic del projecte i la bona connectivitat de la línia amb la xarxa de 

transports actual. A continuació s’exposaran les avantatges i problemàtiques dels possibles 

traçats que s’han considerat a l’hora de plantejar aquest projecte.  

Traçat d’Urgell 

Aquest traçat és el corresponent a l’estudi informatiu presentat per Ferrocarrils de la 

Generalitat de Catalunya, s’estudia per tal de corroborar l’existència d’una alternativa millor 

a aquesta o si, pel contrari, és la millor opció en comparació a la resta de possibles traçats 

plantejats.  

El projecte implica la remodelació de l’estació de plaça Espanya; l’ampliació de les estacions 

d’Hospital Clínic (únicament de metro actualment) i Gràcia (línia d’FGC del Vallès); i la 

construcció d’una nova estació a Francesc Macià. Per fer aquesta línia és necessària la 
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construcció d’un túnel que segueix el següent recorregut des de plaça Espanya i fins al final 

de línia a Gràcia: Gran Via de les Corts Catalanes, carrer Urgell fins a Francesc Macià i 

travessera de Gràcia. Sobre aquest recorregut s’han de tenir en compte dos detalls: esquiva 

el dipòsit de regulació d’aigües fluvials del carrer Urgell amb Mallorca passant per sota les 

cases i té una corba molt pronunciada al passar per sota les cases situades per sobre 

Travessera de Gràcia.  

El principal avantatge d’aquest Traçat d’Urgell és el fet que és equidistant respecte les dues 

línies de metro: la línia verda i la línia de ferrocarril, la qual cosa implica una bona cobertura 

de la trama de mobilitat. Els seus principals inconvenients és l’existència d’un gir molt 

pronunciat a l’enllaçar amb el carrer Travessera que pot implicar una reducció important de 

la velocitat dels combois en aquest tram; haver d’esquivar el dipòsit d’aigua obligant a 

excavar per sota d’immobles; i el fet que és una línia més llarga que la resta i implica la 

remodelació de plaça Espanya, la qual cosa n’augmenta el cost econòmic. 

Traçat Entença 

Aquest traçat és el corresponent a una possible alternativa al projecte de Ferrocarrils de la 

Generalitat de Catalunya, que va ser presentat dins del Pla Director d’Infraestructures 2001-

2010. Aquesta opció suposa la remodelació de l’estació de plaça Espanya; l’ampliació de les 

estacions d’Entença (només de metro) i Gràcia (línia d’FGC del Vallès); i la construcció d’una 

nova estació a Francesc Macià. 

En aquest cas és necessària la construcció d’un túnel que segueix el següent recorregut des 

de plaça Espanya i fins al final de línia a Gràcia: Gran Via de les Corts Catalanes, carrer 

Entença, avinguda Tarradellas, fins a Francesc Macià i travessera de Gràcia. Sobre aquest 

recorregut cal considerar que també implica la remodelació de l’estació de plaça Espanya, 

els girs són més suaus i el traçat és més curt que la proposta Urgell i pràcticament tot el 

traçat transcorre sota la calçada dels carrers. 

Així, els principals avantatges del Traçat Entença és el fet que els girs són suaus i no 

implicaran una reducció de la velocitat dels trens; en passar per sota els carrers no afectarà 

gairebé cap immoble i el traçat és més curt, per la qual cosa la despesa econòmica serà més 

baixa que l’anterior proposta exposada. Els seu principal inconvenient és la remodelació de 

plaça Espanya perquè té un cost econòmic força elevat.  

Traçat Magòria 

Aquest traçat ha estat dissenyat íntegrament per l’autor d’aquest projecte i consisteix en 

una línia de ferrocarril que a través d’un túnel connecta les línies del Vallès i Baix Llobregat, 

a través de l’estació de Magòria i no de plaça Espanya com en les dues opcions comentades 
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anteriorment. En aquest cas suposa l’ampliació de l’estació de Sants i de Gràcia; i la nova 

construcció de l’estació de Francesc Macià. 

L’opció Magòria implica un traçat en diagonal per sota de l’edifici de l’antiga estació de 

Magòria, passant per sota del parc de l’Espanya Industrial, la connexió amb Sants Estació 

amb la nova estació d’FGC, l’alineació del túnel amb l’avinguda Tarradellas, el pas per la 

nova estació de Francesc Macià i el final de la línia fins a Gràcia passant per travessera de 

Gràcia. 

En aquest cas, cal remarcar que suposa un disseny innovador, donat que trenca amb el punt 

de partida de connexió partint de l’estació de plaça Espanya amb l’objectiu de reduir costos 

econòmics implícits en la remodelació d’aquesta i l’escurçament de la línia a través d’un 

traçat més directe; així, el fet que aquesta sigui la proposta amb un traçat més curt també 

destaca pel seu estalvi econòmic. Un altre dels avantatges a tenir en compte és el fet que es 

manté operativa l’estació de plaça Espanya i el seu enllaç amb les línies de metro L1 i L3; i 

afegeix la connexió amb Sants Estació, que suposa un augment de la interconnectivitat 

d’aquesta línia, ja que en aquesta estació s’enllaça amb la RENFE, AVE, L3 i L5. A més, cal 

remarcar que el fet que sigui un traçat més directe n’implica la seva suavitat, amb girs de 

radis de curvatura grans, que no afectaran les velocitats dels combois. Amb tot, s’ha de tenir 

en compte alguns inconvenients com el fet d’haver de fer servir una tuneladora, que implica 

major cost econòmic per l’ús de tuneladora enlloc de l’excavació directa; la bifurcació de la 

línia Llobregat-Anoia entre Magòria i plaça Espanya comportarà un canvi en la distribució de 

les línies existents per donar cobertura a ambdós recorreguts. 

Així doncs, després d’efectuar aquest anàlisi multicriteri, s’ha establert que la millor opció 

és el Traçat Magòria, sobretot per l’estalvi de la reforma sencera de l’estació de Pl. Espanya 

que suposa, la connexió amb la RENFE i l’AVE, i el traçat més curt. 

 

  Traçat 

Urgell 

Traçat 

Entença 

Traçat 

Magòria 

Puntuació 6,5 6,7 8,2 

Taula 1: Puntuacions anàlisi multicriteri 

 

6.2. Elecció de tipus de tuneladora 

A l’hora de decidir a través de quin sistema es faran les excavacions i es construirà el túnel 

ferroviari, s’han considerat les diferents opcions de tuneladora per tal d’escollir la més 

idònia i s’ha considerat si era necessari utilitzar un únic sistema o adaptar-ne de diferents 

en funció de cada traçat. D’una banda s’ha considerat la possibilitat de construir el traçat 
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amb un monotúnel i de l’altra un bitúnel. S’han consultat ambdues opcions amb un expert 

en tuneladores, el qual ha remarcat la necessitat de fer un anàlisi en profunditat per a la tria 

del mètode i s’ha mostrat favorable a la utilització del bitúnel. El mètode de bitúnel produeix 

menys assentaments en entorns urbans i dóna bons resultats, motiu pel qual hi ha una 

tendència generalitzada a la seva elecció. En canvi, també segons aquesta font consultada, 

la tuneladora de la L9 de Barcelona, de 19 metre de diàmetre, és un exemple del pitjor 

rendiment del monotúnel, ja que ha donat problemes de control en l’obra per les seves 

grans dimensions.    

 

6.3. Estudi d’elements de millora del traçat escollit 

En el traçat Magòria que s’ha plantejat per a aquest projecte, hi ha dos elements de millora 

que s’han de considerar en la projecció del traçat proposat: el salt de moltó o la bifurcació 

a desnivell i el possible pas de la línia pel centre de l’Illa Diagonal. Per resoldre la idoneïtat, 

o no, d’afegir aquests elements de millora s’ha fet un estudi comparatiu per avaluar 

aquestes opcions. 

 

Element nº 1: El salt de moltó o bifurcació a desnivell 

El traçat de ferrocarril que inicia el perllongament de la línia Llobregat-Anoia a Magòria-La 

Campana, fins a l’estació de Gràcia, obliga a plantejar-se la següent pregunta: què s’hauria 

de fer amb l’actual estació de final de línia plaça Espanya? L’ampliació de la línia implicaria 

d’entrada que el traçat entre el carrer Moianès i plaça Espanya deixés d’estar transitat i per 

tant s’abandonés, donat que tots els combois es desviarien a l’estació de Magòria fins a la 

de Gràcia. Per això cal avaluar si mantenir la línia actual en el tram de Moianès a plaça 

Espanya amb la seva estació i sobretot com aprofitar-la, ja que en aquest cas caldrà 

dissenyar-ne la bifurcació.  

 

La plaça és un pol d’activitat molt important amb la presència de la Fira de Barcelona, el 

centre comercial Les Arenes i l’enllaç amb les línies de metro L1 i L3. Per aquest motiu s’ha 

decidit mantenir el tram actual, la qual cosa requereix el disseny de la bifurcació a l’estació 

de Magòria. Després d’analitzar bifurcacions existents en línies d’FGC, com ara Sant Cugat, 

Martorell, Gràcia i Sarrià,  s’ha decidit construir una bifurcació al mateix nivell, ja que és 

l’opció constructivament més simple, és capaç de donar bona capacitat de servei i és 

econòmicament més rentable que altres opcions. A més, amb el nivell de tecnologies 

disponibles actualment, el nivell de coordinació pot ser suficientment elevat per a permetre 

el pas de trens amb seguretat. 

Un dels exemples que il·lustra que es pot operar una bifurcació amb un pas al mateix nivell 

és el de l’estació d’FGC de Sant Cugat. En aquest cas, al nord de l’estació les línies es 
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bifurquen en la línia S1 Terrassa i la S2 Sabadell. Es tracta de dues línies que tot i no estar al 

centre de Barcelona tenen una alta demanda i són capaces de coordinar el pas de combois 

de forma efectiva. 

 

Tot i això, si per algun motiu de seguretat fos necessari construir un salt de moltó, s’inclouria 

en un modificat posterior. L’exemple més clar del salt de moltó és el que hi ha a la línia de 

FGC del Vallès entre Gràcia i les estacions de Sant Gervasi i Pl. Molina. Són dues estacions 

inicialment independents (posteriorment es van connectar amb un transbordament) 

ubicades a la mateixa plaça que estan connectades de manera independent de l’estació de 

Gràcia, on hi ha quatre vies. El pas de quatre vies a dues es dona a l’extrem de l’estació de 

Gràcia costat Provença, per temes de seguretat. 

 

A favor En contra 

Millora de seguretat en el creuament de 

vies 

Facilitat pels usuaris de triar la línia 

corresponent 

Costos associats a la remodelació sencera 

de l’estació de Magòria – La Campana 

Afectació a tota l’amplada de la Gran Via de 

les Corts Catalanes 

Decisió: No realitzar el salt de moltó perquè no es considera necessari 

Element nº 2: Estació L’Illa Diagonal 

Tenint en compte la presència del centre comercial l’Illa Diagonal –centre d’oci important 

de la zona- a l’entorn de la línia, s’ha avaluat la pertinença o no de l’allargament de la línia 

fins a aquell punt i la construcció d’una estació nova amb la dotació d’una línia de ferrocarril. 

Tot i que aquesta zona és un pol d’activitat rellevant, s’ha considerat que l’existència de la 

xarxa de tramvia TramBesos amb parades a Francesc Macià i l’Illa demostren que aquesta 

zona estaria ben connectada i desaconsellen el perllongament. A més, s’ha de tenir en 

compte que això suposaria un increment de cost excessiu com a conseqüència de duplicar 

aquesta connexió. 

 

A favor En contra 

Connexió de ferrocarril per connectar l’Illa 

Diagonal 

Cost econòmic d’allargar la línia 800m i 

construir una nova estació 

Ja existeix una línia de tramvia que 

connecta l’Illa amb Francesc Macià 

Decisió: No realitzar l’ampliació de la línia per la poca aportació benefici-cost 
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7. Descripció de la solució adoptada 

Traçat 

En la definició del traçat dels dos túnels s’han fet servir trams rectes, circulars amb radis 

superiors als 200m i clotoides de transició. Per als acords verticals s’han usat acords circulars 

de radis superiors als 1100m, com preveu FGC. La definició detallada està inclosa als plànols 

de traçat corresponents i a l’Annex 5: Traçat geomètric. 

Pou d’atac 

Prèvia a l’actuació amb tuneladora, en aquest projecte serà necessària la construcció d’un 

pou d’atac principal a la zona de l’antiga estació de Magòria, on es començaran les 

excavacions de la línia. Amb aquest propòsit s’hi col·locarà un mòdul de reacció que donarà 

la pressió necessària per transmetre els esforços trencants al terreny.  

L’estació de Gràcia, punt en el qual finalitza la línia, funcionarà com a pou de retirada de la 

tuneladora. Caldrà retirar dos cops la tuneladora, ja que la mateixa tuneladora realitzarà els 

dos túnels. La construcció de l’interior de l’estació de Gràcia estarà condicionada per la 

segona retirada de la tuneladora, ja que fins que no estigui retirada la tuneladora no es 

podrà començar la construcció de l’interior de l’estació. 

Bifurcació de la línia actual d’FGC 

Per connectar la línia actual de Llobregat-Anoia amb el pou d’atac, en el qual s’arrenca el 

treball de la tuneladora, es construiran dos túnels –un per a cada sentit- mitjançant 

pantalles. El fet d’obrir dos túnels independents i no d’un sol túnel per a les vies en sentit 

Gràcia i sentit Llobregat es deu a la presència de l’edifici modernista de l’antiga estació de 

Magòria, la qual cosa impedeix la construcció d’un sol túnel i obliga a envoltar aquesta 

edificació a través de dos túnels separats.  

Túnels 

Per al disseny dels túnels en aquest projecte bàsic s’ha establert la característica principal 

de la secció dissenyada: un diàmetre interior de 6 metres. Es tracta d’una secció estàndard 

que serveix per donar espai a tots els elements necessaris per al correcte funcionament del 

servei de trens: Superestructura de via, Infraestructura ferroviària, drenatge  i instal·lacions 

auxiliars. 

La selecció i les característiques de la tuneladora i de les dovelles s’estudiaran en el projecte 

constructiu, un cop estigui realitzat l’estudi geotècnic pertinent. En l’Annex 8: Túnels es 

comenta quin tipus de tuneladora seria necessària per a l’obra i se’n posa un exemple.  
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Moviments de terres 

Al tractar-se d’una obra subterrània serà necessària, com és evident, l’extracció d’un gran 

volum de terra sense que sigui possible la compensació a través de terraplè. Aquesta 

excavació tindrà la magnitud de 550.000 m3 de residus de terra inerts. La qual cosa requerirà 

l’organització del transport d’aquesta i la deposició d’aquesta en un abocador de terres 

homologat.  

Control de les subsidències del túnel 

Abans de l’execució de l’obra caldrà efectuar un estudi sobre els assentaments que 

provocarà l’excavació de la línia. Per a la construcció del túnel s’han escollit una tuneladora 

de diàmetre baix-mitjà que realitzarà els dos túnels, és a dir, s’haurà de muntar i desmuntar 

dues vegades per al treball d’excavació d’ambdós sentits de la via. La decisió d’una 

tuneladora de la mida esmentada, i no d’un diàmetre més gran, es fonamenta en la menor 

subsidència del terreny. Tot i això, abans de l’execució de les obres serà necessària la 

realització d’un estudi basat en elements finits amb l’objectiu d’anticipar els possibles 

problemes d’assentaments que generarien desperfectes en l’entorn.    

A més, en base a la valoració extreta de l’estudi sobre el risc de danys sobre les estructures 

o elements propers a l’excavació, es definiran una sèrie d’actuacions de tractament de 

protecció en aquelles zones en les quals es prevegi que se superaran els llindars de seguretat 

recomanables, per tal de garantir al llarg de tot el traçat un nivell de danys inapreciables. Es 

parla de valors recomanables i no mínims perquè aporten un nivell de seguretat superior, 

quelcom adient per a una obra catalogada com a complexa i dins d’un entorn molt 

urbanitzat. 

Així doncs, les actuacions de protecció proposades seran sistemes de protecció del tipus 

barrera lateral, injeccions de compensació del terreny a través de tubs maneguets i el 

recalçament d’estructures mitjançant micropilots armats. 

Instrumentalització i auscultació de l’obra 

L’auscultació de l’obra per a controlar la construcció es realitzarà a partir d’una sèrie 

d’instruments, sensors i màquines, la qual cosa implicarà treballs tant d’instal·lació com de 

seguiment de tota la instrumentació. Per a poder dur a terme les funcions de seguiment 

esmentades serà necessari un equip humà que el supervisi i també una sèrie de mitjans 

tècnics específics. 

En aquest sentit, serà necessària l’auscultació dels següents elements:  

 Topografia 
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 Geotècnia  

 Patologies en edificis 

 Funcionament de la tuneladora 

 Pantalles 

 Transbordament a les estacions de Sants-Estació i Gràcia 

 Avançament de les tuneladores sota les vies de RENFE i AVE a Sants-Estació 

Tota aquesta auscultació controlarà el desenvolupament de l’obra a través d’un control 

d’alarma, definit per nivells d’avís, alerta i alarma. Així, es realitzaran les actuacions 

pertinents en el cas que s’arribi a aquests nivells. 

Estacions 

En aquest projecte bàsic es defineix la ubicació i geometria de les estacions escollides en el 

plantejament del perllongament de la línia d’FGC. La definició detallada d’aquestes s’haurà 

de concretar dins del futur projecte constructiu. En aquesta descripció bàsica de les 

estacions s’ha tingut en compte la garantia, com a mínim, de la inclusió dels següents 

elements necessaris d’una estació: 

 Accés des del nivell del carrer a Persones amb Mobilitat Reduïda (PMR) 

 Un vestíbul on s’ubicarà les maquines expenedores dels bitllets de transport 

 Una zona de control d’accés a l’andana a través de barreres tarifàries 

 Accés a les andanes per a PMR 

 Andanes amb la longitud i alçada adients per a l’accés als combois 

 Zones de serveis per al personal de l’estació. 

 Xarxes de serveis (abastament d’aigua, xarxa de sanejament, xarxa de baixa 

tensió, il·luminació, ventilació, telecomunicacions, megafonia i cronometria, 

sistemes d’informació al viatger, protecció contra incendis, seguretat anti-

intrusió i control d’instal·lacions) 

A continuació s’expliquen les particularitats de les estacions condicionades pel seu entorn. 

- Estació de Sants-Estació 

L’estació d’FGC de Sants-Estació es trobarà ubicada en el primer tram de l’avinguda 

Tarradellas, en contacte amb la seva intersecció amb el carrer Provença, l’avinguda Roma, 

el carrer Tarragona, el carrer Viriat, i el carrer Numància, tots coincidint a la plaça dels Països 

Catalans. La seva ubicació propera a l’estació de la Línia 3 del Metro de Barcelona permetrà 

un transbordament curt fins al conjunt de l’estació Sants-Estació, on a banda de la Línia 3 hi 

ha la Línia 5, la RENFE i AVE. 
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La definició d’aquesta estació està marcada pel recorregut del tram de túnel de la Línia 5 de 

Sants-Estació a Entença, i per la presència de l’aparcament subterrani de l’empresa SABA 

Tarradellas-Nicaragua. Per a resoldre aquests conflictes, s’ha projectat l’estació d’una forma 

reduïda esquivant la línia de metro, per a posteriorment ampliar el recinte subterrani de 

l’andana per sota el túnel actual de la L5. Aquesta ampliació comportarà un reforç 

estructural important que s’ha quantificat en base als metres quadrats que s’hauran de 

guanyar d’andana. 

- Estació de Francesc Macià 

La geometria de l’estació de Francesc Macià, de dimensions XX de longitud i XX metres 

d’amplitud, la marca la transició entre la secció més separada dels dos túnels, transcorrent 

per sota els vials de l’avinguda Tarradellas, i la secció més estreta possible (dos diàmetres 

entre eixos) pel traçat dels túnels sota Travessera de Gràcia, un carrer amb una amplada 

aproximada de 20 metres. Una de les altres limitacions de cara al seu disseny és el seu 

contorn on connecta amb els túnels dels dos sentits. Per la part nord, l’estació busca no 

envair la circulació de cotxes de la plaça Francesc Macià. Per la banda sud, el límit el marca 

el pàrquing de SABA Tarradellas-Sarrià. 

- Estació de Gràcia 

La geometria de l’estació de Gràcia és similar a l’estació de Sants-Estació, ambdues es veuen 

afectades pel pas d’una altra línia ferroviària per sobre i el procés constructiu es dividirà en 

dues fases. Sobre de l’estació hi ha una part de la línia d’FGC del Vallès entre l’estació actual 

de Gràcia i l’estació de Provença. Així doncs, s’executarà un recinte apantallat reduït que no 

afecti a aquesta línia, i posteriorment s’ampliarà l’andana a través d’una excavació amb 

reforç. 

Reurbanització de les zones afectades per les obres 

A mesura que es vagi finalitzant la construcció per a la bifurcació de la línia actual d’FGC, les 

sortides d’emergència, les estacions i ja es pugui prescindir del pou d’atac; serà necessari 

cobrir aquestes excavacions i reurbanitzar la part superior de les zones mencionades per 

integrar-les a la ciutat. 

Sortides d’emergència i comunicacions entre túnels 

Totes les estacions que es construiran en el projecte (Sants, Francesc Macià i Gràcia) hauran 

de comptar amb la construcció de les sortides d’emergència pertinents. A més, de les 

sortides d’emergència de cada estació, s’ha dissenyat un conjunt de tres sortides 

d’emergència durant el recorregut entre estacions per tal de complir amb el requisit de 

normatives de seguretat que exigeix la construcció d’una sortida d’emergència cada 500 m. 



  MEMÒRIA 

Perllongament de la línia Llobregat-Anoia d’FGC entre plaça Espanya i Gal·la Placídia 
  Pàg. 16 

 

A banda, s’ha dissenyat un conjunt de sis comunicacions entre túnels al projecte amb 

l’objectiu de reforçar la seguretat. La construcció d’aquestes comunicacions a partir d’una 

obertura de túnel a túnel es farà cada 250 m, tal i com estableix la normativa que com a 

requisits de seguretat. 

Superestructura de la via 

En el projecte constructiu es dissenyarà quina és la millor solució per a disposar d’una via 

d’ample mètric i donar continuïtat a la línia Llobregat-Anoia d’FGC. Aquesta superestructura 

inclourà la via i l’andana interior de cada túnel. 

Instal·lacions ferroviàries 

En el projecte constructiu es dissenyarà com seran les instal·lacions ferroviàries, les quals 

hauran de complir els estàndards d’FGC. 

Drenatge 

Com que la secció del túnel probablement haurà de passar per sota el nivell freàtic, aquesta 

haurà de disposar dels elements de drenatge necessaris per evacuar les filtracions derivades 

d’aquest fet. Aquests elements s’estudiaran i es projectaran de forma concreta en el 

projecte constructiu. 

Ventilació d’estacions i túnels 

Per a la bona ventilació de la línia, serà necessària la construcció de ventilacions de l’estació 

i ventilacions de túnel. Aquests equipaments es construiran a les noves estacions i serviran 

per dotar a la infraestructura de ventilació tant en condicions normals com excepcionals. La 

definició detallada de les mesures de ventilació necessàries s’inclourà en el projecte 

constructiu.  

8. Serveis afectats 

En el projecte constructiu caldrà estudiar amb detall la presència de xarxes de serveis dins 

de les zones afectades per l’obra com són l’abastament d’aigua, la xarxa de clavegueram, 

les línies elèctriques, les canonades de gas, les telecomunicacions, l’enllumenat públic i 

semaforització, i altres. Amb aquest objectiu es realitzarà una inspecció visual sobre el 

terreny de tots els serveis i instal·lacions visibles, identificant cadascun dels tipus de servei i 

la possible companyia propietària. 

Posteriorment es contactarà amb les empreses subministradores d’aquests serveis per a la 

recollida d’informació específica i detallada. D’aquesta informació en sortirà una proposta 



  MEMÒRIA 

Perllongament de la línia Llobregat-Anoia d’FGC entre plaça Espanya i Gal·la Placídia 
  Pàg. 17 

 

de solució per a cada afectació mitjançant un estudi que es transmetrà al departament de 

Serveis Afectats d’Infraestructures.cat. 

9. Expropiacions 

En aquesta obra no està prevista cap expropiació, ja que la major part de l’obra transcorre 

sota terra i està previst ubicar els enclavaments de les estacions en espais públics, tant a 

Sants-Estació, Francesc Macià o Gràcia. 

10. Estudi de Seguretat i Salut 

L’estudi que es contempla a l’Annex 10 “Estudi de seguretat i salut” del present document, 

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 acomplir 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 Bàsic, les premisses bàsiques per a les quals el/s 

Contractista/es constructor/s puguin 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 

hauran 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. 

- Memòria descriptiva dels procediments i equips a utilitzar en relació als riscos 

d’accidents que presumiblement poden produir-se. S’inclouen també com a annex 

les fitxes d’activitats-risc-avaluació-mesures. 

- Plànols en els quals s’inclou un plànol d’implantació de la zona del pou d’atac a 

Magòria, com a element d’exemplificació de les altres obertures que s’hauran 

d’efectuar. També s’hi inclouen detalls gràfics sobre elements de seguretat que 

caldrà incloure a l’obra. 

- Plec de Condicions Particulars on es relacionen les normes legals i reglamentacions 

aplicables a la pròpia obra. 

- Pressupost en funció dels amidaments, que comprèn el conjunt d’unitats i elements 

definits en l’esmentat annex. Aquest pressupost s’incorpora en el Pressupost 

d’Execució Material de la totalitat de l’obra. 
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11. Pla de control de qualitat 

En compliment de la normativa vigent es redacta l’Annex 24 “Pla de control de qualitat” on 

s’estableixen les directrius per a elaborar un pla de control de qualitat per a l’execució de 

les obres. 

En aquest pla de control de qualitat s’assenyalaran les unitats objecte de control, el tipus, la 

freqüència i la quantitat d’assaigs a realitzar. 

Els controls a realitzar seran essencialment dels tipus següents: 

- Control del material. 

- Control geomètric. 

- Control de l’execució. 

12. Estudi d’impacte ambiental 

Per a la quantificació correcta de l’impacte ambiental que generarà aquesta obra concreta 

caldrà la redacció per part d’una empresa especialitzada d’un Estudi d’Impacte Ambiental. 

Donat que l’alternativa escollida no té similituds amb l’alternativa oficial i es tracta d’un 

projecte acadèmic, no es disposa d’aquest estudi. Per a la redacció del projecte constructiu 

corresponent a aquest projecte serà necessari disposar d’aquest estudi prèviament i 

redactar l’annex mediambiental corresponent a partir de les dades obtingudes. 

13. Gestió de residus de construcció i demolició 

Tenint en compte que no està ben establerta la generació real de residus provinent de 

l’obra, donat que en aquest projecte bàsic no s’han definit les estacions; no és possible 

quantificar la generació de residus i la seva respectiva gestió. Per això, en la futura redacció 

del projecte constructiu es coneixeran detalladament els residus que generarà l’obra i es 

podrà establir les directrius per al seu posterior tractament. Així doncs, donat que és una 

obra subterrània amb molta excavació, es preveu un gran moviment de terres, la qual cosa 

es veu reflectida en la partida alçada corresponent a la gestió de residus, que equival a un 

7% del pressupost. 

14. Pla d’obra i termini d’execució 
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El termini previst per a l’execució de les obres és de 59 mesos, segons es desprèn del Pla 

d’Obra inclòs a l’annex corresponent a aquesta memòria. Aquest termini és una aproximació 

a partir de les estimacions incloses en aquest projecte bàsic i en el seu pressupost, i inclou 

el temps necessari per realitzar les gestions de subministrament de la tuneladora, bé sigui 

la mateixa obtinguda mitjançant fabricació i compra de màquina nova o per adquisició o 

lloguer d’una existent i la seva adequada revisió o modificació per acomodar les seves 

característiques a les prescripcions sol·licitades. 

La planificació d’obres comprèn la realització dels túnels fins a l’estació de Gràcia, i això s’ha 

confeccionat així per haver-se contemplat que la tuneladora realitza en una primera fase un 

dels túnels, es desmunta al finalitzar el mateix a l’estació esmentada i es transporta de nou 

al recinte d’inici del final de línia a Magòria. 

Comptant amb l’establiment de la data de començament de les obres a primers de 

novembre de 2015, la finalització de les obres de tot el Perllongament dels FGC a Barcelona, 

entre Magòria i Gràcia, s’obtindria a mitjans del 2020. 

15. Classificació del contractista 

Segons l’article 25 de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, per contractar 

amb elles l’execució d’obres amb pressupost igual o superior a 120.202,24 Euros serà 

requisit indispensable que l’empresari hagi obtingut prèviament la corresponent 

classificació. 

En compliment de les prescripcions de l’Article 36 del Reglament General de la Llei de 

Contractes de les Administracions Públiques (Decret 1098/2001 de 26 d’octubre), i tenint 

en compte així mateix el Capítol Segon del Llibre Primer d’aquest Reglament, es determinen 

a continuació els grups i subgrups on han d’estar classificats els contractistes d’obres per 

poder ser adjudicataris de les obres del present Projecte. 

Atenint-se a les disposicions de l’Article 25 del Reglament General de la Llei de Contractes 

de les Administracions Públiques, l’obra projectada queda inclosa dins dels grups i subgrups 

següents: 

Grup A: Moviment de terres i perforacions 

Subgrup 5: Túnels 

Grup B: Ponts, viaductes i grans estructures 

Subgrup 2: De formigó armat 
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L’anualitat mitjana deduïda del pressupost base de licitació del Projecte i del Termini 

d’execució, supera els 2.400.000 Euros en les seves partides més importants de Túnels i 

Estructures. 

Segons el càlcul de les anualitats mitjanes s’obtenen les següents categories: 

- Túnels categoria F 

- Estructures de formigó armat categoria F 

GRUP SUBGRUP DENOMINACIÓ CATEGORIA 

A 5 Túnels F 

B 2 De formigó armat F 

 

16. Revisió de preus 

L’obra té un termini d’execució superior a l’any, havent per tant de definir-se les fórmules 

de revisió de preus que seran d’aplicació, segons el Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre 

pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 

Públiques. 

En tractar-se d’un projecte d’estructura i urbanització, intervenen una quantitat d’unitats i 

materials que no poden enquadrar-se dins una única fórmula de revisió de preus. 

Per a la determinació d’una única fórmula de revisió de preus s’aplica l’Ordre Circular O.C. 

316/91 de la Direcció General de Carreteres. 

Com a dades de partida s’utilitzen els pressupostos parcials dels capítols del pressupost del 

projecte, en relació amb els tipus d’obra indicats a la normativa indicada. 

D’acord amb el pressupost parcial corresponent i la seva relació amb el pressupost general 

de les obres, s’obté el percentatge de participació corresponent a cada partida tal i com 

s’exposa al quadre adjunt. 

Un cop obtinguts els percentatges que representen cadascuna de les classes d’obra 

considerades respecte al pressupost total, i assignats a cada classe d’obra els coeficients de 

fórmules polinòmiques de revisió que li corresponen, s’obté la fórmula teòrica global 

aplicable al conjunt de l’obra, com la mitja ponderada de les anteriors. 

Comparada aquesta fórmula teòrica corresponent al total de l’obra amb la fórmula 

corresponent a Túnels de gran secció, s’observa que les diferències entre les dues, terme a 

terme, no presenten valors superiors a sis centèsimes, tal i com indica la O.C. 316/91, per la 

qual cosa es proposa aquesta fórmula per a la revisió de preus. 
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Fórmula nº 1: Túnels de gran secció. 

17. Documents que integren el projecte 

Memòria 

Annexos: 

1. Antecedents 

2. Estudi d’alternatives 

3. Detalls històrics sobre la solució adoptada 

4. Reportatge fotogràfic 

5. Traçat geomètric 

6. Climatologia, hidrologia i drenatge 

7. Geologia i geotècnia 

8. Túnels 

9. Pla d’obra. Diagrama de Gantt 

10. Estudi de Seguretat i Salut 

11. Mesures correctores d’impacte ambiental 

12. Pla de control de qualitat 

13. Pressupost per al coneixement del tribunal 

Plànols 

1. Plànol de situació 

2. Plànol de conjunt 

3. Traçat 

4. Perfil longitudinal 

5. Perfils longitudinals i seccions tipus 

6. Estacions i sortides d’emergència 

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 

Pressupost 

1. Pressupost 

2. Resum del pressupost 

3. Últim full 
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18. Pressupost del projecte 

Com a resultat d’aquest projecte bàsic, es calcula que el Pressupost d’Execució Material 

(PEM) per a l’obra del perllongament de la línia Llobregat-Anoia serà de 210.175.126,69 €. 

Pressupost que es deriva de les estimacions elabores a partir de la investigació del preu del 

sector i d’obres similars. A aquesta xifra se li han de sumar les despeses generals (13%), els 

beneficis (6%) i l’IVA (21%), del que en resulta un Pressupost d’Execució per Contracte amb 

l’IVA inclòs de 302.631.164,92 € 

19. Conclusions 

Amb tot l’esmentat a la present Memòria i als seus Annexos, així com a la resta de la 

documentació del projecte, el document es considera suficient i justificat per al dipòsit i 

entrega al tribunal del procés de defensa del Projecte de Final de Carrera per a la seva 

aprovació. 

 

Barcelona, setembre del 2015 

L’autor del projecte, 

 

Enric Miralles Miquel  
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1. ANTECEDENTS 
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Infraestructures de la Generalitat de Catalunya (infraestructures.cat), l’empresa responsable de la 

construcció i gestió de les infraestructures de Catalunya,  posa com a requeriment en els seus projectes 

l’existència d’un annex en què es detallin els seus antecedents. Apartat que s’ha de basar en estudis previs 

del projecte i relacionats amb aquest, com ara estudis d’impacte ambiental, informatius o geotècnics. 

Com a antecedents d’aquest projecte es consideren els següents documents: 

- Pla director d’infraestructures 2001-2010  

- Pla director d’infraestructures 2011-2020 

- Estudi informatiu presentant el 2014 

Amb tot, com que aquest projecte és molt diferent a les alternatives aprovades per l’organisme públic, 

els documents esmentats no disposen de relació directa amb l’actual projecte.  
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2. ESTUDI D’ALTERNATIVES 
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D’aquí en endavant s’incorporen les taules que han definit els paràmetres de l’anàlisi multicriteri, i que 

han permès calcular el resultat global. 

Traçat Problemàtiques Puntuació 

Urgell Remodelació estació plaça Espanya 

Intersecció línia nova amb línies L1, L5, RENFE i AVE a diferents 

cotes (amb AVE molt baix) 

Part del traçat amb radis de curvatura molt petits a la zona de F. 

Macià 

7 

Entença Remodelació estació plaça Espanya 

Intersecció línia nova amb línies L1, L5, RENFE i AVE a diferents 

cotes (amb AVE molt baix) 

7 

Magòria Intersecció a Sants-Estació amb totes les línies alhora 8 

 

Mobilitat Estacions Puntuació 

Urgell 3 Estacions noves 

2 Transbords nous 

Connexió amb 2 línies noves (L5 i FGC Vallès) 

7 

Entença 3 Estacions noves 

2 Transbords nous 

Connexió amb 2 línies noves (L5 i FGC Vallès) 

7 

Magòria 3 Estacions noves 

2 Transbords nous 

Connexió amb 4 línies noves (L5, FGC Vallès, RENFE i AVE) 

9 

 

Economia Elements costos principals Puntuació 

Urgell 3 estacions noves + remodelació plaça Espanya 

4,43 Km de túnel 

5 

Entença 3 estacions noves + remodelació plaça Espanya 

3,62 Km de túnel 

6 

Magòria 3 estacions noves 

3,52 Km de túnel 

8 
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Ambiental Àrea de parcs i jardins de Barcelona afectades (ha) Puntuació 

Urgell 0,402 8 

Entença 0,555 7 

Magòria 0,635 6 

 

RESULTATS: 

Tipus anàlisi Pesos Traçat 

Urgell  

Valor 

parcial 

Traçat 

Entença  

Valor 

parcial 

Traçat 

Magòria  

Valor 

parcial 

Problemàtic 20% 7 1,4 7 1,4 8 1,6 

Mobilitat 40% 7 2,8 7 2,8 9 3,6 

Econòmic 30% 5 1,5 6 1,8 8 2,4 

Ambiental 10% 8 0,8 7 0,7 6 0,6 

  100%  6,5  6,7  8,2 

 

 

  



·
1

51A3

ESTUDI D'ALTERNATIVES, TRAÇAT URGELL



·
2

52A3

ESTUDI D'ALTERNATIVES, TRAÇAT ENTENÇA



·
3

53A3

ESTUDI D'ALTERNATIVES, TRAÇAT MAGÒRIA



Nova estació
Magòria - La campana

·
4

54A3

ESTUDI D'ALTERNATIVES, SALT DE MOLTÓ



5

55A3

ESTUDI D'ALTERNATIVES, ESTACIÓ L'ILLA DIAGONAL
·
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3. DETALLS HISTÒRICS SOBRE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
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El perllongament de la línia Llobregat-Anoia s’inicia a l’estació de Magòria-La Campana, un punt que 

coincideix amb l’edifici de l’antiga estació de Magòria, la qual era la terminal de la línia històrica de 1912. 

Així, aquest fet dota de cert aire històric al projecte, donat que el perllongament que s’ha plantejat 

recupera el punt neuràlgic d’aquesta estació, que va perdre importància amb el perllongament de la línia 

fins a plaça Espanya. La línia que fa 100 anys va dotar Magòria d’esplendor, podria tornar a tenir-la, 

aquesta vegada amb un treball propi del segle XXI a partir de tuneladores. 

A més, precisament el nom de l’estació de Magòria ve donat per l’existència de l’antiga riera amb aquest 

mateix nom. De fet, el traçat establert en aquest projecte coincideix amb el recorregut de la riera de 

Magòria, que començava a Francesc Macià i seguia fins a Magòria. Així, no és casualitat que hi hagi una 

alineació pràcticament continua entre l’avinguda Tarradellas, el carrer Llobet i el carrer Moianès a nivell 

urbanístic. En aquest sentit, el plànol que va traçar Ildefons Cerdà de la Barcelona post-muralles 

(“Replantejament del plànol de l'Eixample de Barcelona”, 1863) ja incloïa la canalització de les aigües a 

través del “canal para desviar del llano las aguas de la montaña”. Un canal que en el seu moment també 

servia de delimitador de les jurisdiccions de Sants i Barcelona i que precisament coincideix amb el 

recorregut del traçat projectat per al perllongament de la línia Llobregat-Anoia. 

 

Prèviament la delimitació la marcava la riera Magòria, que va acabar donant nom a l’estació. 
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“Plànol de Barcelona i els seus voltants el 1890”, aprovat per l’Ajuntament de Barcelona a la sessió del dia 

13 de gener del 1891. 
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4. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
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En aquest plànol es pot apreciar el recorregut del perllongament de la línia Llobregat-Anoia des de 

l’estació de Magòria-La Campana, fins a l’estació de Gràcia, on comença la línia del Vallès. A continuació 

es detallaran a través d’imatges les diferents zones per les quals passa el recorregut: Zona 1 de Magòria, 

Zona 2 Sants-Estació, Zona 2 Francesc Macià, Zona 4 Travessera de Gràcia i Zona 5 Gràcia. 
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ZONA 1: MAGÒRIA-LA CAMPANA 

 

Gran Via, entre els carrers Moianès i Mossèn Amadeu Oller, punt en el qual s’iniciaran les obres i per on 

transcorre la línia actual d’FGC fins a plaça Espanya  

 

Antic edifici de l’estació de Magòria 
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Terrenys darrere l’edifici antic de Magòria, en els quals es s’obrirà un dels túnels 
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Zona d’aparcaments per on continuarà el túnel 

 

Carrer Moianès (1) per on passarà el traçat fins al pou d’atac 
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Carrer Moianès (2) 

 

Punt en el qual es construirà el pou d’atac situat a la cruïlla entre els carrers Moianès, Cuyàs i del Corral 

ZONA 2: SANTS-ESTACIÓ 
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Arribada a la plaça dels Països Catalans des del parc de l’Espanya Industrial 

  

Edifici de Torre Catalunya, a l’entorn del futur túnel 
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Vista de la plaça dels Països Catalans des de l’avinguda Tarradellas 

 

Vista de l’avinguda Tarradellas des de la plaça dels Països Catalans 
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Secció de l’avinguda Tarradellas (1) 

 

 

Secció (2)  
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Secció (3) 

ZONA 3: FRANCESC MACIÀ 

 

Avinguda Tarradellas, on es farà l’estació de Francesc Macià (1) 
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Avinguda Tarradellas (2) 

 

Avinguda Tarradellas (3) 
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Plaça Francesc Macià per on passarà el túnel 

SECCIÓ 4: TRAVESSERA DE GRÀCIA 
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Secció transversal de Travessera de Gràcia (1) 

 

Secció transversal de Travessera de Gràcia (2) 

SECCIÓ 5: ESTACIÓ DE GRÀCIA 
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Plaça Gal·la Placídia on es construirà la nova estació i on finalitza el recorregut de la línia (1) 

 

Plaça Gal·la Placídia on es construirà la nova estació i on finalitza el recorregut de la línia (2) 
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Via Augusta on es construirà la nova estació i on finalitza el recorregut de la línia (1) 

 

Via Augusta on es construirà la nova estació i on finalitza el recorregut de la línia (2) 
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5. TRAÇAT GEOMÈTRIC 
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Aquí s’adjunten les taules dels punts quilomètrics més representatius del traçat, incloent-hi els radis de 

curvatura (dos zeros vol dir infinit) i els paràmetres A de les clotoides anteriors (situades a punts 

quilomètrics inferiors) i posteriors (situades a punts quilomètrics superiors). 

Túnel Via 1 (Costat Oest, sentit Martorell)  Túnel Via 2 (Costat Est, sentit Gràcia) 

PK 
RadiCurv 
(m) 

A-
Anterior A-Posterior  PK 

RadiCurv 
(m) 

A-
Anterior A-Posterior 

0 0 0 106  0 0 0 0 

0+043,26 200 106 106  0+064,25 0 0 105 

0+086,52 0 106 168  0+119,37 200 105 0 

0+227,64 200 168 168  0+261,42 200 0 105 

0+368,76 0 168 0  0+316,54 0 105 0 

0+500 0 0 0  0+500 0 0 0 

0+571,39 0 0 166  0+593,64 0 0 161 

0+659,53 312 166 166  0+680 300 161 161 

0+747,65 0 166 0  0+766,48 0 161 0 

1+000 0 0 0  1+000 0 0 0 

1+467,06 0 0 110  1+140,84 0 0 118 

1+507,39 300 110 110  1+186,48 300 118 118 

1+547,22 0 110 0  1+232,11 0 118 0 

1+500 0 0 0  1+299,72 0 0 102 

1+621,21 0 0 117  1+341,33 250 102 102 

1+660,32 350 117 117  1+382,95 0 102 0 

1+699,43 0 117 0  1+500 0 0 0 

2+000 0 0 0  2+000 0 0 0 

2+397,14 0 0 108  2+472,42 0 0 82 

2+430,47 350 108 108  2+499,96 250 82 82 

2+463,81 0 108 0  2+526,21 0 82 0 

2+545,97 0 0 209  2+569,81 0 0 195 

2+704,81 275 209 209  2+701,87 250 195 195 

2+863,64 0 209 0  2+874,01 0 195 0 

3+000 0 0 0  3+000 0 0 0 

3+500 0 0 0  3+500 0 0 0 

3+750,93 0 0 0  3+755,15 0 0 0 
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6. CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA I DRENATGE 
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7.1 CLIMATOLOGIA 

Per tal de conèixer les condicions climatològiques estàndards a la zona de les obres del perllongament de 

la Línia Llobregat-Anoia,  en aquest annex es recullen les variables climatològiques més rellevants per a la 

descripció de les característiques bàsiques: temperatures i precipitacions.  

Aquest informe s’ha elaborat a partir de les dades de l’estació de l’Observatori Fabra de Barcelona, el qual 

forma part del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). 
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Tenint en compte que tot el traçat del projecte està situat a la ciutat de Barcelona, s’ha cregut que les 

dades de major qualitat existents eren les de l’estació de l’Observatori Fabra, amb 64 anys de registres. 

A partir de les classificacions climàtiques es volen establir una sèrie de categories per una sèrie de 

condicions sobre paràmetres climatològics, per acotar els ecosistemes (amb referència especial a la 

vegetació) i franges geogràfiques latitudinals (clima tropical, polar, etc.). Amb l’objectiu d’establir els trets 

climatològics dominants en la zona on es realitzaran les obres, s’ha decidit utilitzar les classificacions: 

agroclimàtica de Köppen, índex d’aridesa de Lang i índex d’aridesa de De Martonne. 

Classificació climàtica 

La classificació de Köppen és la més difosa entre els geògrafs i es caracteritza per un grup, el subgrup i la 

subdivisió. Aquest índex permet establir de forma numèrica els termes antics de la geografia botànica que 

en l’actualitat s’estableixen a partir de paràmetres físics.  
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La primera categoria climàtica, numerada amb una lletra majúscula, es defineix per les temperatures i 

precipitacions mitjanes, i està formada per 5 grups principals: A (Tropical), B (Àrid), C (Temperat), D 

(Continental) i E (Fred).  

Donat que la zona del projecte s’emmarca en un règim pluviomètric uniforme, s’ha pres aquesta fórmula 

per definir-ne l’índex K :  

𝐾 =  2𝑡 + 14  

en què t = 15,1 la temperatura mitjana anual en ºC  

𝐾 =  2 ·  15,1 +  14 =  44,2 

 

Grup climàtic Tm1 Tm12 Sequedat Comentaris 

Relació P vs 

tm 

A Tropical plujós ≥ 18 ºC   No hi ha estació hivernal 

B Sec   P(cm)< 2· 

tm+14 

Escassa pluviositat i altes 

temperatures. Climes 

secs. La precipitació pot 

estar uniformement 

distribuïda en l’any.  

C Temperat 

humit, 

mesotèrmic 

≤ 18 ºC y > -3ºC 

* 

> 10ºC ó; P(cm)0,7· 

P(cm) 

ó, concentrada en 

l’estació d’estiu (més d’un 

70% amb sol baix); 

D Boreal, de neu 

i bosc, 

microtèrmic 

≤ -3 ºC * > 10 ºC ó; P(cm)0,7· 

P(cm) 

Climes plujosos càlids i 

templets. Presenten una 

estació hivernal i una altra 

estival 

E Polar, de neu  ≤ 10 ºC  Climes freds dels boscos 

boreals 

    Si l’altitud és superior a 

1500 m el grup serà H 

(Critchfield, 1983) 

* alguns autors fixen el límit en 0ºC enlloc del valor de -3ºC 

La qual cosa demostra que es tracta d’un règim pluviomètric de tipus C: temperat, segons la classificació 

de Köppen. 
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En aquesta classificació els subgrups s’estableixen dins dels grups anteriors i es defineixen a partir d’una 

segona lletra, en minúscules. Aquests també es defineixen per les temperatures i precipitacions mitjanes, 

segons les condicions i rangs reflectits en el quadre més avall. 

Així, per acabar de definir a quin subtipus de classificació climatològica pertany la zona del projecte, caldrà 

establir la relació entre la precipitació mitjana mínima mensual i la màxima mensual. Ambdues 

s’estudiaran en cm i s’anomenaran Z. 

Per saber a quin subtipus pertany, observarem la relació entre la precipitació mitjana mensual mínima i 

la precipitació mitjana mensual màxima, totes dues en cm, i que anomenarem Z.  

𝑍 =
28,2

87,1
= 0,324  

𝑍 <  1/3, la qual cosa suposa que la zona correspon a la classificació de tipus s. Així, la zona en què es 

realitzaran les obres és de tipus Cs: estepa, semiàrid. Ens trobem, doncs, davant d’un clima temperat 

humit a l’hivern i sec a l’estiu. 

Subgrup Condició  Comentaris Grups 

possibles 

v P(cm)v1 

P(cm)i6 >3 · P(cm)v1 

Cs Ds L’estació seca 

es troba a 

l’estiu 

C, D 

w 

Winter=hivern 

6cm > P(cm)1 < (10-0,04· P(cm)) 

P(cm)v6>10·P(cm)i1 

P(cm)v6>10· P(cm)i1 

Aw 

Cw 

Dw 

L’estació seca 

és durant el 

període 

hivernal 

A, C, D  

F Felht=falta 

(estació seca) 

ni s ni w 

P(cm)1 > 6 cm  

Precipitació uniforme, no és s ni w Cf 

Precipitació uniforme, no és s ni w 

 

Af 

Cf 

Df 

Humit, no hi ha 

estació seca 

A, C, D 

M Monsun= 

monsó 

6cm > P(cm)1 > (10-0,04·P(cm)) Am Clima forestal 

plujós 

A 

W 

Wüste=desert 

P(cm)i>0,7· P(cm) y P(cm) ≤ tm  

ó 

P(cm)v>0,7· P(cm) y P(cm) ≤ tm + 14  

ó 

P(cm) uniforme y P(cm) ≤ tm+7 

Bw 

 

Bw 

 

Bw 

Àrid 

 

 

 

 

 

B 

S 

stepe=estepa 

P(cm)i>0,7·P(cm) y tm< P(cm) 

ó 

Bs 

 

Semiàrid B 
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Subgrup Condició  Comentaris Grups 

possibles 

P(cm)v>0,7·P(cm) y 

tm+14< P(cm) 

ó 

P(cm) uniforme y  

tm+7< P(cm)< 2·tm+14 

Bs 

 

 

Bs 

T tundra 10º > tm12 >0° ET Clima de tundra E 

F gel perpetu 0° > tm12 EF Clima de gels 

perpetus 

E 

 

Índex d’aridesa 

Per controlar la correcta realització de les obres de reurbanització dels recintes apantallats, cal establir 

les relacions entre les diferents variables del clima per quantificar la influència d’aquestes sobre les 

comunitats vegetals. En l’avaluació de l’eficàcia de les pluges, les relacions entre el clima i la vegetació 

s’han elaborat en funció dels índex d’humitat. Amb aquest propòsit, s’han establert índex que defineixin 

l’aridesa –que limitaria la vida vegetal- o la productivitat vegetal: factor pluviomètric de Lang i l’aridesa 

de De Martonne. Aquests índex consideren com a dada fonamental les precipitacions caigudes al llarg de 

l’any, com a font d’aigua, i les temperatures, com a indicador de la capacitat per evaporar el clima. 

En el factor pluviomètric de Lang:  

𝑓𝑝 =
𝑃

𝑡
  

En què:  

P = precipitació mitjana anual (mm) = 628,3 mm  

t = temperatura mitjana anual (ºC) = 15,1 ºC  

𝑓𝑝 =
628,3

15,1
= 41,6  

 

Valor de Pt Zona 

0-20 

20-40 

40-60 

60-100 

100-160 

Deserts 

Àrida 

Humides d’estepa i sabana 

Humides de boscos clars 

Humides de grans boscos 
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> 160 Prehumides amb prats 

 

Per tant, es tracta, segons Lang, d’una zona humida d’estepa i sabana.  

Segons l’índex d’aridesa de De Martonne: Ia = P / ( t + 10 )  

P = precipitació mitjana anual (mm) = 648 mm  

t = temperatura mitjana anual (ºC) = 15.2 ºC  

𝐼 =
628,6

15,2 + 10
= 24,94 

 

Valor d’Ia Zona 

0-5 

5-10 

10-20 

20-30 

30-60 

> 60 

Deserts (hiperàrida) 

Semidesert (àrida) 

Semidesert de tipus mediterrani 

Subhumida 

Humida 

Prehumida 

 

Aquest índex, similar al de Lang, és més apropiat per a climes freds en afegir una constant al denominador 

i evitar els valors negatius. Per això, se suma a la temperatura del denominador el valor 10, que es canvia 

per un 7 en la proposta de delimitació de les zones humides i seques de Köppen. Segons els rangs de De 

Martonne, la zona en què es realitzarà el perllongament és subhumida. 

7.2 HIDROLOGIA I DRENATGE 

En aquest apartat s’hauria de concretar l’estat de la hidrologia del terreny afectat pel traçat amb l’objectiu 

de preveure el nivell freàtic i, en cas que sigui necessari, dimensionar les instal·lacions de drenatge 

necessàries. Per conèixer la hidrologia de la zona és necessari un estudi geotècnic en els diferents punts 

del traçat. 

En el cas concret d’aquest projecte no s’ha realitzat encara el sondeig hidrològic de la zona, motiu pel qual 

s’ha pres la hipòtesi que el túnel passarà en gran part per sota del nivell freàtic. Aquesta premissa es basa 

en el fet que el túnel s’excavarà en profunditat i això comportarà l’existència de filtracions d’aigua, com 

és comú en aquest tipus d’obra. Aquest fet farà necessària la definició de mesures per al drenatge dels 

trams en el túnel i estacions, quelcom que suposaria la construcció d’element de bombament. En aquest 

sentit, s’ha inclòs una previsió del cost de construcció d’instal·lacions de drenatge en el pressupost 

d’aquest projecte bàsic. 
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Tot i que en el moment de redacció d’aquest projecte bàsic no s’ha efectuat l’anàlisi esmentat, es preveu 

que aquest es realitzi previ a la concreció del projecte constructiu per tal de poder establir les mesures 

concretes de drenatge necessàries. 
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7. GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 
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Donat que es tracta d’un projecte bàsic, que a l’hora és un projecte acadèmic i tracta una alternativa molt 

diferent al projecte oficial, no es disposa d’estudis geotècnics de la zona en la qual passarà l’obra del traçat 

de perllongament de la línia Llobregat -Anoia. Tot i això, de cara al projecte constructiu, caldrà realitzar 

aquests estudis del terreny per a conèixer el comportament resistent del terreny. Malgrat tot, tenint en 

compte que es tracta d’una obra subterrània i a profunditats relativament altes, es considerarà la 

presència del nivell freàtic. Aquest fet comportarà la instal·lació d’instal·lacions de drenatge. 
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8. TÚNELS 
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Tal i com s’ha comentat anteriorment, no es disposa d’un estudi geotènic que permeti conèixer la 

resistència del terreny, la qual cosa implica que no es pugui establir de forma fonamentada quin tipus de 

tuneladora serà necessària per a l’obra. Tot i això, tenint en compte consultes a experts d’enginyeria de 

Barcelona, l’elecció adient seria fer servir una tuneladora similar a la que es detalla en la fitxa adjunta, 

donat que s’ha utilitzat de forma habitual en altres projectes de la ciutat. 

  



GUANGZHOU UNDERGROUNDGUANGZHOU UNDERGROUNDGUANGZHOU UNDERGROUNDGUANGZHOU UNDERGROUND

RAILWAYRAILWAYRAILWAYRAILWAY

2 EARTH PRESSURE BALANCED TBMs - Ø 6.28 m  

G

STRUCTURE

uangzhou, third largest city 
in China with 7 million 
inhabitants and which benefits 
economically of the proximity of 
Hong-Kong and of the special 
economical area of Shenzhen, 
decided to enlarge is metro with 
creating a new line (the 3rd  

one). The work has begun in 
2002 for a public opening of this 
new line in 2007.

THE CONTRACTOR:

Work carried out

using the TBMs

The 3rd line will be of 34.7 km in

tunnel with 17 stations. The 2 

NFM Technologies / Wirth 

machines will drive 2 parallel 

tunnels of 1928 m in length. 

This part of the line will connect 

Hanxi and Shiqiao stations.

Geology mainly consists of soft 

sands, sandy clay, chalk, silk as 
well as weathered rock.

OVERALL PROJECT:

Drilled length: 2 x 1,928 m

Soils: soft sand, sandy clay, 

chalk, silt, weathered  rock.

Roofing: 6.5 m to 56 m

Minimum radius of curvature: 300 m

Maximum slope: 3%

Overall inner diameter: 5.4 m

Liner used for tunnel segments: 

Number/shape: 5 + 1 key joint

Thickness: 300 mm

Length: 1.5 m

GUANGZHOU METRO

3th line bored with 

NFM Technologies' TBMs
(MOR) Chinese Ministry of Railway,

14th Bureau.



THE  TUNNELLING   

MACHINES

• Type: EPB

• Cutting head: 6 arms 

• Cutting tools: 110, variable overcuts 1 + 1

• Hydraulical powered

• Articulated shields

• Evacuation of spoil: screw conveyor and belt conveyor 

• Erector: 6 degrees of freedom - stroke +/- 220 °

CHARACTERISTICS OF THE  MACHINES

NFM TECHNOLOGIES
Tunnelling Machines Department: 90, rue Robert – 69456 LYON Cedex 06  - France

Phone: +33 426 848 752 - Fax +33 426 848 716  - E-mail: contact@nfm-technologies.com

Website: www.nfm-technologies.com

GEOLOGICAL PROFILE

THE WORK SITE

• Excavation diameter: 6.28 m

• Head Type: soft ground or rock configuration

• Total length: 95 m

• Shield weight: 320 t

• Drive unit power: 945 kW 

• Cutterhead drive unit: 6 hydraulic motors

• Head rotation speed: 3.75 rpm

• Maximal nominal torque: 7,340 kN.m

• Maximal breakout torque: 9,550 kN.m

• Total thrust: 36,100 kN

• Maximal speed of advance> 6 cm/min

• Articulation traction: 10,100 kN

• Installed power: 1,600 kVA

1st tube

2nd tube

Chorismite slightly weathered
Chorismite

highly weathered Chorismite medium weathered

Plastic residual soilAlluvial silty

sand

Sandy clay

Silty clay
Chorismite completely weathered
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9. PLA D’OBRA. DIAGRAMA DE GANTT 

  



Id Nom de la tasca Durada Predecessores

1 PERLLONGAMENT DE LA LÍNIA DE FGC DES DE PLAÇA ESPANYA FINS A GAL·LA PLACÍDIA1282 d

2 INICI 0 d

3 Implantació de les obres i replanteig 10 d 2

4 Desviaments de trànsit 2 d 3

5 Actuacions control de subsidències 10 d 4

6 Instalació punt de control de la instrumentalització 4 d 5

7 POU D'ATAC 543 d 6

8 Recinte apantallat 10 d 4

9 Excavació 10 d 8

10 Instal·lació de la tuneladora 5 d 9

11 Instal·lació de la cadena logística de dovelles 3 d 10

12 Estructura pou d'atac 10 d 38

13 Urbanització 10 d 12

14 BIFURCACIÓ A NIVELL 65 d

15 Recinte apantallat 10 d 9

16 Excavació 10 d 15

17 Superestructura 25 d 16

18 Ventilació 25 d 16

19 Instal·lacions auxiliars 25 d 16

20 Estructura 10 d 19

21 Urbanització 10 d 20

22 TÚNEL 1 480 d

23 MAGÒRIA->SANTS-ESTACIÓ 160 d

24 Avançament tuneladora 160 d 11

25 Superestructura 160 d 11

26 Ventilació 160 d 11

27 Instal·lacions auxiliars 160 d 11

28 SANTS-ESTACIÓ->FRANCESC MACIÀ 160 d

29 Avançament tuneladora 160 d 27

30 Superestructura 160 d 27

31 Ventilació 160 d 27

32 Instal·lacions auxiliars 160 d 27

33 FRANCESC MACIÀ->GRÀCIA 160 d

34 Avançament tuneladora 160 d 32

35 Superestructura 160 d 32

36 Ventilació 160 d 32

37 Instal·lacions auxiliars 160 d 32

38 Desmuntatge, trasllat i muntatge de la tuneladora 15 d 37

39 TÚNEL 2 485 d

40 MAGÒRIA->SANTS-ESTACIÓ 160 d

41 Avançament tuneladora 160 d 38

42 Superestructura 160 d 38

43 Ventilació 160 d 38

44 Instal·lacions auxiliars 160 d 38

45 SANTS-ESTACIÓ->FRANCESC MACIÀ 160 d

46 Avançament tuneladora 160 d 44

47 Superestructura 160 d 44

48 Ventilació 160 d 44

49 Instal·lacions auxiliars 160 d 44

50 FRANCESC MACIÀ->GRÀCIA 165 d

51 Avançament tuneladora 160 d 49

52 Superestructura 160 d 49

53 Ventilació 160 d 49

54 Instal·lacions auxiliars 160 d 49

55 Desmuntatge final de la tuneladora 5 d 54

56 ESTACIONS 1094 d

57 SANTS-ESTACIÓ 769 d

58 Desviaments dels serveis 3 d 59CF

59 Recintes apantallats 25 d 60CF

60 Excavació de terres 18 d 27FF

61 Reforç estructural abans de l'excavació de l'andana 12 d 44

62 Excavació de l'andana entre recintes 20 d 61

63 Estructura interna de l'estació 20 d 62

64 Estructura transbord amb línies L3 i L5 15 d 63

65 Nuclis d'accés 15 d 64

66 Urbanització nivell superfície 20 d 65

67 Tancaments 25 d 66

68 Instal·lacions 30 d 67

69 Paviments 15 d 68

70 Revestiments 15 d 69

71 Acabats 15 d 70

72 Superestructura 8 d 71

73 Instal·lacions túnel 12 d 72

74 Prova d'instal·lacions 4 d 73

75 Neteja de l'obra i retirada de la implantació 2 d 74

76 FRANCESC MACIÀ 684 d

77 Desviaments dels serveis 3 d 78CF

78 Recintes apantallats 10 d 79CF

79 Excavació de terres 15 d 32FF

80 Nuclis d'accés 15 d 49

81 Urbanització nivell superfície 20 d 80

82 Tancaments 25 d 81

83 Instal·lacions 30 d 82

84 Paviments 15 d 83

85 Revestiments 15 d 84

86 Acabats 15 d 85

87 Superestructura 8 d 86

88 Instal·lacions túnel 12 d 87

89 Prova d'instal·lacions 4 d 88

90 Neteja de l'obra i retirada de la implantació 2 d 89

91 GRÀCIA 751 d

92 Desviaments dels serveis 3 d 93CF

93 Recintes apantallats 8 d 94CF

94 Excavació de terres 12 d 37FF

95 Reforç estructural abans de l'excavació de l'andana 12 d 55

96 Excavació de l'andana entre recintes 20 d 95

97 Estructura interna de l'estació 20 d 96

98 Estructura transbord amb línies L3 i L5 15 d 97

99 Nuclis d'accés 15 d 98

100 Urbanització nivell superfície 20 d 99

101 Tancaments 25 d 100

102 Instal·lacions 30 d 101

103 Paviments 15 d 102

104 Revestiments 15 d 103

105 Acabats 15 d 104

106 Superestructura 8 d 105

107 Instal·lacions túnel 12 d 106

108 Prova d'instal·lacions 4 d 107

109 Neteja de l'obra i retirada de la implantació 2 d 108

110 SORTIDES D'EMERGÈNCIA 355 d

111 Sortida d'emergència 1 30 d 44

112 Sortida d'emergència 2 30 d 49

113 Sortida d'emergència 3 30 d 55

114 CONNEXIONS ENTRE TÚNELS 345 d

115 Connexions 1 i 2 (Tram Magòria->Sants Estació) 20 d 111

116 Connexions 3 i 4 (Tram Sants-Estació->Francesc Macià) 20 d 112

117 Connexions 5 i 6 (Tram Francesc Macià->Gràcia) 20 d 113

118 PROVES DE CIRCULACIÓ DE TRENS 10 d 109

119 LEGALITZACIÓ INSTAL·LACIONS FERROVIÀRIES 10 d 118

120 SEGURETAT I SALUT 1268 d 2

121 CONTROL DE QUALITAT 1268 d 2

122 GESTIÓ DE RESIDUS 1268 d 2

123 FI 0 d 122

NT DE LA LÍNIA DE FGC DES DE PLAÇA ESPANYA FINS A GAL·LA PLACÍDIA 1282 d

02/11

Implantació de les obres i replanteig 10 d

Desviaments de trànsit 2 d

Actuacions control de subsidències 10 d

Instalació punt de control de la instrumentalització 4 d

POU D'ATAC 543 d

Recinte apantallat 10 d

Excavació 10 d

Instal·lació de la tuneladora 5 d

Instal·lació de la cadena logística de dovelles 3 d

Estructura pou d'atac 10 d

Urbanització 10 d

BIFURCACIÓ A NIVELL 65 d

Recinte apantallat 10 d

Excavació 10 d

Superestructura 25 d

Ventilació 25 d

Instal·lacions auxiliars 25 d

Estructura 10 d

Urbanització 10 d

TÚNEL 1 480 d

MAGÒRIA->SANTS-ESTACIÓ 160 d

Avançament tuneladora 160 d

Superestructura 160 d

Ventilació 160 d

Instal·lacions auxiliars 160 d

SANTS-ESTACIÓ->FRANCESC MACIÀ 160 d

Avançament tuneladora 160 d

Superestructura 160 d

Ventilació 160 d

Instal·lacions auxiliars 160 d

FRANCESC MACIÀ->GRÀCIA 160 d

Avançament tuneladora 160 d

Superestructura 160 d

Ventilació 160 d

Instal·lacions auxiliars 160 d

Desmuntatge, trasllat i muntatge de la tuneladora 15 d

TÚNEL 2 485 d

MAGÒRIA->SANTS-ESTACIÓ 160 d

Avançament tuneladora 160 d

Superestructura 160 d

Ventilació 160 d

Instal·lacions auxiliars 160 d

SANTS-ESTACIÓ->FRANCESC MACIÀ 160 d

Avançament tuneladora 160 d

Superestructura 160 d

Ventilació 160 d

Instal·lacions auxiliars 160 d

FRANCESC MACIÀ->GRÀCIA 165 d

Avançament tuneladora 160 d

Superestructura 160 d

Ventilació 160 d

Instal·lacions auxiliars 160 d

Desmuntatge final de la tuneladora 5 d

ESTACIONS 1094 d

SANTS-ESTACIÓ 769 d

Desviaments dels serveis 3 d

Recintes apantallats 25 d

Excavació de terres 18 d

Reforç estructural abans de l'excavació de l'andana 12 d

Excavació de l'andana entre recintes 20 d

Estructura interna de l'estació 20 d

Estructura transbord amb línies L3 i L5 15 d

Nuclis d'accés 15 d

Urbanització nivell superfície 20 d

Tancaments 25 d

Instal·lacions 30 d

Paviments 15 d

Revestiments 15 d

Acabats 15 d

Superestructura 8 d

Instal·lacions túnel 12 d

Prova d'instal·lacions 4 d

Neteja de l'obra i retirada de la implantació 2 d

FRANCESC MACIÀ 684 d

Desviaments dels serveis 3 d

Recintes apantallats 10 d

Excavació de terres 15 d

Nuclis d'accés 15 d

Urbanització nivell superfície 20 d

Tancaments 25 d

Instal·lacions 30 d

Paviments 15 d

Revestiments 15 d

Acabats 15 d

Superestructura 8 d

Instal·lacions túnel 12 d

Prova d'instal·lacions 4 d

Neteja de l'obra i retirada de la implantació 2 d

GRÀCIA 751 d

Desviaments dels serveis 3 d

Recintes apantallats 8 d

Excavació de terres 12 d

Reforç estructural abans de l'excavació de l'andana 12 d

Excavació de l'andana entre recintes 20 d

Estructura interna de l'estació 20 d

Estructura transbord amb línies L3 i L5 15 d

Nuclis d'accés 15 d

Urbanització nivell superfície 20 d

Tancaments 25 d

Instal·lacions 30 d

Paviments 15 d

Revestiments 15 d

Acabats 15 d

Superestructura 8 d

Instal·lacions túnel 12 d

Prova d'instal·lacions 4 d

Neteja de l'obra i retirada de la implantació 2 d

SORTIDES D'EMERGÈNCIA 355 d

Sortida d'emergència 1 30 d

Sortida d'emergència 2 30 d

Sortida d'emergència 3 30 d

CONNEXIONS ENTRE TÚNELS 345 d

Connexions 1 i 2 (Tram Magòria->Sants Estació) 20 d

Connexions 3 i 4 (Tram Sants-Estació->Francesc Macià) 20 d

Connexions 5 i 6 (Tram Francesc Macià->Gràcia) 20 d

PROVES DE CIRCULACIÓ DE TRENS 10 d

LEGALITZACIÓ INSTAL·LACIONS FERROVIÀRIES 10 d

SEGURETAT I SALUT 1268 d

CONTROL DE QUALITAT 1268 d

GESTIÓ DE RESIDUS 1268 d

11/09
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MEMÒRIA 
 
 

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 bàsic del “Perllongament dels FGC de Plaça Espanya fins Gala Placídia”, 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 dels Contractistes. 

 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Bàsic i en el futur Projecte Constructiu, les premisses 
bàsiques per a les quals els Contractistes puguin 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 hauran 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              : Gestió d’Infraestructures, S.A. (GISA) 
NIF            :  
Adreça                 :  
Població              :  
Representant                :  
NIF                       :  

 
 

3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

Redactor E.S.S.   : Enric Miralles Miquel 
Titulació  : Enginyer de Camins, Canals i Ports 
Col·legiat  núm.    :  
Despatx professional :  
Població              : Barcelona 

 
 

4. DADES DEL PROJECTE 
 
 

4.1. Autor/s del projecte 
 

Autor del projecte : Enric Miralles Miquel 
Titulació/ns  : Enginyer de Camins, Canals i Ports 
Col·legiat  núm.    :  
Despatx professional :  
Població              : Barcelona 

 
 

4.2. Coordinador de Seguretat durant l'elaboració del projecte 
 

Coordinador de S & S Enric Miralles Miquel  
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designat pel promotor : 
Titulació/ns  : Enginyer de Camins, Canals i Ports 
Col·legiat  núm.    :  
Despatx professional :  
Població              : Barcelona 

 
 

4.3. Tipologia de l'obra 
 

 Execució del perllongament d’una línia de ferrocarril amb tres estacions 

 
4.4. Situació 

 
Emplaçament      : L’obra està situada als barris de Sants, Eixample, Sarrià-Sant Gervasi i 

Gràcia, al terme municipal de Barcelona. 
Carrer, plaça  :  
Número               :  
Codi Postal              :  
Població              : Barcelona 

 
 

4.5. Comunicacions 
 

Carretera              : Gran Via de les Corts Catalanes, avinguda Diagonal, etc. 
Ferrocarril  : Línia FGC Llobregat-Anoia, perllongament des de Magòria fins a Gràcia 
Línia Metro               :  
Línia Autobús              :  
Telèfon                 :  
Fax                       :  
E – mail               :  
Altres                   :  

 
 

4.6. Subministrament i Serveis 
 

Aigua                   : A estudiar 
Gas          : A estudiar 
Electricitat               : A estudiar 
Sanejament              : Clavegueram 
Altres                   : Companyies de telecomunicació diverses 

 
 
 

4.8. Termini d'execució 
 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 59 mesos. 
 

4.9. Mà d'obra prevista 
 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 150 persones.  
 
Aquesta estimació es basa en les tasques coincidents en el temps (veieu el pla d’obres a l’annex nº 

9), en que es realitzen treballs ben diferenciats en vàries zones al mateix temps. 
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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, en aquest cas 
FECSA- ENDESA, 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. Existeix una línia de baixa tensió que circula per la vorera de la cruïlla entre el carrer 
Sant Ferran i l’Avinguda dels Ferrocarrils Catalans afectada per les obres del vestíbul. 
 
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. 

 

 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. 
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 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.). 
· 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 
 

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 dielèctric 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. 
 
 L’execució de les obres del nou vestíbul no preveu la realització de treballs que comportin per sí 
mateixos riscos d’incendis. Els treballs que poden provocar espurnes són treballs de soldadura en 
l’estructura metàl·lica i en treballs de demolicions per tall amb disc de la volta de l’estació.  
 
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 
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, 
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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 

 
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 

 
Es disposarà un total de 15 mòduls prefabricats de sanitaris dotats de lavabos, cabines d’evacuació i local de 
dutxes per a un total de 150 treballadors. 
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 Lavabos 
 
Com a mínim un per a cada 10 persones.  
 
 

 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.  
 

 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. 

 
6.2. Vestuaris 

 

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. Es preveuran 15 mòduls de vestidors a tal 
efecte. 

 
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. Es preveuen doncs, 8 mòduls prefabricats a tal efecte. 
 
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.  
 
L’obra preveu un màxim de 150 treballadors treballant simultàniament, per la qual cosa es preveu 
la instal·lació d’un local de descans. 
 

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 s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 
tres mesos, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures de farmaciola del personal 
d’obra. En obres el nivell d’ocupació simultani del qual oscil·li entre 10 i 50 treballadors, el local 
d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a l’oficina 
d’obra. Per a contractacions inferiors a 10 treballadors, podrà ser suficient disposar d’una 
farmaciola de butxaca o portàtil, custodiada per l’Encarregat. 
 
En el cas particular d’aquesta obra, amb un màxim de 150 treballadors treballant simultàniament, 
es disposaran quinze armaris farmaciola. 
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El terra i parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats 
preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari de 
manera forçada en cas de dependències subterrànies. 
 
Haurà de tenir a la vista el quadre d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, 
ambulàncies i bombers. 
 
L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: alcohol, 
aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents grandàries, benes 
elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic equivalent, 
analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, 
dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet. 
 
Com l’obra contracte entre 50 i 200 treballadors, es construirà una farmaciola fixa que disposarà 
de dues peces (sala d’espera i sala de reconeixements), separades per un envà, o bé per un 
mampara. La sala de reconeixement i cures disposarà d’una taula clínica amb fitxer de 
reconeixement i telèfon, una vitrina clínica, una escala d’optotipus per a graduació de la vista, un 
aparell de respiració artificial i un parell de lliteres plegables. El seu instrumental serà decidit pel 
facultatiu mèdic-sanitari responsable. 
 
L’obra que sobrepassi els 200 treballadors (no és el cas) disposarà d’instal·lacions sanitàries 
completes i equipades amb criteris de medicina assistencial i preventiva, disposant a més a més 
d’un servei higiènic (lavabo i wàter), i si existeix torn de nit i ATS de guàrdia, es disposarà a més a 
més d’una habitació accessòria amb un llit per a cada 100 treballadors (habitació de recuperació). 

 
7. ÀREES AUXILIARS 

 
 

7.1. Centrals i plantes 
 

 
No es preu la instal·lació de centrals i plantes per a l’execució d’aquesta obra, degut a la 
relativament petita magnitud de la mateixa. 

 

 
7.2. Tallers 

 
No es preveu la instal·lació de cap edifici de tallers per a l’execució d’aquesta obra. 
 
En el cas en que fossin necessaris, 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. 
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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. 
 
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 abalisades, senyalitzades i il·luminades adequadament. 
Aquestes zones es concentraran fora de l’àrea delimitada per les pantalles que limiten les obres 
del nou vestíbul. 
 
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 

 
 

Aquesta obra no preveu en el tractament especial de materials o substàncies perilloses, tot i que 
en el cas que existeixin hauran de complir el que s’especifica a continuació. 
 
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. 

 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. 
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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: 
 

 Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 
comburents i la prohibició de fumar. 
 
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.  
 
Aquesta ocupació es definirà a l’Organització i Desenvolupament de l’Obra, al futur Projecte 
Constructiu. 
 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra 
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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 i vianants o l’accés a edificis i 
guals. 
 
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 
 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra.  
 
 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior de 
l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui 
durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I SALUT les 
àrees previstes per aquest fi. 
 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran 
segons s’indica en l’apartat „Tancaments de l’obra que afecten a l’àmbit públic“. 

 
10.1. Serveis afectats 

 
Els Plànols (veieu plànols número 7) i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a 
l’existència i la situació de serveis (veieu annex de serveis afectats), 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. Servituds 

 
En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes relatius 
a l’existència de  possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums i vistes, de 
desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a certes construccions i 
plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no 
podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als 
serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats 
extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries de seguretat o la disminució dels 
rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament 
independent. 

 
10.3. Característiques meteorològiques 

 
Són les corresponents a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

 
11. 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, 
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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.  

 
12. 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. 

 
13. 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 
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 

 
14. 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. 
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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. 
 
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 

 
15. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, la Senyalització i Abalisament s’han assimilat, 
per criteris de síntesi, als Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC), sense ser-ho pròpiament; cal 
doncs indicar en el present apartat, aquells aspectes que singularitzen la Senyalització i 
l’Abalisament, com un Sistema de Protecció, potenciador de l’eficàcia dels tradicionals (MAUP, SPC 
y EPI). 
 
L’objecte de la Senyalització i Abalisament és el de cridar ràpidament l’atenció sobre la 
circumstància a ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per part del destinatari. La seva 
finalitat és la d’indicar les relacions causa / efecte entre el medi ambient i la persona. 

 
16. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 

 
Les obres ocasionaran alteracions en el tipus de vida de la població resident a l’entorn de l’obra, 
afectant temporalment als serveis bàsics, trànsit, etc. Es produiran modificacions temporals del 
trànsit, així com talls de diferents carrers en tota la zona d’afecció superficial. 
En el projecte es definiran al detall la implantació d’obra, amb les afectacions al trànsit i els 
itineraris alternatius habilitats. 
Els carrers tallats al trànsit o amb restriccions estaran degudament senyalitzats i es disposaran 
panells informatius amb els itineraris alternatius.   

 
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. 
 
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. 
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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 

 
16.1. 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. 
 
La delimitació de l’ocupació està definida en el plànol número 1 d’aquest annex. 
 
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. 
 
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de 
vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de 
façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja 
d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 
 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la 
col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas mínim 
per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, 
es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la retenció d’objectes 
despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) 
durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar 
part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb 
tanques l’àmbit del pas de vianants. 
 

 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 que permeti aplicar els següents criteris: 

 Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres 
(1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 

 A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a 
pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de 
circulació. 
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 Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la calçada 
procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre 
(1m) per a pas de vianants a la vorera. 

 
- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 
 

 Situació de grues-torre i muntacàrregues 
 

Només podran estar emplaçats a l’àmbit de 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. 

 
16.2. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 

 
 Tanques 
 

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en ordenació 
entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o solar i els laterals 
de la part de vorera ocupada. 
 

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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16.3. 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. Quan 
això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es 
desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es 
prendran les següents mesures: 
 

 S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, 
sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació 
que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

 Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el 
camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 

 La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una 
franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o 
descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de 
l’obra. 

 Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es 
netejarà el paviment. 

 Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la 
calçada. 

 

 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. 
 

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. 
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Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les terres es 
carregaran directament sobre camions per a la seva evacuació 
immediata. 
 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del tancament 
de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt més proper a la tanca, 
deixant un pas per als vianants d’un metre i quaranta centímetres (1,40 
m) d’amplada com a mínim. 
 
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, 
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. 

 
16.4. 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 
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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. 
 

 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. 

 
16.5. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 

 
 Senyalització i protecció 
 
Com ja s’ha detallat al principi d’aquest capítol, serà necessari desviar el trànsit rodat que es vegi 
afectat a les zones de construcció de les estacions i pou d’atac. S’aplicaran, doncs, les mesures 
definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 
 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
 

 Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
 

 En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç 
(1/3) de l’amplada de la vorera existent (vorera costat sudoest de la cruïlla afectada). 

 L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m). 

 

 Elements de protecció 
 

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, pels dos 
costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o enganxades a 
terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb travesser intermedi i 
entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la base. L’alçada de la passarel·la 
no sobrepassarà els quinze centímetres (0,15 m). 
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Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment 
continus. Si són calats, les separacions mínimes no podran ser superiors a 
quinze centímetres (015 m). 
 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es col·locaran 
xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, totalment planes i 
sense ressalts. 
 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de 

protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de la marxa. 
 

  

 Enllumenat i abalisament lluminós 
 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi 
enllumenat públic. 
 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i 
horitzontal, com per als elements d’abalisament. 
 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram 
(intensitat mínima 20 lux). 
 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i 
elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 
 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 100 
cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
 

 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:  
j) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra. 
k) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos 

provisionals per a vianants. 
l) 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. 
m) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar 

l’obstacle de les obres. 
n) 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. 
 
 

 Paviments provisionals 
 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si 
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és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la part 
ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció. 
 

 Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 135/1995 
de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les 
següents condicions mínimes: 
 

 Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 

 En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle 
d’1,5 m de diàmetre. 

 No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 

 El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 

 El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si 
és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

 Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent 
màxim del 12%. 

 
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, col·locant 
un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de senyalització. 
 

 Manteniment 
 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 
desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
 
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. 

 
16.6. 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. 
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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. 
 

 Parades d’autobús, quioscos, bústies 
 
A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per 
quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades d’autobús, 
quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic. 
 
En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament durant el 
temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les 
operacions. 

 
17. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

 
 

17.1. 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. 

 Col·lisions amb obstacles a la vorera. 

 Caiguda d'objectes. 

 Riscs de caiguda d’objectes durant l’enderroc de la volta de l’estació. 

 
17.2. Mesures de protecció a tercers 

 
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten 
pels voltants de l'obra: 
 
1. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el 

perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
2. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un 

passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, 
per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el 
perímetre de la façana una marquesina en voladís de material resistent. 

3. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la maniobra 
de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants i el 
de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes 
metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsit 
que avisin als vehicles de la situació de perill. 

4. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de 
contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància 
patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

 
18. 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. 

 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 

 Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 
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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, setembre del 2015 
 
L’AUTOR DEL PROJECTE: 
 
 
                    
 
 
 

Enric Miralles Miquel 
Enginyer de Camins, Canals i Ports 
 
 

 
 
 

 ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
 

1 ENDERROCS 
1.1 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 
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 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 
(UNE EN 812:98) 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /20 /25 

H1411115 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, 
amb tires reflectants (UNE EN 812:98) 

4 

H1423230 U Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb montura universal de barnilla d'acer 
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de d foscos de color din-5, homologats 
segons BS en 175 1997 (UNE EN 169:93) 

10 

H1424340 U Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerilar, amb montura de cassoleta de policarbonat 
amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 
50 mm de d roscats a la montura (UNE EN 167:96 i UNE 168:96) 

10 

H1431101 U Protector auditiu tipus tap (UNE EN 352-2:94 i UNE EN 458:94) 26 

H1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, (UNE EN 352-
1:94 i UNE EN 458:94) 

26 

H1445003 U Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92) 17 

H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3 (UNE EN 
420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95) 

2 /9 /10 /12 /20 

H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, sense 
plantilla metàl.lica, resistents a la humitat, pell rectificada amb envoltant del turmell i 
empenya encoixinats, puntera metàl.lica, sola antilliscant i falca amortidora d'impactes al 
taló (UNE EN 344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 
345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /20 /25 

H1474600 U Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13 

H1481343 U Granota de trebal,color groc per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants (EN 340:93, ENV 343 i ISO 
3758:91//UNE EN 340:94 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /20 /25 

H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena (UNE EN 
471:95+erratum:96) 

4 /12 /25 

H1486241 U Cassaca 3/4, tipus enginyer, de poliester embuatada amb material aïllant amb butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 U Vestit impermeable per treballs d'edificació amb jaqueta, caputxa i pantalons per a 
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix (UNE EN 340:94)  

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X011 U Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb porta-
ampolles, vàlvules reductores de pressió, manòmetres, mànigues, broquets, brides 
normalitzades i vàlvules antiretrocès 

20 

HX11X013 U Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /9 /12 

HX11X021 U Passadís de protecció prefabricat metàl.lic, amb sistema de seguretat integrat, de llargària 
2,5 m, d'amplària 1,10 m, amb paviment de religa i rampes d'accés articulades, baranes 
metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre de xapa d'acer de 3 mm de 
gruix  

2 /4 

HX11X022 U Passadís de protecció prefabricat metàl.lic, amb sistema de seguretat integrat, de llargària 
2,5 m, d'amplària 1,10 m, amb paviment de religa i rampes d'accés articulades, baranes 
metàl.liques reglamentàries 

1 

HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /12 /14 
/25 

HX11X058 U Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 

HX11X059 M2 Lona de polietilè amb malla de reforç per recobriment de càrrega de caixa de camió 4 /17 

HX11X060 M Cable d'acer de guiat de material suspès  4 

HX11X064 U Cinturó portaeines 9 

HX11X066 U Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 

HX11X067 U Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 

HX11X073 U Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 20 

HX11X074 U Detector de gasos portàtil 20 

HX11X075 U Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 20 
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HX11X076 U Anemòmetre fixe i amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X077 U Sonòmetre portàtil de rang dinàmic 23 a 130 dba (rms) 26 

HX11X078 U Luxòmetre portàtil 2 /6 

HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14 

HX11X081 M Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat 
col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X082 U Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i d'alçària 2 m, amb bastiment de 
tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 U Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i d'alçària 2 m, amb bastiment de 
tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X090 U Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la 
paret i amb el desmuntatge inclòs 

20 

 
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 81-650-80) nuada amb corda de poliamida d'alta tenacitat de 12 mm de 
d 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 clavats al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /12 

H154M029 U Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de taulell de fusta amb acabat 
estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m i amb el desmuntatge inclòs 

10 /17 /20 

HB2C1000 M Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey, prefabricada i 
col.locada 

1 

HBB20005 U Senyal manual per senyalista 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 45º, en color vermell, d 29 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins a 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 d'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 

HBC12300 U Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 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 

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 

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 
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I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

1.2 ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 

DEMOLICIÓ PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS D'ELEMENTS EN ALÇADA (VIADUCTES, ESTRUCTURES DE FORMIGÓ, 
D'ACER) 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: MATERIAL D'APLEC. PLATAFORMA DE TREBALL INESTABLE  

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 3 2 4 
 Situació: DEMOLICIONS NO PROGRAMADES 

TALLS MAL APUNTALATS 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE RUNA  

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 3 2 4 
 Situació: REALITZACIÓ DE TREBALLS A DIFERENTS NIVELLS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: APLEC DE MATERIAL  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: EINES  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 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  

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: OXIACETILÈ  

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  

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: CORTE POR OXIACETILENO  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: RECORRIDOS DE MAQUINÀRIA DE OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA I EINES  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA I EINES  

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 
(UNE EN 812:98) 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/12 /14 /16 /17 
/20 /25 

H1431101 U Protector auditiu tipus tap (UNE EN 352-2:94 i UNE EN 458:94) 26 

H1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, (UNE EN 352-
1:94 i UNE EN 458:94) 

26 

H1459630 U Parella de guants per a soldador de protecció contra riscs tèrmics, amb palmell de pell, folre 
interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada de dril fort (UNE 407:95 i UNE EN 420:95) 

15 

H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3 (UNE EN 
420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95) 

2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /20 

H145K153 U Parella de guants de material aïllant per treballs elèctrics. Classe 00. Logotip color 
beige,tensió màxima 500 v (UNE EN 420:95) 

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 despreniment 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, sense 1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
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plantilla metàl.lica, resistents a la humitat, pell rectificada amb envoltant del turmell i 
empenya encoixinats, puntera metàl.lica, sola antilliscant i falca amortidora d'impactes al 
taló (UNE EN 344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 
345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

/10 /12 /14 /17 
/20 /25 

H1465376 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, sense plantilla metàl.lica, 
resistents a la humitat, pell rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell i 
empenya encoixinats, llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola 
antilliscant i falca amortidora d'impactes al taló. (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97, UNE EN 
345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

15 

H1474600 U Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147D304 U Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda (marcat en 361) amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de  cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, 
elements d'ajust, element abdominal d'enganxament d'arnès anticaiguda i  sivella, 
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge rígida 
(marcat en 353-1).(UNE EN 361:93, UNE EN 362:93, UNE EN 364:93+erratum 94, UNE EN 
365:93 i UNE EN 353-1:93+erratum:94) 

1 

H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13 

H1481343 U Granota de trebal,color groc per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants (EN 340:93, ENV 343 i ISO 
3758:91//UNE EN 340:94 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /16 /17 
/20 /25 

H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena (UNE EN 
471:95+erratum:96) 

4 /14 /25 

H1488580 U Davantal per a soldador, de serratge (UNE EN 340:94, UNE EN 470-1:95, UNE EN 
348:94+erratum:94) 

15 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X005 U Escala modular d'estructura porticada per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m 
amb sistema de seguretat integrada 

1 

HX11X011 U Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb porta-
ampolles, vàlvules reductores de pressió, manòmetres, mànigues, broquets, brides 
normalitzades i vàlvules antiretrocès 

15 /20 

HX11X012 U Serra circular reglamentària amb certificat ce, equipada amb sistema integrat de seguretat 
amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-motor, 
ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal  

9 

HX11X013 U Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /9 /12 

HX11X017 U Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balustre de seguretat 
de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de protecció 
individual, d'alçària 1 m 

1 

HX11X019 M Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat integrat, 
normalitzada i incorporada (UNE 76-502-90) (HD-1000) 

3 /4 /5 

HX11X033 U Sac d'aplec amb tapa de descàrrega inferior de teixit de polipropilè 4 

HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /3 /5 /6 /12 
/14 

HX11X052 U Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb sistema de seguretat integrat amb 
plataforma de treball i barana perimetral amb els requisits reglamentaris  

1 

HX11X058 U Senyal acústica de marxa enrera 25 

HX11X059 M2 Lona de polietilè amb malla de reforç per recobriment de càrrega de caixa de camió 4 

HX11X060 M Cable d'acer de guiat de material suspès  4 

HX11X063 U Encenedor de gúspira amb mànec 15 

HX11X064 U Cinturó portaeines 9 

HX11X068 U Suport per a bufador en repòs d'equip de tall oxiacetilènic 15 

HX11X073 U Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 17 /20 

HX11X074 U Detector de gasos portàtil 17 /20 

HX11X075 U Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 20 

HX11X076 U Anemòmetre fixe i amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X079 U Detector portàtil d'instal.lacions i serveis soterrats 16 /17 

HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14 

HX11X081 M Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat 
col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 /3 /5 /25 

HX11X082 U Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i d'alçària 2 m, amb bastiment de 
tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 U Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i d'alçària 2 m, amb bastiment de 
tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X088 M Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de d, amb boques de descàrrega, brides i 
acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs  

4 /6 
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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 81-650-80) nuada amb corda de poliamida d'alta tenacitat de 12 mm de 
d i amb el desmuntatge inclòs   

15 

HBB20005 U Senyal manual per senyalista 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 45º, en color vermell, d 29 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins a 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /15 /16 
/17 /20 /25 

HBBAB115 U Senyal d'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 /5 /6 /9 
/10 /12 /15 /16 
/17 /20 /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 

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 

I0000018 No alterar bruscament l'estabilitat de l'edifici 3 

I0000019 Realitzar un estudi de demolició amb Pla d'Emergència 3 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 /5 

I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 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 

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 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /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 

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 /26 /27 

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 

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 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, etc) 20 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 

I0000096 No fumar 20 

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 



ANNEX 10: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  
 

 

Perllongament de la línia Llobregat-Anoia d’FGC entre plaça Espanya i Gal·la Placídia 
  Pàg. 30 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

 
2 MOVIMENTS DE TERRES 
2.2 BUIDAT ENTRE PANTALLES 

BUIDAT DE TERRENY LIMITAT PER MURS PANTALLA QUE EXERCIRAN DE SUBSTENTACIÓ DE LES TERRES CONTIGÜES, ESTABLES PER 
APUNTALAMENTS I/O ANCORATGES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DESDE LA VORA DE MUR PANTALLA  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

PRESÈNCIA D'AIGUA, LLODS TIXOTRÒPICS, BENTONITA... 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: INESTABILITAT DEL MUR PER UN MAL APUNTALAMENT 

EN MURS DISCONTINUS CAIGUDA DE TERRAS INTERMITJAS 
COLAPSE D'ANCLATJES EN MURS PANTALLA 
CONTROL DEL TERRENY EN ÈPOCA DE PLUGES 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: EXTRACCIÓ DE TERRES PER MITJÀ DE MAQUINÀRIA  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ZONES DE TREBALL IRREGULARS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA MANUAL I/O MECÀNICA 

COL.LOCACIÓ D'ANCLATGES 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: COL.LOCACIÓ D'ANCLATGES 

ROTURA D'ANCLATGES 
DESAPUNTALAMENT 

 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 

NIVELACIONS DE BASES DE RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS: COL.LOCACIÓ D'APUNTALAMENT I ANCLATGES  

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 ELÈCTRIQUES SOTERRADES  

23 INUNDACIONS 1 2 2 
 Situació: FILTRACIONS PER MUR PANTALLA O SUBSÒL EN ZONES INFERIORS AL NIVELL FREÀTIC  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MAQUINÀRIA EXTRACCIÓ DE TERRES  

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 
(UNE EN 812:98) 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /12 /14 /16 
/23 /25 

H1411115 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, 
amb tires reflectants (UNE EN 812:98) 

25 

H1421110 U Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb montura universal, amb visor transparent 
i tractament contra l'entelament (UNE EN 167:96 i UNE EN 168:96) 

10 

H1431101 U Protector auditiu tipus tap (UNE EN 352-2:94 i UNE EN 458:94) 26 

H1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, (UNE EN 352-
1:94 i UNE EN 458:94) 

26 

H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3 (UNE EN 
420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95) 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 

H1461164 U Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per a posada en obra del formigó, amb plantilla 
metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable (UNE EN 

23 
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344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97, UNE EN 
345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96 
i UNE EN 12568:98) 

H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, sense 
plantilla metàl.lica, resistents a la humitat, pell rectificada amb envoltant del turmell i 
empenya encoixinats, puntera metàl.lica, sola antilliscant i falca amortidora d'impactes al 
taló (UNE EN 344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 
345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /12 /14 /16 
/25 

H1474600 U Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13 

H1481343 U Granota de trebal,color groc per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants (EN 340:93, ENV 343 i ISO 
3758:91//UNE EN 340:94 

25 

H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena (UNE EN 
471:95+erratum:96) 

25 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X013 U Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /9 /12 

HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /12 /14 
/25 

HX11X058 U Senyal acústica de marxa enrera 25 

HX11X059 M2 Lona de polietilè amb malla de reforç per recobriment de càrrega de caixa de camió 4 

HX11X076 U Anemòmetre fixe i amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X077 U Sonòmetre portàtil de rang dinàmic 23 a 130 dba (rms) 26 

HX11X079 U Detector portàtil d'instal.lacions i serveis soterrats 16 

HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14 

HX11X081 M Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat 
col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X082 U Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i d'alçària 2 m, amb bastiment de 
tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 U Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i d'alçària 2 m, amb bastiment de 
tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X091 U Grup de pressió d'aigua de membrana, per a un cabal de 3000 l/h, com a màxim, pressió 
màxima de 4 bar i mínima de 3 bar amb motor monofàsic, instal.lat i amb el desmuntatge 
inclòs 

2 /23 

 
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 en el terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H15B5005 U Equip de connexió a terra de línia elèctrica aerea de distribució, amb 3 perxes telescòpiques 
per a conductors de 7 a 380 mm2 secció i  per una alçària d'11,5 m, com a màxim, cable de 
coure de 35 mm2 de secció i piqueta de conexió a terra 

16 

HBB20005 U Senyal manual per senyalista 25 /26 

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 45º, en color vermell, d 29 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins a 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /12 /25 /26 
/27 

HBBAB115 U Senyal d'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 /25 /26 
/27 

HBC1JF01 U Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs 1 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 /3 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 /3 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 /3 

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 
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I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 /14 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 /23 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /4 /16 /23 

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 

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 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

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 

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 27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 

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 

 
  

2.3 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 
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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 
(UNE EN 812:98) 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /16 /25 

H1411115 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, 
amb tires reflectants (UNE EN 812:98) 

25 

H1431101 U Protector auditiu tipus tap (UNE EN 352-2:94 i UNE EN 458:94) 26 

H1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, (UNE EN 352-
1:94 i UNE EN 458:94) 

26 

H1445003 U Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92) 17 

H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3 (UNE EN 
420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95) 

1 /2 /3 /6 /9 

H145K153 U Parella de guants de material aïllant per treballs elèctrics. Classe 00. Logotip color 
beige,tensió màxima 500 v (UNE EN 420:95) 

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 despreniment 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, sense 
plantilla metàl.lica, resistents a la humitat, pell rectificada amb envoltant del turmell i 
empenya encoixinats, puntera metàl.lica, sola antilliscant i falca amortidora d'impactes al 
taló (UNE EN 344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 
345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /25 

H1474600 U Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147L005 U Aparell d'ancoratge per equip de protecció individual contra caiguda d'alçària (UNE EN 
795:97) 

1 /3 

H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13 

H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena (UNE EN 
471:95+erratum:96) 

3 /9 /25 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X013 U Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 9 /12 

HX11X022 U Passadís de protecció prefabricat metàl.lic, amb sistema de seguretat integrat, de llargària 
2,5 m, d'amplària 1,10 m, amb paviment de religa i rampes d'accés articulades, baranes 
metàl.liques reglamentàries 

1 

HX11X035 U Estrebat de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta tenacitat i apuntalament 
amb accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 

3 

HX11X036 U Estrebat de rases amb escuts i apuntalament interior amb estampidors interiors hidràulics o 
roscats 

3 

HX11X045 U Estrebat amb tensor en pou circular 1 /3 

HX11X046 U Estrebat amb tensor en pou rectangular 1 /3 

HX11X047 U Apuntalament amb panells sobre talús inestable 3 

HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /12 /14 
/25 

HX11X058 U Senyal acústica de marxa enrera 25 

HX11X059 M2 Lona de polietilè amb malla de reforç per recobriment de càrrega de caixa de camió 17 

HX11X060 M Cable d'acer de guiat de material suspès  3 

HX11X076 U Anemòmetre fixe i amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X077 U Sonòmetre portàtil de rang dinàmic 23 a 130 dba (rms) 26 

HX11X079 U Detector portàtil d'instal.lacions i serveis soterrats 16 

HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14 

HX11X081 M Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat 
col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X082 U Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i d'alçària 2 m, amb bastiment de 
tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 U Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i d'alçària 2 m, amb bastiment de 
tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
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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 en el terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 /3 

H15B3003 U Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,20 m 1 

H15B5005 U Equip de connexió a terra de línia elèctrica aerea de distribució, amb 3 perxes telescòpiques 
per a conductors de 7 a 380 mm2 secció i  per una alçària d'11,5 m, com a màxim, cable de 
coure de 35 mm2 de secció i piqueta de conexió a terra 

16 

HBB20005 U Senyal manual per senyalista 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 45º, en color vermell, d 29 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins a 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 

HBBAB115 U Senyal d'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 

HBC1JF01 U Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs 1 

 
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 

 
  

2.4 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENAT / PEDRAPLENAT 

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 
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 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 
(UNE EN 812:98) 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 

H1411115 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, 
amb tires reflectants (UNE EN 812:98) 

25 

H1431101 U Protector auditiu tipus tap (UNE EN 352-2:94 i UNE EN 458:94) 26 

H1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, (UNE EN 352-
1:94 i UNE EN 458:94) 

26 

H1445003 U Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92) 17 

H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3 (UNE EN 
420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95) 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 

H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, sense 
plantilla metàl.lica, resistents a la humitat, pell rectificada amb envoltant del turmell i 
empenya encoixinats, puntera metàl.lica, sola antilliscant i falca amortidora d'impactes al 
taló (UNE EN 344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 
345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

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 trebal,color groc per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants (EN 340:93, ENV 343 i ISO 
3758:91//UNE EN 340:94 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 

H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena (UNE EN 
471:95+erratum:96) 

25 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X013 U Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /12 

HX11X047 U Apuntalament amb panells sobre talús inestable 3 

HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /12 /14 
/25 

HX11X058 U Senyal acústica de marxa enrera 4 /12 /25 

HX11X059 M2 Lona de polietilè amb malla de reforç per recobriment de càrrega de caixa de camió 4 

HX11X076 U Anemòmetre fixe i amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X077 U Sonòmetre portàtil de rang dinàmic 23 a 130 dba (rms) 26 

HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14 

HX11X081 M Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat 
col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X082 U Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i d'alçària 2 m, amb bastiment de 
tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 U Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i d'alçària 2 m, amb bastiment de 
tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
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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 en el 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 clavats al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /12 /25 

HBB20005 U Senyal manual per senyalista 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 45º, en color vermell, d 29 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins a 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 

HBBAB115 U Senyal d'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 

 
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 

 
  

 
3 FONAMENTS 
3.1 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 
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 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 CÀUSTIQUES I/O CORROSIVES 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 
(UNE EN 812:98) 

1 /2 /4 /6 /9 /11 
/14 /16 /18 /25 

H1431101 U Protector auditiu tipus tap (UNE EN 352-2:94 i UNE EN 458:94) 26 

H1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, (UNE EN 352-
1:94 i UNE EN 458:94) 

26 

H1445003 U Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92) 17 

H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3 (UNE EN 
420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95) 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /18 /25 

H145K153 U Parella de guants de material aïllant per treballs elèctrics. Classe 00. Logotip color 
beige,tensió màxima 500 v (UNE EN 420:95) 

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 despreniment 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, sense 
plantilla metàl.lica, resistents a la humitat, pell rectificada amb envoltant del turmell i 
empenya encoixinats, puntera metàl.lica, sola antilliscant i falca amortidora d'impactes al 
taló (UNE EN 344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 
345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/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 trebal,color groc per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants (EN 340:93, ENV 343 i ISO 
3758:91//UNE EN 340:94 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /18 
/25 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X012 U Serra circular reglamentària amb certificat ce, equipada amb sistema integrat de seguretat 
amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-motor, 
ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal  

9 /10 /11 

HX11X013 U Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 

HX11X016 U Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats  11 

HX11X022 U Passadís de protecció prefabricat metàl.lic, amb sistema de seguretat integrat, de llargària 
2,5 m, d'amplària 1,10 m, amb paviment de religa i rampes d'accés articulades, baranes 
metàl.liques reglamentàries 

1 

HX11X024 U Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
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HX11X032 U Suport de repòs per al disc radial portàtil  9 

HX11X034 U Sarcòfag per hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 

HX11X049 U Quadre elèctric secundàri provisional d'obra amb sistema de protecció integrat 16 

HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /14 /25 

HX11X058 U Senyal acústica de marxa enrera 25 

HX11X060 M Cable d'acer de guiat de material suspès  4 

HX11X064 U Cinturó portaeines 9 

HX11X067 U Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 

HX11X076 U Anemòmetre fixe i amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X077 U Sonòmetre portàtil de rang dinàmic 23 a 130 dba (rms) 26 

HX11X079 U Detector portàtil d'instal.lacions i serveis soterrats 16 

HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 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 en el 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 45º, en color vermell, d 29 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins a 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 d'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 

 
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 

 
  

3.2 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 CÀUSTIQUES I/O CORROSIVES 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 
(UNE EN 812:98) 

1 /2 /3 /4 /9 /10 
/12 /14 /18 /25 

H1431101 U Protector auditiu tipus tap (UNE EN 352-2:94 i UNE EN 458:94) 26 

H1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, (UNE EN 352-
1:94 i UNE EN 458:94) 

26 

H1445003 U Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92) 17 

H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3 (UNE EN 
420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95) 

1 /2 /3 /4 /9 /10 
/12 /18 /25 

H145K153 U Parella de guants de material aïllant per treballs elèctrics. Classe 00. Logotip color 
beige,tensió màxima 500 v (UNE EN 420:95) 

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 despreniment 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, sense 
plantilla metàl.lica, resistents a la humitat, pell rectificada amb envoltant del turmell i 
empenya encoixinats, puntera metàl.lica, sola antilliscant i falca amortidora d'impactes al 
taló (UNE EN 344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 
345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

1 /2 /3 /4 /9 /10 
/12 /14 /18 /25 

H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13 

H1481343 U Granota de trebal,color groc per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i cotó 1 /2 /3 /4 /9 /10 
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(65%-35%), trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants (EN 340:93, ENV 343 i ISO 
3758:91//UNE EN 340:94 

/12 /14 /16 /18 
/25 

H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena (UNE EN 
471:95+erratum:96) 

25 

H1487350 U Vestit impermeable per treballs d'edificació amb jaqueta, caputxa i pantalons per a 
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix (UNE EN 340:94)  

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X013 U Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /12 

HX11X022 U Passadís de protecció prefabricat metàl.lic, amb sistema de seguretat integrat, de llargària 
2,5 m, d'amplària 1,10 m, amb paviment de religa i rampes d'accés articulades, baranes 
metàl.liques reglamentàries 

1 

HX11X024 U Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 

HX11X032 U Suport de repòs per al disc radial portàtil  9 

HX11X034 U Sarcòfag per hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 

HX11X045 U Estrebat amb tensor en pou circular 3 

HX11X046 U Estrebat amb tensor en pou rectangular 3 

HX11X047 U Apuntalament amb panells sobre talús inestable 3 

HX11X049 U Quadre elèctric secundàri provisional d'obra amb sistema de protecció integrat 16 

HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /14 /25 

HX11X058 U Senyal acústica de marxa enrera 25 

HX11X060 M Cable d'acer de guiat de material suspès  4 /9 

HX11X064 U Cinturó portaeines 9 

HX11X067 U Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 

HX11X076 U Anemòmetre fixe i amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X077 U Sonòmetre portàtil de rang dinàmic 23 a 130 dba (rms) 26 

HX11X079 U Detector portàtil d'instal.lacions i serveis soterrats 16 

HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 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 en el 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 clavats 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 45º, en color vermell, d 29 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins a 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 d'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 

 
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 
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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 

 
  

 
4 ESTRUCTURES 
4.1 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 2 /4 /6 /9 /10 /11 
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(UNE EN 812:98) /15 /16 /20 /21 
/25 

H1411115 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, 
amb tires reflectants (UNE EN 812:98) 

25 

H1421110 U Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb montura universal, amb visor transparent 
i tractament contra l'entelament (UNE EN 167:96 i UNE EN 168:96) 

14 

H1423230 U Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb montura universal de barnilla d'acer 
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de d foscos de color din-5, homologats 
segons BS en 175 1997 (UNE EN 169:93) 

10 

H1424340 U Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerilar, amb montura de cassoleta de policarbonat 
amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 
50 mm de d roscats a la montura (UNE EN 167:96 i UNE 168:96) 

10 

H142AC60 U Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de poliester 
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc 
amb protecció DIN 12 (UNE EN 175:97) 

10 /19 

H1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, (UNE EN 352-
1:94 i UNE EN 458:94) 

14 

H1445003 U Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92) 17 

H1455710 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics de ferrallista d'alta resistència al tall i a 
l'abrasió, nivell 4, amb dits i palmell de cautxu rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica 
al canell (UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95) 

9 

H1459630 U Parella de guants per a soldador de protecció contra riscs tèrmics, amb palmell de pell, folre 
interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada de dril fort (UNE 407:95 i UNE EN 420:95) 

15 

H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3 (UNE EN 
420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95) 

2 /4 /6 /9 /10 /11 
/20 /21 

H145K153 U Parella de guants de material aïllant per treballs elèctrics. Classe 00. Logotip color 
beige,tensió màxima 500 v (UNE EN 420:95) 

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 despreniment 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, sense 
plantilla metàl.lica, resistents a la humitat, pell rectificada amb envoltant del turmell i 
empenya encoixinats, puntera metàl.lica, sola antilliscant i falca amortidora d'impactes al 
taló (UNE EN 344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 
345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /20 /21 /25 

H1465376 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, sense plantilla metàl.lica, 
resistents a la humitat, pell rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell i 
empenya encoixinats, llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola 
antilliscant i falca amortidora d'impactes al taló. (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97, UNE EN 
345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

10 /15 

H147L005 U Aparell d'ancoratge per equip de protecció individual contra caiguda d'alçària (UNE EN 
795:97) 

1 

H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13 

H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena (UNE EN 
471:95+erratum:96) 

4 /11 /25 

H1486241 U Cassaca 3/4, tipus enginyer, de poliester embuatada amb material aïllant amb butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 U Vestit impermeable per treballs d'edificació amb jaqueta, caputxa i pantalons per a 
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix (UNE EN 340:94)  

14 

H1488580 U Davantal per a soldador, de serratge (UNE EN 340:94, UNE EN 470-1:95, UNE EN 
348:94+erratum:94) 

10 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X003 U Bastida modular d'estructura tubular com a protecció integrada per a la realització 
d'estructura, tancaments, cobertes i treballs en alçària en previsió de caigudes en alçària 
durant la realització de la totalitat dels treballs, amb sistema de seguretat integrat amb tots 
els requisists reglamentaris 

1 

HX11X005 U Escala modular d'estructura porticada per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m 
amb sistema de seguretat integrada 

1 

HX11X007 U Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat integrat 1 

HX11X011 U Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb porta-
ampolles, vàlvules reductores de pressió, manòmetres, mànigues, broquets, brides 
normalitzades i vàlvules antiretrocès 

15 /20 

HX11X014 U Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
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HX11X017 U Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balustre de seguretat 
de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de protecció 
individual, d'alçària 1 m 

1 

HX11X019 M Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat integrat, 
normalitzada i incorporada (UNE 76-502-90) (HD-1000) 

4 

HX11X021 U Passadís de protecció prefabricat metàl.lic, amb sistema de seguretat integrat, de llargària 
2,5 m, d'amplària 1,10 m, amb paviment de religa i rampes d'accés articulades, baranes 
metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre de xapa d'acer de 3 mm de 
gruix  

1 /2 /4 

HX11X032 U Suport de repòs per al disc radial portàtil  9 /13 

HX11X041 U Ancoratge amb disseny específic per la manipulació de prefabricats 4 /11 

HX11X044 U Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorades a l'estructura 1 

HX11X048 U Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema de 
protecció integrat 

16 

HX11X049 U Quadre elèctric secundàri provisional d'obra amb sistema de protecció integrat 16 

HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /14 

HX11X053 U Plataforma metàl.lica en voladiu, per descàrrega de materials en façanes, amb trapa 
practicable per al pas del cable de la grua, amb sistema de seguretat integrat 

4 

HX11X054 U Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electròde connectat a terra en rails de 
grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 U Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana (300 mA), i 40 A d'intensitat nominal 16 

HX11X058 U Senyal acústica de marxa enrera 25 

HX11X060 M Cable d'acer de guiat de material suspès  4 /11 

HX11X063 U Encenedor de gúspira amb mànec 15 

HX11X064 U Cinturó portaeines 4 /9 

HX11X066 U Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 /11 

HX11X067 U Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 

HX11X068 U Suport per a bufador en repòs d'equip de tall oxiacetilènic 9 /13 /15 

HX11X073 U Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 17 /21 

HX11X075 U Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 

HX11X076 U Anemòmetre fixe i amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X078 U Luxòmetre portàtil 2 /6 /14 

HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14 

HX11X081 M Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat 
col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X082 U Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i d'alçària 2 m, amb bastiment de 
tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 U Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i d'alçària 2 m, amb bastiment de 
tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X089 U Transformador de seguretat de 24 v, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

HX11X090 U Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la 
paret i amb el desmuntatge inclòs 

21 

 
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 81-650-80) nuada amb corda de poliamida d'alta tenacitat de 12 mm de 
d i amb el desmuntatge inclòs   

10 /15 /20 /21 

H1512013 M2 Protecció colectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçària amb xarxa-
teló normalitzada (UNE 81-650-80), ancoratges de fleix perforat i clau d'impulsió a pistola, 
nuada amb corda perimetral de poliamida d'alta tenacitat i corda de cosit de 6 mm de d 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 

H154M029 U Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de taulell de fusta amb acabat 
estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /17 /21 

H15B3003 U Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,20 m 16 

H15B5005 U Equip de connexió a terra de línia elèctrica aerea de distribució, amb 3 perxes telescòpiques 
per a conductors de 7 a 380 mm2 secció i  per una alçària d'11,5 m, com a màxim, cable de 
coure de 35 mm2 de secció i piqueta de conexió a terra 

16 

HBA31011 M2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

4 /6 

HBB20005 U Senyal manual per senyalista 4 /11 /25 

HBB21301 U Placa amb pintura reflectora de 90x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

19 

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 45º, en color vermell, d 29 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins a 12 m, fixada i amb el 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/16 /17 /19 /20 
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desmuntatge inclòs /21 /25 

HBBAB115 U Senyal d'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 

 
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 

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 
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4.2 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  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES CÀUSTIQUES I/O CORROSIVES 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 
(UNE EN 812:98) 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/11 /16 /18 /25 

H1411115 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, 
amb tires reflectants (UNE EN 812:98) 

25 

H1421110 U Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb montura universal, amb visor transparent 
i tractament contra l'entelament (UNE EN 167:96 i UNE EN 168:96) 

10 /14 /18 

H1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, (UNE EN 352-
1:94 i UNE EN 458:94) 

14 

H1455710 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics de ferrallista d'alta resistència al tall i a 
l'abrasió, nivell 4, amb dits i palmell de cautxu rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica 
al canell (UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95) 

9 /11 

H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3 (UNE EN 
420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95) 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 

H145K153 U Parella de guants de material aïllant per treballs elèctrics. Classe 00. Logotip color 
beige,tensió màxima 500 v (UNE EN 420:95) 

16 

H1461164 U Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per a posada en obra del formigó, amb plantilla 
metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97, UNE EN 
345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96 
i UNE EN 12568:98) 

6 

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, 

16 
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homologades segons DIN 4843 

H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, sense 
plantilla metàl.lica, resistents a la humitat, pell rectificada amb envoltant del turmell i 
empenya encoixinats, puntera metàl.lica, sola antilliscant i falca amortidora d'impactes al 
taló (UNE EN 344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 
345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /18 
/25 

H1465277 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, amb plantilla metàl.lica, 
resistents a la humitat, pell rectificada, amb envoltant del turmell i empenya encoixinat, 
puntera metàl.lica, sola antilliscant i falca amortidora d'impactes al taló (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97, UNE EN 
345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96 
i UNE EN 12568:98) 

6 

H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13 

H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena (UNE EN 
471:95+erratum:96) 

25 

H1486241 U Cassaca 3/4, tipus enginyer, de poliester embuatada amb material aïllant amb butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 U Vestit impermeable per treballs d'edificació amb jaqueta, caputxa i pantalons per a 
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix (UNE EN 340:94)  

14 

H148D900 U Arnès per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants (UNE 
EN 340:94, UNE EN 471:95+erratum:96) 

4 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X002 U Equip d'encofrat de pilars de formigó, amb sistema de seguretat integrat amb tots els 
requisits reglamentaris 

1 

HX11X003 U Bastida modular d'estructura tubular com a protecció integrada per a la realització 
d'estructura, tancaments, cobertes i treballs en alçària en previsió de caigudes en alçària 
durant la realització de la totalitat dels treballs, amb sistema de seguretat integrat amb tots 
els requisists reglamentaris 

1 

HX11X004 U Barana definitiva, prevista en projecte, per protecció de caigudes a diferent nivell entre 
muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior 

1 

HX11X005 U Escala modular d'estructura porticada per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m 
amb sistema de seguretat integrada 

1 

HX11X012 U Serra circular reglamentària amb certificat ce, equipada amb sistema integrat de seguretat 
amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-motor, 
ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal  

9 

HX11X014 U Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 

HX11X016 U Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats  11 

HX11X019 M Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat integrat, 
normalitzada i incorporada (UNE 76-502-90) (HD-1000) 

4 

HX11X020 M Equip d'encofrat horitzontal recuperable per a sostre reticular amb sistema de protecció 
integrat contra caigudes, amb xarxa tipus tenis, ancorada amb ganxos al cap dels puntals 

1 

HX11X021 U Passadís de protecció prefabricat metàl.lic, amb sistema de seguretat integrat, de llargària 
2,5 m, d'amplària 1,10 m, amb paviment de religa i rampes d'accés articulades, baranes 
metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre de xapa d'acer de 3 mm de 
gruix  

2 /4 

HX11X034 U Sarcòfag per hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 /11 

HX11X037 U Sitja-barrejadora per la confecció de morter  18 

HX11X042 U Puntal metàl.lic telescòpic amb pestells de seguretat col.locats sobre dorments de fusta 3 

HX11X043 U Cubilot de formigonat amb trapa manual de descàrrega 4 

HX11X048 U Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema de 
protecció integrat 

16 

HX11X049 U Quadre elèctric secundàri provisional d'obra amb sistema de protecció integrat 16 

HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /14 /25 

HX11X053 U Plataforma metàl.lica en voladiu, per descàrrega de materials en façanes, amb trapa 
practicable per al pas del cable de la grua, amb sistema de seguretat integrat 

1 /4 

HX11X054 U Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electròde connectat a terra en rails de 
grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 U Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana (300 mA), i 40 A d'intensitat nominal 16 

HX11X057 M2 Protecció horitzontal de forats en sostres de 5 m de d com a màxim, amb malla 
electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10 x 10 cm i de 3 - 3 mm 
de d embeguda en el formigó, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X058 U Senyal acústica de marxa enrera 25 

HX11X059 M2 Lona de polietilè amb malla de reforç per recobriment de càrrega de caixa de camió 10 

HX11X060 M Cable d'acer de guiat de material suspès  4 /11 

HX11X061 U Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 9 
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HX11X064 U Cinturó portaeines 4 /9 

HX11X065 U Torreta per al formigonat de pilars 1 

HX11X070 U Recipient metàl.lic per la manutenció de materials a granel per una càrrega màxima de 1200 
kg 

4 

HX11X075 U Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 

HX11X076 U Anemòmetre fixe i amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X078 U Luxòmetre portàtil 2 /6 /9 /14 

HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14 

HX11X081 M Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat 
col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X082 U Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i d'alçària 2 m, amb bastiment de 
tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 U Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i d'alçària 2 m, amb bastiment de 
tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X088 M Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de d, amb boques de descàrrega, brides i 
acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs  

10 

HX11X089 U Transformador de seguretat de 24 v, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1512013 M2 Protecció colectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçària amb xarxa-
teló normalitzada (UNE 81-650-80), ancoratges de fleix perforat i clau d'impulsió a pistola, 
nuada amb corda perimetral de poliamida d'alta tenacitat i corda de cosit de 6 mm de d i 
amb el desmuntatge inclòs  

1 

H152M671 U Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb cargols 
d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs  

1 

H154M029 U Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de taulell de fusta amb acabat 
estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m i amb el desmuntatge inclòs 

18 

H15B5005 U Equip de connexió a terra de línia elèctrica aerea de distribució, amb 3 perxes telescòpiques 
per a conductors de 7 a 380 mm2 secció i  per una alçària d'11,5 m, com a màxim, cable de 
coure de 35 mm2 de secció i piqueta de conexió a terra 

16 

HBA31011 M2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

4 /25 

HBB20005 U Senyal manual per senyalista 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 45º, en color vermell, d 29 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins a 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/18 /25 

HBBAB115 U Senyal d'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 

HBC12300 U Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25 

HBC1R801 U Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs 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 
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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 

 
  

 
 
 

6 IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS 
6.4 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 CÀUSTIQUES I/O CORROSIVES 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 
(UNE EN 812:98) 

1 /2 /6 /9 /10 /14 
/18 

H1421110 U Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb montura universal, amb visor transparent 
i tractament contra l'entelament (UNE EN 167:96 i UNE EN 168:96) 

14 /18 

H1424340 U Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerilar, amb montura de cassoleta de policarbonat 10 
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amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 
50 mm de d roscats a la montura (UNE EN 167:96 i UNE 168:96) 

H1431101 U Protector auditiu tipus tap (UNE EN 352-2:94 i UNE EN 458:94) 14 

H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3 (UNE EN 
420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95) 

9 /10 

H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, sense 
plantilla metàl.lica, resistents a la humitat, pell rectificada amb envoltant del turmell i 
empenya encoixinats, puntera metàl.lica, sola antilliscant i falca amortidora d'impactes al 
taló (UNE EN 344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 
345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

1 /2 /6 /9 /10 /14 
/18 

H147L005 U Aparell d'ancoratge per equip de protecció individual contra caiguda d'alçària (UNE EN 
795:97) 

1 

H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13 

H1486241 U Cassaca 3/4, tipus enginyer, de poliester embuatada amb material aïllant amb butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 U Vestit impermeable per treballs d'edificació amb jaqueta, caputxa i pantalons per a 
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix (UNE EN 340:94)  

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X003 U Bastida modular d'estructura tubular com a protecció integrada per a la realització 
d'estructura, tancaments, cobertes i treballs en alçària en previsió de caigudes en alçària 
durant la realització de la totalitat dels treballs, amb sistema de seguretat integrat amb tots 
els requisists reglamentaris 

1 

HX11X004 U Barana definitiva, prevista en projecte, per protecció de caigudes a diferent nivell entre 
muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior 

1 

HX11X007 U Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat integrat 13 

HX11X017 U Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balustre de seguretat 
de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de protecció 
individual, d'alçària 1 m 

1 

HX11X023 U Protector de mans per a cisellar 9 

HX11X026 U Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida de 
cavallets 

13 

HX11X028 U Grua mòbil d'accionament manual 13 

HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 

HX11X053 U Plataforma metàl.lica en voladiu, per descàrrega de materials en façanes, amb trapa 
practicable per al pas del cable de la grua, amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X057 M2 Protecció horitzontal de forats en sostres de 5 m de d com a màxim, amb malla 
electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10 x 10 cm i de 3 - 3 mm 
de d embeguda en el formigó, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X064 U Cinturó portaeines 9 

HX11X076 U Anemòmetre fixe i amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X078 U Luxòmetre portàtil 2 /6 /9 /14 

HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14 

HX11X088 M Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de d, amb boques de descàrrega, brides i 
acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs  

6 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1512013 M2 Protecció colectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçària amb xarxa-
teló normalitzada (UNE 81-650-80), ancoratges de fleix perforat i clau d'impulsió a pistola, 
nuada amb corda perimetral de poliamida d'alta tenacitat i corda de cosit de 6 mm de d 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 

H154M029 U Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de taulell de fusta amb acabat 
estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m i amb el desmuntatge inclòs 

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 45º, en color vermell, d 29 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins a 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /9 /10 /13 
/17 /18 

HBBAB115 U Senyal d'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 

 
MESURES PREVENTIVES 
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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 

 
  

 
8 PAVIMENTS 
8.1 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 
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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 
(UNE EN 812:98) 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /15 /16 
/25 

H1411115 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, 
amb tires reflectants (UNE EN 812:98) 

25 

H1421110 U Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb montura universal, amb visor transparent 
i tractament contra l'entelament (UNE EN 167:96 i UNE EN 168:96) 

14 

H1424340 U Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerilar, amb montura de cassoleta de policarbonat 
amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 
50 mm de d roscats a la montura (UNE EN 167:96 i UNE 168:96) 

10 

H1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, (UNE EN 352-
1:94 i UNE EN 458:94) 

14 

H1445003 U Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92) 17 

H1459630 U Parella de guants per a soldador de protecció contra riscs tèrmics, amb palmell de pell, folre 
interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada de dril fort (UNE 407:95 i UNE EN 420:95) 

15 

H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3 (UNE EN 
420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95) 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 

H145K153 U Parella de guants de material aïllant per treballs elèctrics. Classe 00. Logotip color 
beige,tensió màxima 500 v (UNE EN 420:95) 

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 despreniment 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, sense 
plantilla metàl.lica, resistents a la humitat, pell rectificada amb envoltant del turmell i 
empenya encoixinats, puntera metàl.lica, sola antilliscant i falca amortidora d'impactes al 
taló (UNE EN 344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 
345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /15 /25 

H1474600 U Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147L005 U Aparell d'ancoratge per equip de protecció individual contra caiguda d'alçària (UNE EN 
795:97) 

1 

H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13 

H1481343 U Granota de trebal,color groc per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants (EN 340:93, ENV 343 i ISO 
3758:91//UNE EN 340:94 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /16 
/25 

H1482320 U Camisa de treball, color groc per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), (EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN 340:94) 

14 

H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena (UNE EN 
471:95+erratum:96) 

12 /25 

H1486241 U Cassaca 3/4, tipus enginyer, de poliester embuatada amb material aïllant amb butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 U Vestit impermeable per treballs d'edificació amb jaqueta, caputxa i pantalons per a 
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix (UNE EN 340:94)  

14 

H1489790 U Jaqueta de treball, color groc per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants (EN 340:93, ENV 343 i ISO 
3758:91//UNE EN 340:94) 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X003 U Bastida modular d'estructura tubular com a protecció integrada per a la realització 
d'estructura, tancaments, cobertes i treballs en alçària en previsió de caigudes en alçària 
durant la realització de la totalitat dels treballs, amb sistema de seguretat integrat amb tots 
els requisists reglamentaris 

1 

HX11X004 U Barana definitiva, prevista en projecte, per protecció de caigudes a diferent nivell entre 
muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior 

1 

HX11X012 U Serra circular reglamentària amb certificat ce, equipada amb sistema integrat de seguretat 
amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-motor, 
ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal  

9 /10 

HX11X013 U Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 

HX11X014 U Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
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HX11X016 U Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats  11 

HX11X017 U Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balustre de seguretat 
de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de protecció 
individual, d'alçària 1 m 

1 

HX11X021 U Passadís de protecció prefabricat metàl.lic, amb sistema de seguretat integrat, de llargària 
2,5 m, d'amplària 1,10 m, amb paviment de religa i rampes d'accés articulades, baranes 
metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre de xapa d'acer de 3 mm de 
gruix  

2 

HX11X025 U Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 

HX11X031 U Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 14 /17 

HX11X039 U Carretó manual porta palets 13 

HX11X048 U Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema de 
protecció integrat 

16 

HX11X049 U Quadre elèctric secundàri provisional d'obra amb sistema de protecció integrat 16 

HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 /25 

HX11X053 U Plataforma metàl.lica en voladiu, per descàrrega de materials en façanes, amb trapa 
practicable per al pas del cable de la grua, amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X054 U Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electròde connectat a terra en rails de 
grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 U Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana (300 mA), i 40 A d'intensitat nominal 16 

HX11X057 M2 Protecció horitzontal de forats en sostres de 5 m de d com a màxim, amb malla 
electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10 x 10 cm i de 3 - 3 mm 
de d embeguda en el formigó, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X058 U Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 

HX11X059 M2 Lona de polietilè amb malla de reforç per recobriment de càrrega de caixa de camió 4 /10 

HX11X061 U Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 9 

HX11X075 U Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 

HX11X076 U Anemòmetre fixe i amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X078 U Luxòmetre portàtil 2 /6 /14 

HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14 

HX11X081 M Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat 
col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X082 U Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i d'alçària 2 m, amb bastiment de 
tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 U Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i d'alçària 2 m, amb bastiment de 
tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X088 M Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de d, amb boques de descàrrega, brides i 
acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs  

6 /10 /17 

HX11X089 U Transformador de seguretat de 24 v, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1511015 M2 Protecció horitzontal amb xarxa de seguretat sota bigues en ponts i viaductes ancorada a 
suports metàl.lics, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1511017 M2 Protecció horitzontal amb xarxa de seguretat en trams laterals, en ponts i viaductes ancorada 
a suports metàl.lics en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 M2 Protecció colectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçària amb xarxa-
teló normalitzada (UNE 81-650-80), ancoratges de fleix perforat i clau d'impulsió a pistola, 
nuada amb corda perimetral de poliamida d'alta tenacitat i corda de cosit de 6 mm de d 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 clavats al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

H154M029 U Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de taulell de fusta amb acabat 
estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m i amb el desmuntatge inclòs 

10 /17 

H15B5005 U Equip de connexió a terra de línia elèctrica aerea de distribució, amb 3 perxes telescòpiques 
per a conductors de 7 a 380 mm2 secció i  per una alçària d'11,5 m, com a màxim, cable de 
coure de 35 mm2 de secció i piqueta de conexió a terra 

16 

HBA31011 M2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

12 /25 

HBB20005 U Senyal manual per senyalista 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 45º, en color vermell, d 29 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins a 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 d'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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
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12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs /15 /16 /17 /27 

HBC12300 U Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25 

HBC1R801 U Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs 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 

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 

 
  

 
 

12 CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
12.1 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 
 



ANNEX 10: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  
 

 

Perllongament de la línia Llobregat-Anoia d’FGC entre plaça Espanya i Gal·la Placídia 
  Pàg. 54 

FIXACIÓ DE SUPORTS 
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 CÀUSTIQUES I/O CORROSIVES 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 
(UNE EN 812:98) 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /16 
/20 /21 

H1411115 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, 
amb tires reflectants (UNE EN 812:98) 

12 

H1421110 U Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb montura universal, amb visor transparent 
i tractament contra l'entelament (UNE EN 167:96 i UNE EN 168:96) 

10 /14 /18 

H1423230 U Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb montura universal de barnilla d'acer 
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de d foscos de color din-5, homologats 
segons BS en 175 1997 (UNE EN 169:93) 

10 

H142AC60 U Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de poliester 
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc 
amb protecció DIN 12 (UNE EN 175:97) 

10 

H1431101 U Protector auditiu tipus tap (UNE EN 352-2:94 i UNE EN 458:94) 14 

H1445003 U Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92) 17 

H1459630 U Parella de guants per a soldador de protecció contra riscs tèrmics, amb palmell de pell, folre 
interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada de dril fort (UNE 407:95 i UNE EN 420:95) 

10 /15 

H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3 (UNE EN 
420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95) 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /20 /21 

H145K153 U Parella de guants de material aïllant per treballs elèctrics. Classe 00. Logotip color 
beige,tensió màxima 500 v (UNE EN 420:95) 

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 despreniment 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, sense 
plantilla metàl.lica, resistents a la humitat, pell rectificada amb envoltant del turmell i 
empenya encoixinats, puntera metàl.lica, sola antilliscant i falca amortidora d'impactes al 
taló (UNE EN 344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 
345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

H147K602 U Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, composat d'una 
banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element 
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud (marcat en 362) (UNE EN 358:93, UNE EN 

1 
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362:93, UNE EN 354:93, UNE EN 364:93+erratum:94) 

H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13 

H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena (UNE EN 
471:95+erratum:96) 

4 /11 /12 

H1486241 U Cassaca 3/4, tipus enginyer, de poliester embuatada amb material aïllant amb butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 U Vestit impermeable per treballs d'edificació amb jaqueta, caputxa i pantalons per a 
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix (UNE EN 340:94)  

14 

H1488580 U Davantal per a soldador, de serratge (UNE EN 340:94, UNE EN 470-1:95, UNE EN 
348:94+erratum:94) 

10 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X003 U Bastida modular d'estructura tubular com a protecció integrada per a la realització 
d'estructura, tancaments, cobertes i treballs en alçària en previsió de caigudes en alçària 
durant la realització de la totalitat dels treballs, amb sistema de seguretat integrat amb tots 
els requisists reglamentaris 

1 

HX11X004 U Barana definitiva, prevista en projecte, per protecció de caigudes a diferent nivell entre 
muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior 

1 

HX11X007 U Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat integrat 1 

HX11X008 U Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat  1 

HX11X009 U Pont penjant metàl.lic suspès amb sistema de seguretat integrat amb baranes 
reglamentàries, cabrestants, amb doble cable de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, 
subjectat a pescants amb contrapès 

1 

HX11X010 U Bastida de cavallets amb sistema de seguretat integrat 1 

HX11X011 U Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb porta-
ampolles, vàlvules reductores de pressió, manòmetres, mànigues, broquets, brides 
normalitzades i vàlvules antiretrocès 

15 /20 

HX11X013 U Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 

HX11X014 U Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 

HX11X015 U Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent nivell  1 

HX11X018 U Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat  4 /11 

HX11X019 M Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat integrat, 
normalitzada i incorporada (UNE 76-502-90) (HD-1000) 

4 

HX11X021 U Passadís de protecció prefabricat metàl.lic, amb sistema de seguretat integrat, de llargària 
2,5 m, d'amplària 1,10 m, amb paviment de religa i rampes d'accés articulades, baranes 
metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre de xapa d'acer de 3 mm de 
gruix  

4 

HX11X023 U Protector de mans per a cisellar 9 

HX11X024 U Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 

HX11X025 U Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 

HX11X031 U Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 14 /17 

HX11X032 U Suport de repòs per al disc radial portàtil  9 /13 

HX11X033 U Sac d'aplec amb tapa de descàrrega inferior de teixit de polipropilè 4 

HX11X034 U Sarcòfag per hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 

HX11X039 U Carretó manual porta palets 13 

HX11X041 U Ancoratge amb disseny específic per la manipulació de prefabricats 4 /11 

HX11X048 U Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema de 
protecció integrat 

16 

HX11X049 U Quadre elèctric secundàri provisional d'obra amb sistema de protecció integrat 16 

HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 

HX11X053 U Plataforma metàl.lica en voladiu, per descàrrega de materials en façanes, amb trapa 
practicable per al pas del cable de la grua, amb sistema de seguretat integrat 

4 

HX11X054 U Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electròde connectat a terra en rails de 
grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 U Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana (300 mA), i 40 A d'intensitat nominal 16 

HX11X057 M2 Protecció horitzontal de forats en sostres de 5 m de d com a màxim, amb malla 
electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10 x 10 cm i de 3 - 3 mm 
de d embeguda en el formigó, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X058 U Senyal acústica de marxa enrera 12 

HX11X060 M Cable d'acer de guiat de material suspès  4 /11 

HX11X063 U Encenedor de gúspira amb mànec 15 

HX11X064 U Cinturó portaeines 4 /9 

HX11X066 U Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 11 

HX11X067 U Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 /11 

HX11X068 U Suport per a bufador en repòs d'equip de tall oxiacetilènic 13 /15 

HX11X070 U Recipient metàl.lic per la manutenció de materials a granel per una càrrega màxima de 1200 
kg 

4 
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HX11X071 U Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i de gruix 3 
mm 

16 

HX11X073 U Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 17 /20 /21 

HX11X074 U Detector de gasos portàtil 17 /20 /21 

HX11X075 U Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 /21 

HX11X076 U Anemòmetre fixe i amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X078 U Luxòmetre portàtil 2 /6 /14 

HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14 

HX11X089 U Transformador de seguretat de 24 v, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

HX11X090 U Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la 
paret i amb el desmuntatge inclòs 

10 /20 /21 

 
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 81-650-80) nuada amb corda de poliamida d'alta tenacitat de 12 mm de 
d i amb el desmuntatge inclòs   

10 /15 /21 

H1512013 M2 Protecció colectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçària amb xarxa-
teló normalitzada (UNE 81-650-80), ancoratges de fleix perforat i clau d'impulsió a pistola, 
nuada amb corda perimetral de poliamida d'alta tenacitat i corda de cosit de 6 mm de d i 
amb el desmuntatge inclòs  

1 

H1521431 M Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb 
suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 U Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb cargols 
d'ataconat als brancals de fàbrica 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 clavats al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 

H154M029 U Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de taulell de fusta amb acabat 
estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /17 /21 

H15B0007 U Pantalla aïllant per treballs en zones d'influència en línies elèctriques en tensió 16 

H15B3003 U Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,20 m 16 

H15B5005 U Equip de connexió a terra de línia elèctrica aerea de distribució, amb 3 perxes telescòpiques 
per a conductors de 7 a 380 mm2 secció i  per una alçària d'11,5 m, com a màxim, cable de 
coure de 35 mm2 de secció i piqueta de conexió a terra 

16 

HBA31011 M2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

4 /11 /12 

HBB20005 U Senyal manual per senyalista 1 /4 /11 

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 45º, en color vermell, d 29 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins a 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAB115 U Senyal d'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 

 
 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

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 
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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 

 
 
 

13 INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES 
13.1 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 

OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE MECANISME I EQUIPS, CONNEXIONS DE LINIES, CONNEXIÓ A XARXA, PROVES I POSTA EN 
FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES DE MITJA I ALTA TENSIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL·LALCIONS: US DE BANQUETES, BORRIQUETEAS, BASTIDES  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: SUPERFICIE IRREGULAR DE TREBALL  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ, COL·LOCACIÓ D'ELEMETS PESATS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SUPERFICIE DE TREBALL  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: COPS AMB EQUIPS 

PELAT DE CABLES 
US D'EINES MANUALS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: EXECUCIÓ DE TALADRES PER A FIXACIÓ D'INSTALACIONS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
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 Situació: INSTALACIÓ D'ARMARIS  

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 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

PROBES D'INSTAL·LACIONS 
 

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 
(UNE EN 812:98) 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 

H1421110 U Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb montura universal, amb visor transparent 
i tractament contra l'entelament (UNE EN 167:96 i UNE EN 168:96) 

10 /14 

H142BA00 U Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs 
elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al cap amb arnès dielèctric 

10 

H1431101 U Protector auditiu tipus tap (UNE EN 352-2:94 i UNE EN 458:94) 14 

H1459630 U Parella de guants per a soldador de protecció contra riscs tèrmics, amb palmell de pell, folre 
interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada de dril fort (UNE 407:95 i UNE EN 420:95) 

10 

H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3 (UNE EN 
420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95) 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 

H145K153 U Parella de guants de material aïllant per treballs elèctrics. Classe 00. Logotip color 
beige,tensió màxima 500 v (UNE EN 420:95) 

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 despreniment 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, sense 
plantilla metàl.lica, resistents a la humitat, pell rectificada amb envoltant del turmell i 
empenya encoixinats, puntera metàl.lica, sola antilliscant i falca amortidora d'impactes al 
taló (UNE EN 344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 
345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 

H147K602 U Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, composat d'una 
banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element 
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud (marcat en 362) (UNE EN 358:93, UNE EN 
362:93, UNE EN 354:93, UNE EN 364:93+erratum:94) 

1 

H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13 

H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena (UNE EN 
471:95+erratum:96) 

4 /11 

H1486241 U Cassaca 3/4, tipus enginyer, de poliester embuatada amb material aïllant amb butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 U Vestit impermeable per treballs d'edificació amb jaqueta, caputxa i pantalons per a 
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix (UNE EN 340:94)  

14 

H1489790 U Jaqueta de treball, color groc per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants (EN 340:93, ENV 343 i ISO 
3758:91//UNE EN 340:94) 

11 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X003 U Bastida modular d'estructura tubular com a protecció integrada per a la realització 
d'estructura, tancaments, cobertes i treballs en alçària en previsió de caigudes en alçària 
durant la realització de la totalitat dels treballs, amb sistema de seguretat integrat amb tots 
els requisists reglamentaris 

1 

HX11X004 U Barana definitiva, prevista en projecte, per protecció de caigudes a diferent nivell entre 
muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior 

1 

HX11X007 U Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat integrat 1 

HX11X008 U Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat  1 

HX11X009 U Pont penjant metàl.lic suspès amb sistema de seguretat integrat amb baranes 
reglamentàries, cabrestants, amb doble cable de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, 
subjectat a pescants amb contrapès 

1 

HX11X010 U Bastida de cavallets amb sistema de seguretat integrat 1 

HX11X014 U Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 

HX11X015 U Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent nivell  1 

HX11X018 U Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat  4 /11 
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HX11X019 M Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat integrat, 
normalitzada i incorporada (UNE 76-502-90) (HD-1000) 

4 

HX11X021 U Passadís de protecció prefabricat metàl.lic, amb sistema de seguretat integrat, de llargària 
2,5 m, d'amplària 1,10 m, amb paviment de religa i rampes d'accés articulades, baranes 
metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre de xapa d'acer de 3 mm de 
gruix  

4 

HX11X023 U Protector de mans per a cisellar 9 

HX11X024 U Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 

HX11X025 U Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 

HX11X032 U Suport de repòs per al disc radial portàtil  9 

HX11X033 U Sac d'aplec amb tapa de descàrrega inferior de teixit de polipropilè 4 

HX11X034 U Sarcòfag per hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 

HX11X041 U Ancoratge amb disseny específic per la manipulació de prefabricats 4 /11 

HX11X048 U Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema de 
protecció integrat 

16 

HX11X049 U Quadre elèctric secundàri provisional d'obra amb sistema de protecció integrat 16 

HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 

HX11X053 U Plataforma metàl.lica en voladiu, per descàrrega de materials en façanes, amb trapa 
practicable per al pas del cable de la grua, amb sistema de seguretat integrat 

4 

HX11X054 U Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electròde connectat a terra en rails de 
grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 U Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana (300 mA), i 40 A d'intensitat nominal 16 

HX11X057 M2 Protecció horitzontal de forats en sostres de 5 m de d com a màxim, amb malla 
electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10 x 10 cm i de 3 - 3 mm 
de d embeguda en el formigó, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X060 M Cable d'acer de guiat de material suspès  4 /11 

HX11X064 U Cinturó portaeines 4 /9 

HX11X066 U Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 11 

HX11X067 U Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 /11 

HX11X070 U Recipient metàl.lic per la manutenció de materials a granel per una càrrega màxima de 1200 
kg 

4 

HX11X071 U Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i de gruix 3 
mm 

16 

HX11X075 U Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 

HX11X076 U Anemòmetre fixe i amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X078 U Luxòmetre portàtil 2 /6 

HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14 

HX11X089 U Transformador de seguretat de 24 v, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1512013 M2 Protecció colectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçària amb xarxa-
teló normalitzada (UNE 81-650-80), ancoratges de fleix perforat i clau d'impulsió a pistola, 
nuada amb corda perimetral de poliamida d'alta tenacitat i corda de cosit de 6 mm de d i 
amb el desmuntatge inclòs  

1 

H1521431 M Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb 
suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 U Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb cargols 
d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs  

1 

H15B0007 U Pantalla aïllant per treballs en zones d'influència en línies elèctriques en tensió 16 

H15B3003 U Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,20 m 16 

H15B5005 U Equip de connexió a terra de línia elèctrica aerea de distribució, amb 3 perxes telescòpiques 
per a conductors de 7 a 380 mm2 secció i  per una alçària d'11,5 m, com a màxim, cable de 
coure de 35 mm2 de secció i piqueta de conexió a terra 

16 

HBA31011 M2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

4 /11 

HBB20005 U Senyal manual per senyalista 4 /11 

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 45º, en color vermell, d 29 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins a 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 

HBBAB115 U Senyal d'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 

 
MESURES PREVENTIVES 
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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 

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 

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 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /11 

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 

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 

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 

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 
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PLÀNOLS 
 

A continuació s’inclou un plànol de la implantació en la zona del pou d’atac i fitxes de detall sobre 
procediments incorrectes i correctes sobre activitats relacionades amb l’excavació amb tuneladora. 
 
  



·
1

1106F1.DWG

1/1600

A3

PLÀNOL D'IMPLANTACIÓ D'OBRA
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PLEC 
 
 

1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 
 

1.1. Identificació de les obres 
 
Execució del perllongament d’una línia de ferrocarril amb tres estacions 

 
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 tindrà que formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte 
d'Obra, tenint 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  
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. 
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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 d'ésser cadascun dels documents que l'integren, coherent 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 circumstancies 
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 
apareixen 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. 
 
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 
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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 a sí, o per la seva posterior alienació, 
lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
 

 Contractar i nomenar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de 
Projecte, quan sigui necessari o és cregui convenient 

Contractar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant a l'efecte 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 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. 

Contractar i nomenar al 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.  
NOTA: La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al 

Promotor de les seves responsabilitats. 

 Gestionar el ‘‘Avis Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtindre les preceptives llicencies 
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. ''Project Manager'' i ''Contractor Manager'' 

 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat ‘‘Project Manager’‘ i/o 
‘‘Contractor Manager’‘ qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada que, per la seva 
solvència, estructura i capacitat tècnica acreditada, de forma individual o col·lectiva i, en 
representació delegada, expressa i directa del Promotor, realitzi la gestió ejecutiva-técnica-
econmica-financera del Projecte (Project Manager) o de l'Execució Material de l' obra (Contractor 
Manager), administrant els recursos propis o aliens, de la promoció per compte d'aquell. 
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Competències en matèria de Seguretat i Salut del ‘‘Project / Contractor Manager’‘: 
 
En funció de la capacitat de decisió dins l'estructura,  s'estableix la responsabilitat  de les facultats 
delegades i confiades pel Promotor, en fase de Projecte (Project Manager) o de l'Execució Material 
de l'obra (Contractor Manager), en matèria de prevenció de la sinistralitat laboral. 

 
2.3. 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: 

 
19. Vetllar per que 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: 
h) 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. 

i) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de 
treball. 

20. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que l’hi 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. 

 
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 del 
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: 
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 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 cooperació 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 hagués 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.  

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 d'edificació, 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. 

 
2.4. 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. 
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2.5. 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 llicencia 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 mes a mes l'execució 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. 

 
2.6. 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 subjecció al contracte, el 
Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Definició de Subcontractista: 
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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: 

 
19. El Contractista tindrà que 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 

20. 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.  

21. 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. 

22. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 
23. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins 

dels límits establerts en el Contracte. 
24. 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. 

25. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut 
conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

26. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
27. 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 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 termes de l'apartat 2 
de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

 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 Constructor 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 be delegarà  l'esmentada funció a 
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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 
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 
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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 habilitats per escrit a tal efecte pels respectius responsables tècnics 
superiors, 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. 

 
2.7. Treballadors Autònoms 

 
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i 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. 

 
2.8. 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, 
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seguint les instruccions d’aquell. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
 

 El deure d'obeir les instruccions de l'empresari 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. 
 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o contradiccions 
tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra quin, 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 
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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, aquests, no tan sol no eximeix al Contractista 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, haurà de ser materialitzades 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 complementaries d'entre  sí, pel que qualsevol treball 
requerit en un sols 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 

 
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. 
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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, en qualitat de ‘‘Project Manager’‘ o de ‘‘Contractor Manager’‘ segons 
procedeixi. 
  
 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 sí 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 en forma alguna 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, salvat que tal renuncia 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, es 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 
contencios-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.  

 
4.1. Textos generals 

 

 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. 
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 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. 

 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. 

 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 3 d’agost de 1983. 

 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. 

 Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 31 de gener de 
1997. 

 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. 4861997 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 
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. 

 Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 de maig. BOE de 24 
de maig de 1997. 

 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 

 
4.2. Condicions ambientals 
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 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 

 
4.4. Instal·lacions elèctriques 

 
 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 Electrotècnic per a Baixa Tensió. D. 2413/1973 de 20 de setembre. BOE 9 
d’octubre de 1973. 

 Instruccions Tècniques Complementàries. 
 

 
4.5. Equips i maquinària 

 
 Reglament de Recipients a Pressió. D. 16 d’agost de 1969. BOE 28 d’octubre de 1969. 

Modificacions: BOE 17 de febrer de 1972 i 13 de març de 1972. 

 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. 1495/1986 de 26 de maig. BOE 21 de juliol 
de 1986. Correccions: BOE 4 d’octubre de 1986. 

 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. 19 de desembre de 1985. BOE 14 de 
gener de 1986. Correcció BOE 11 de juny de 1986 i 12 de maig de 1988. Actualització: O. 
11 d’octubre de 1988. BOE 21 de novembre de 1988. 

 ITC – MIE – AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. O. 28 de juny de 1988. BOE 7 
de juliol de 1988. Modificació: O. 16 d’abril de 1990. BOE 24 d’abril de 1990. 

 ITC – MIE – AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de maig de 1989. BOE 9 de 
juny de 1989. 

 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. 
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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. 

 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 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). 

 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). 

 
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. 1403/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. 

 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 nostre sector, 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 para 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 mes del mateix. 
 
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 ‘‘costes’‘ exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme 
a les normes reglamentaries 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 
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Si be 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 / 2000, 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 
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 
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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. 
 
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 
- 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.  
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 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 /1 997 ‘‘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. 
 
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 repassos i manteniment de la 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 farmaciolad'urgències, 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 
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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. 
- 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 mes 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 mes a mes 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 reflexi 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 
 
 

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: 
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 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 
 
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’utilitzador. 

 

 



ANNEX 10: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  
 

 

Perllongament de la línia Llobregat-Anoia d’FGC entre plaça Espanya i Gal·la Placídia 
  Pàg. 88 

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). 

 

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); 91/263/CEE, 
de 29/4/91 (D.O.C.E. Núm. L 128, de 23/5/91). 

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 
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(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. 

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 27/3/95. 

 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 245/1989, de 27 de febrer (B.O.E. d’11/3/89); Ordre 
Ministerial de 17/11/1989 (B.O.E. d’1/12/89), 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 1495/1986, de 26 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de Seguretat en les 
Màquines (B.O.E. de 21/7/86), modificat pels Reials Decrets 590/1989, de 19 de maig (B.O.E. 
de 3/6/89) i 830/1991, de 24 de maig (B.O.E. de 31/5/91) 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). 

 Ordre Ministerial, de 26/6/1988, per la qual s’aprova la 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 7/7/88 i B.O.E. de 5/10/88). 

 Reial Decret 2370/1996, de 18 de novembre, pel qual s’aprova la Instrucció Tècnica 
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Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a 
Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 24/12/96). 

 Reial Decret 1513/1991, d’11 d’octubre, pel qual s’estableixen les exigències sobre els 
certificats i les marques dels cables, cadenes i ganxos (B.O.E. de 22/10/91). 

 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). 

 

 

 Normativa específica de FGC per a treballs pròxims a les vies 

 

 ETV-005 Normes per a treballs en la proximitat de la via (s’adjunta en el plec de condicions del 
projecte) 
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PRESSUPOST 



PRESSUPOST ESTUDI SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENTS Data: 23/09/15 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST ESTUDI SEGURETAT I SALUT
Capítol 02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL�LECTIVA

1 H1512013 m2 Protecció col�lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada
(UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida,
ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

2 H1512212 m Protecció col�lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes,
de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla,
corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i
subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl�lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en
el formigó, en 1a col�locació i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

3 H151A1K1 m2 Protecció col�lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil
trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

4 H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm
de diàmetre embegut en el formigó i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 400,000

5 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

6 H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant
metàl�lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1.200,000

7 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

AMIDAMENT DIRECTE 600,000

8 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

9 H152L561 m Barana de protecció, confeccionada amb puntals metàl�lics horitzontals, d'alçària 1 m, fixada per pressió contra
els paraments laterals verticals i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

10 H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb cargols d'ataconat als
brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 120,000

11 H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i
amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 400,000

12 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

AMIDAMENT DIRECTE 600,000

13 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1.000,000

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 ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

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 ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

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 ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

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 ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

18 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

19 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 ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 50,000
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Obra 01 Pressupost ESTUDI SEGURETAT I SALUT

Capítol 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

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)

5,97 150,000 895,50

2 H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, dotat d'il�luminació autònoma, homologat segons
UNE-EN 812 (P - 2)

25,25 15,000 378,75

3 H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN
812 (P - 3)

11,77 60,000 706,20

4 H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, amb protectors auditius, homologat segons
UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3 (P - 4)

31,23 60,000 1.873,80

5 H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g, de material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812 (P
- 5)

21,77 15,000 326,55

6 H141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, homologat
segons UNE-EN 50365 (P - 6)

14,38 10,000 143,80

7 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 - 7)

5,99 75,000 449,25

8 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 - 8)

5,07 10,000 50,70

9 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de
cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal,
adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D
roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168 (P - 9)

7,01 15,000 105,15

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 (P - 10)

8,15 10,000 81,50

11 H142BB00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a
l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, abatible i
per a acoblar al casc amb arnès dielèctric (P - 11)

9,77 20,000 195,40

12 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 12)

0,23 700,000 161,00

13 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 13)

18,94 50,000 947,00

14 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 14)

1,63 60,000 97,80

15 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada
segons UNE-EN 149 (P - 15)

13,37 60,000 802,20

16 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
(P - 16)

12,25 60,000 735,00

17 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 17)

0,98 140,000 137,20

18 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN
14387 i UNE-EN 12083 (P - 18)

2,76 140,000 386,40

19 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 -
19)

2,39 220,000 525,80
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20 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 - 20)

6,69 220,000 1.471,80

21 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació
de paqueteria i/o materials sense arestes vives, nivell 2, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P - 21)

5,78 220,000 1.271,60

22 H145D002 u Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius
nivell 5, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P - 22)

6,10 400,000 2.440,00

23 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 (P - 23)

2,90 250,000 725,00

24 H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per
a estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats
segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 (P - 24)

6,68 250,000 1.670,00

25 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00,
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN
420 (P - 25)

21,20 40,000 848,00

26 H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1,
logotip color blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons
UNE-EN 420 (P - 26)

40,09 40,000 1.603,60

27 H145K4B9 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2,
logotip color groc, tensió màxima 17000 V, homologats segons
UNE-EN 420 (P - 27)

56,79 40,000 2.271,60

28 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 28)

5,58 40,000 223,20

29 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del
formigó, amb plantilla metàl�lica, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 29)

16,04 50,000 802,00

30 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, sense ferramenta metàl�lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843 (P - 30)

60,64 25,000 1.516,00

31 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl�lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl�lica, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346
i UNE-EN ISO 20347 (P - 31)

23,47 40,000 938,80

32 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador,
resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb
turmellera encoixinada, 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 ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
(P - 32)

27,11 40,000 1.084,40

33 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 - 33)

2,41 60,000 144,60

34 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 34) 14,05 40,000 562,00

35 H147D102 u Sistema anticaiguda compost 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 - 35)

54,59 25,000 1.364,75

36 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal

578,60 25,000 14.465,00
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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 - 36)

37 H147D501 u Sistema anticaiguda compost 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 - 37)

269,60 25,000 6.740,00

38 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua
d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal,
elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del
sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN
362, UNE EN 354 i UNE EN 364 (P - 38)

31,42 15,000 471,30

39 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac
mecànic (P - 39)

22,87 40,000 914,80

40 H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció
de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN 813 (P - 40)

92,45 12,000 1.109,40

41 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 41) 22,64 40,000 905,60

42 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 42)

19,74 40,000 789,60

43 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 - 43)

64,37 40,000 2.574,80

44 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 - 44)

18,02 40,000 720,80

45 H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó
(65%-35%), color blanc, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 45)

18,02 40,000 720,80

46 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, 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 - 46)

16,95 40,000 678,00

47 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 47)

6,31 40,000 252,40

48 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 - 48)

6,31 40,000 252,40

49 H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o
treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 (P -
49)

6,31 40,000 252,40

50 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó (P - 50) 2,23 40,000 89,20

51 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P - 51) 13,28 40,000 531,20

52 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 52)

18,17 40,000 726,80

53 H1486242 u Casaca 3/4, tipus enginyer, de polièster embuatada amb material
aïllant, butxaques exteriors i tires reflectants a la cintura, al pit, a
l'esquena i als tirants, per a senyalista de protecció en treballs a la
intempèrie, homologada segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 (P - 53)

116,60 10,000 1.166,00

54 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 -
54)

4,43 40,000 177,20

55 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 55)

15,02 10,000 150,20
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56 H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 56)

46,29 10,000 462,90

57 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 - 57)

13,11 40,000 524,40

58 H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador,
elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN
470-1 i UNE-EN 348 (P - 58)

16,16 10,000 161,60

59 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a
l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
(P - 59)

21,74 10,000 217,40

TOTAL Capítol 01.01 62.990,55

Obra 01 Pressupost ESTUDI SEGURETAT I SALUT

Capítol 02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL�LECTIVA

1 H1512013 m2 Protecció col�lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en
tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral
de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda
de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs (P - 60)

15,97 200,000 3.194,00

2 H1512212 m Protecció col�lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas
de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada
a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior,
fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes
d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl�lic de forca
fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a
col�locació i amb el desmuntatge inclòs (P - 61)

14,49 200,000 2.898,00

3 H151A1K1 m2 Protecció col�lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas
de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada
a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge
inclòs (P - 62)

5,16 150,000 774,00

4 H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el
formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 63)

5,94 400,000 2.376,00

5 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en
sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs (P - 64)

13,07 150,000 1.960,50

6 H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de
tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl�lic amb mordassa
per al sostre i amb el desmuntatge inclòs (P - 65)

6,65 1.200,000 7.980,00

7 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 - 66)

13,44 600,000 8.064,00

8 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i
amb el desmuntatge inclòs (P - 67)

5,80 100,000 580,00

9 H152L561 m Barana de protecció, confeccionada amb puntals metàl�lics
horitzontals, d'alçària 1 m, fixada per pressió contra els paraments
laterals verticals i amb el desmuntatge inclòs (P - 68)

20,16 50,000 1.008,00

10 H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1
m, fixada amb cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el
desmuntatge inclòs (P - 69)

7,89 120,000 946,80

11 H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en
cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs
(P - 70)

6,99 400,000 2.796,00
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12 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 71)

2,37 600,000 1.422,00

13 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció
dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb
desmuntatge inclòs (P - 72)

0,23 1.000,000 230,00

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 ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 77)

35,24 50,000 1.762,00

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 ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 78)

29,30 50,000 1.465,00

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 ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 79)

34,21 50,000 1.710,50

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 ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 80)

28,11 50,000 1.405,50

18 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 81)

5,52 50,000 276,00

19 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 ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 82)

43,15 50,000 2.157,50

TOTAL Capítol 01.02 43.005,80
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Capítol 03 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 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 2 aixetes, 1 plaques
turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal�lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P -
83)

125,90 150,000 18.885,00

2 HQU1531A mes Lloguer de 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 (P - 84)

246,01 120,000 29.521,20

3 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1
WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l,
amb manteniment inclòs (P - 85)

143,07 400,000 57.228,00

4 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel�les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal�lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 86)

101,19 480,000 48.571,20

5 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel�les d'acer galvanitzat amb

171,59 280,000 48.045,20

EUR
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aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal�lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 87)

6 HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 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 1
pica amb aixeta i taulell, amb instal�lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 88)

110,39 400,000 44.156,00

7 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel�les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal�lació de lampisteria, aigüera
de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal�lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 89)

160,64 250,000 40.160,00

8 HQU22301 u Armari metàl�lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col�locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 90)

58,50 150,000 8.775,00

9 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col�locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 91)

14,99 75,000 1.124,25

10 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col�locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 92)

22,44 40,000 897,60

11 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col�locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 93)

18,97 32,000 607,04

12 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 - 94)

30,07 15,000 451,05

13 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col�locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 95)

112,53 15,000 1.687,95

14 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col�locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 96)

55,46 15,000 831,90

15 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col�locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 97)

91,91 15,000 1.378,65

16 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col�locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 98)

54,95 80,000 4.396,00

17 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col�locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 99) 1,96 40,000 78,40

TOTAL Capítol 01.03 306.794,44
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Capítol 04 CONTROL SEGURETAT A L'OBRA I FORMACIÓ DEL PERSONAL

1 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones (P -
73)

142,62 60,000 8.557,20

2 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
74)

19,87 750,000 14.902,50

3 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 76) 23,70 750,000 17.775,00

4 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut (P - 75) 23,77 60,000 1.426,20

TOTAL Capítol 01.04 42.660,90

EUR
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NIVELL 2: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 62.990,55

Capítol 01.02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL�LECTIVA 43.005,80

Capítol 01.03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 306.794,44

Capítol 01.04  CONTROL SEGURETAT A L'OBRA I FORMACIÓ DEL PERSON 42.660,90

Obra 01 Pressupost ESTUDI SEGURETAT I SALUT 455.451,69

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
455.451,69

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost ESTUDI SEGURETAT I SALUT 455.451,69

455.451,69

euros
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11. MESURES CORRECTORES D’IMPACTE AMBIENTAL 
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 Introducció 
En el següent annex es proposen les Mesures Correctores d’Impacte Ambiental corresponents 

al Projecte del Perllongament del FGC entre Pl. Espanya i Gal·la Placídia. 

Les noves estacions es projecten en terrenys públics que disposen de vegetació que s’haurà de 

preveure la seva reposició un cop acabades les obres. 

 Descripció del projecte 

Els accessos a les obres de les estacions projectades estaran situades a nivell de carrer integrades 
en la rambla enjardinada de l’Avinguda Tarradellas i Via Augusta. 
Cal destacar primer les dues actuacions a l’avinguda Tarradellas, que són la construcció de la 

nova estació d’FGC de Sants-Estació, a l’avinguda Tarradellas nº 1, i la nova estació Francesc 

Macià, a la mateixa avinguda Tarradellas nº 140. 

La secció de l’avinguda Tarradellas, d’uns 50 metres d’amplada mitjana, disposa d’un passeig 

central d’uns 20 metres on hi ha una sèrie de vegetació plantada com a separació entre el tram 

central vianant i les calçades asfaltades. El projecte constructiu haurà de preveure la seva 

reposició en funció del disseny de la reurbanització de la superfície exterior de les estacions. 

 Mesures correctores d’impacte ambiental 

S’inclouen a continuació les mesures correctores necessàries per a minimitzar les alteracions 

que puguin originar-se a l’entorn amb l’execució de les obres de construcció de les noves 

estacions del perllongament de la línia Llobregat-Anoia dels FGC. 

S’ha de partir de la base de que gran part dels impactes poden reduir-se amb un disseny adequat 

de les obres des del punt de vista mediambiental i una acurada actuació durant la fase de 

construcció. Per tant, les mesures correctores poden diferenciar-se en dos tipus: per una part, 

les que ja s’inclouran dins de les determinacions del projecte, tals com reposició 

d’infraestructures o serveis afectats; i per l’altre, les que, per les seves característiques s’han 

d’establir de forma addicional, que són les que s’exposen a continuació. 

L’anàlisi d’impactes evidencia que les alteracions sobre el medi natural de les obres en projecte 

no són significatives, per tant les mesures correctores sobre aquest medi són recomanacions de 

caràcter general, desenvolupant majorment les que afecten al medi social. 

A continuació s’indiquen aquelles mesures, tant de caràcter preventiu com corrector, que 

s’hauran de tenir en compte en l’execució del projecte analitzat, agrupant-les en funció dels 

aspectes del medi sobre el que incideixin. 

Les alteracions més importants produïdes per la construcció del projecte estan directament 

relacionades amb l’abocament dels materials d’excavació, amb el soroll produït per la 

maquinària i el transport del material i amb la vegetació afectada.  

En quant a les aigües subterrànies, tot i que no es coneixen, es preveu superar la cota del nivell 

freàtic per la qual cosa s’esperen intercepcions en aquest sentit. Més endavant es fan una sèrie 

de recomanacions per a evitar possibles episodis de contaminació del freàtic.  

Seguidament es passen a detallar les principals mesures correctores que s’adoptaran en aquest 

projecte per a minimitzar l’impacte ambiental. Donat el tipus d’obra les mesures correctores es 

defineixen pel conjunt de l’activitat.  
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 Definició de les mesures correctores sobre els vectors 

ambientals 

Es presenten les mesures correctores que es proposen separades pels medis que es troben 

afectats: 

Medi atmosfèric 

En la fase d’obra del projecte els canvis de la qualitat de l’aire es produeixen pels moviments de 

terres, transport de materials, plantes de tractament de materials i erosió eòlica. Aquest 

impactes es podrien classificar en: 

- Augment de les partícules en suspensió a causa dels moviments de terres dins l’obra i del 
transport de terres sobrants cap als abocadors temporals o permanents. 

- Augment de les emissions de contaminants degut al trànsit de maquinària pesada per la 
zona d’obres. 

Amb la finalitat de minimitzar, en la mesura del possible, les afeccions a la població durant la 

fase de construcció, s’hauran de dur a terme les següents actuacions: 

- Durant les obres, especialment en èpoques de sequera, s’efectuaran regs periòdics de les 
zones d’obra en superfície, especialment els abassegaments de terres, abocadors i totes 
aquelles actuacions que puguin generar importants volums de pols.  

- El transport de les terres és una de les fonts de pols fugitiu que es produeix per la circulació 
dels camions a través de les vies. Els propis pneumàtics transporten petites quantitats de 
fang que es va dipositant al llarg del trajecte i que, desprès del seu assecat, es desintegra 
generant-se pols amb el moviment de l’aire. Per tant, durant el transport es cobriran les 
caixes dels camions per evitar emissions de pols o caiguda de material amb mantes o xarxes. 

- Pel que fa al fang, a més de ser una font potencial de pols, amb la sortida dels camions de 
l’obra s’embruta la xarxa viària. Per això s’haurà de construir un tram de neteja col·locant 
uns perfils metàl·lics, de tal manera que mitjançant el rec amb una mànega es netegin els 
baixos i pneumàtics dels vehicles.  

- Utilització de maquinària en bon estat amb un manteniment periòdic, ja que una combustió 
defectuosa provoca un augment de l’emissió de gasos del motor. 

- El projecte constructiu haurà de tenir en compte un predimensionat que permeti preveure 
l’espai físic on s’hauran d’incorporar les instal·lacions dels sistemes de ventilació. 

 

Soroll 

Les obres relatives a les noves estacions i el pou d’atac suposaran un increment sonor 

principalment a la fase de construcció del projecte.  

Les condicions sòniques durant les obres i en la fase d’explotació s’han d’adaptar a la normativa 

vigent, en aquest cas, a la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació 

acústica, de recent publicació, llur article 5 defineix: 

“(...) Als efectes d’aquesta Llei, el territori es delimita en les zones de sensibilitat acústica 
següents: 

a) Zona de sensibilitat acústica alta (A): comprèn els sectors del territori que requereixen 
una protecció alta contra el soroll. 
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b) Zona de sensibilitat acústica moderada (B): comprèn els sectors del territori que 
admeten una percepció mitjana de soroll. 

c) Zona de sensibilitat acústica baixa (C): comprèn els sectors del territori que admeten 
una percepció elevada de soroll (...)”. 

Els nivells d’immissió sonora corresponent al projecte en estudi són els següents:  

 

Nivells d’immissió 

 

Zona de 

sensibilitat 
Valors límit d'immissió LAr en dB(A) Valors d'atenció LAr en dB(A) 

 Dia Nit Dia Nit 

A, alta 60 50 65 60 

B, moderada 65 55 68 63 

C, baixa 70 60 75 70 

 

A la ciutat de Barcelona, l’Ajuntament ha establert el següents intervals diürns: si la població 

està exposada a nivells de soroll inferiors a 65 dB(A), es considera que està sota unes bones 

condicions acústiques; les condicions passen a la categoria de tolerables si els nivells estan entre 

els 65 dB(A) i els 75 dB(A); i, finalment, per a nivells superiors als 75 dB(A), les condicions 

acústiques es consideren dolentes. L’Ordenança del medi ambient urbà de Barcelona estableix 

els següents límits per sectors: 

 

ZONA 
PERÍODE DIÜRN 

(07:00 a 22:00 hores) 

PERÍODE NOCTURN 

(22:00 a 07:00 hores) 

I 60 dB(A) 50dB(A) 

II 65 dB(A) 55 dB(A) 

III 70 dB(A) 60 dB(A) 

IV 75 dB(A) 65 dB(A) 

(Font: Ordenança del medi ambient urbà, Ajuntament de Barcelona) 

Zona tipus I: Sector del territori d’alt confort acústic. 

Zona tipus II: Sector del territori amb predomini del sòl urbà, urbanitzable o no urbanitzable, 

d’ús d’habitatge i residencial. 

Zona tipus III: Sector amb predomini de sòl urbà, urbanitzable o no urbanitzable, d’ús 

d’habitatge, residencial, comercial i de serveis. 

Zona tipus IV: Sector amb predomini de sòl urbà, urbanitzable o no urbanitzable d’ús industrial. 
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Per les característiques de l’obra, en un punt de la xarxa de FGC, sense tall de la línia, pot ser 

necessari (segons les indicacions de la Direcció d’Obra) efectuar certs treballs en horari nocturn, 

reduït o en festius.  

S’han identificat les principals activitats properes a la traça. No hi ha cap centre sanitari o 

hospital proper a la zona d’actuació ni tampoc escoles o altres centres educatius. 

Es tracta d’un indret mixta amb predomini de petites indústries. Hi ha presència però d’alguns 

blocs de cases a menys de 100 m. que mereixen especial atenció. 

Per a minimitzar els efectes de les obres en els indrets més sensibles, es prendran les següents 

mesures a la fase de construcció: 

- Limitar el màxim possible els treballs de construcció a la franja horària diürna, de manera 
especial en les obres que es realitzin a cel obert. 

- El soroll de la maquinària treballant pot disminuir-se amb un manteniment regular 
d’aquesta, eliminant-se sorolls d’elements desajustats o desgastats que treballen amb certs 
nivells de vibració. Es comprovarà que tota la maquinària disposi de les homologacions CE 
corresponents. 

La maquinària que habitualment participa en les operacions lligades al moviment de terres són: 

martells hidràulics, camions-grua, roçadora, retroexcavadores, pales carregadores, etc. 

Tota aquesta maquinària està sotmesa a les regulacions establertes per la Comunitat Europea 

(C.E.E.) mitjançant directives transposades al nostre país. S’aplicarà la metodologia i els valors 

establerts a les directives corresponents a cada tipus de maquinària: 

 

Maquinària i equips d’obres    Directiva 79/113/CEE 

       Directiva 81/1051/CEE 

       Directiva 85/405/CEE 

Motocompressors     Directiva 84/533/CEE 

       Directiva 85/406/CEE 

Grues de torre      Directiva 84/533/CEE 

       Directiva 85/405/CEE 

Grups electrògens de soldadura    Directiva 84/535/CEE 

       Directiva 85/407/CEE 

Grups electrògens de potència    Directiva 84/536/CEE 

        Directiva 85/408/CEE 

Trituradors de formigó, martell picadors de mà  Directiva 84/537/CEE 

        Directiva 85/409/CEE 

Pales hidràuliques, pales de cables, topadores   Directiva 86/662/CEE 

frontals, carregadores i pales carregadores  Directiva 89/514/CEE 
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Com a normativa general tota la maquinària que treballa a l’aire lliure han de tenir l’homologació 
CE respecte el soroll establert per la Directiva 2000/14/CE 

Els límits establerts són els següents: 

 

Tipus de màquina 

Potència neta instal·lada (P en 
KW) Potència elèctrica (Pelen 

kW) 

Massa de l’aparell (m en kg) 

Amplada de tall (L en cm) 

Nivell de potència sonora 
admissible en dB(A)/1 pW 

Fase I a 

partir del 

3.1.2001 

Fase II a partir del 

3.1.2006 

Màquines 
compactadores 

P< 8 108 105 

8 < P < 70 109 106 

P > 70 89+11 lg P 86+11 lg P 

Topadores, 

carregadores i pales 

carregadores sobre 

orugues 

P < 55 106 103 

P> 55 87+11 lg P 84+11 lg P 

Topadores, 

carregadores i pales 

carregadores sobre 

rodes, motovolquets, 

anivelladores, 

pavimentadores, grues 

mòbils,.. 

P<55 104 101 

P> 55 85+11 lg P 82+11 lg P 

Muntacàrregues per 

transport de material 

de construcció 

P< 15 96 93 

P> 15 83+11 lg P 80 + 11 lg P 

Trituradores de formigó 

i martells picadors de 

ma 

m < 15 107 105 

15 < m < 30 94 +11 lg m 92 +11 lg m 

m > 30 96 +11 lg m 94 +11 lg m 

Grues de torre  98 + lg P 96 + lg P 

Grups electrògens de 

soldadura i potència 

Pel < 2 97 + lg Pel 95 + lg Pel 

2 < Pel < 10 98 + lg Pel 96 + lg Pel 

Pel > 10 97 + lg Pel 95 + lg Pel 

Motocompressors 
P < 15 99 97 

P > 15 97 + 2 lg P 95 + 2 lg P 

Talladores de gespa 

L < 50 96 94 

50 < L < 70 100 98 

70 < L < 120 100 98 

L > 120 105 103 
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Durant la construcció, es consideren com a valors límits d’emissió a les façanes dels edificis 
pròxims, un increment màxim de +5 dB(A) dels nivells Leq actualment existents.  

Amb l’objecte de protegir els treballadors en front als riscos derivats de l’exposició al soroll 
durant el treball, és d’obligat compliment el Reial Decret 1316/89. Durant la jornada de treball 
els equips emprats no podran, en general, assolir a cinc metres de distància nivells sonors 
superiors a 90 dB(A); amb aquesta finalitat la maquinària de construcció complirà la normativa 
d’emissió vigent, i s’adoptaran les mesures correctores complementàries que consideri 
necessàries la Direcció d’Obra. 

També cal tenir en compte: 

- Els òrgans mòbils es mantindran en perfecte estat de conservació pel que fa al seu equilibri 
dinàmic o estàtic, així com la suavitat en el funcionament dels coixinets o camins de 
rodadura. 

- No es realitzarà ancoratge directe de màquines o suports d’aquesta o qualsevol aparell 
mòbil a les parets mitjaneres, forjats o qualsevol element constructiu de les edificacions. 

- Les màquines es situaran de forma que quedin a una distancia mínima de 70 cm de murs 
perimetrals i forjats, i de 100 cm quant es tracti d’elements mitjaners. 

En tot cas, tant en període de construcció com de funcionament es mesuraran els nivells de 

soroll i vibracions realment assolits, determinant-se la necessitat de mesures correctores 

complementàries. 

 

Hidrologia 

Els impactes potencials sobre la hidrologia que les obres d’infraestructura com la que és objecte 

d’estudi poden ser de diferents tipus: 

- Contaminació de l’aqüífer: Els processos contaminants que puguin generar-se en les aigües 
subterrànies poden tenir dos orígens diferents: 

a. Durant l’execució de les obres de construcció de les estacions i els túnels es pot provocar 
la intrusió a la zona de treball d’aigua provinent de les filtracions del propi terreny o de 
la que es genera per la pròpia activitat. En aquest cas s’hauria d’informar ràpidament a 
l’ACA per a prendre les mesures correctores adients.  

b. Abocaments accidentals durant les obres: L’activitat de la maquinària (fuites accidentals 
d’olis, combustibles o altres productes) o l’incorrecte emmagatzematge dels residus 
produïts a l’obra (en especial olis de maquinària, formigó barrejat amb aigua, o altres 
residus líquids) poden penetrar en l’aqüífer afectant la qualitat de les aigües.  

- Durant la fase d’explotació, es podria afectar l’aqüífer pels residus de les aigües procedents 
del drenatge de la infrastructura (pluvials, filtracions, etc.): El projecte haurà de preveure la 
recollida de tot el drenatge de la infrastructura, a través d’un sistema de canaletes i 
col·lectors, per posteriorment transferir-ho a la xarxa de clavegueram. Aquests cabals poden 
tenir un cert grau en contaminants, principalment grasses del material rodant dels trens, 
encara que no s’afectaria en cap cas l’aqüífer, donat que en el projecte es contemplarà un 
sistema de drenatge.  

Per a no generar afeccions de tipus contaminant a l’aqüífer durant les obres, s’hauran de dur a 

terme controls dels possibles abocaments que es produeixin durant la construcció o en fase 

d’explotació. Es tindran en compte les següents actuacions:  
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- Els sistemes d’excavació s’ajustaran de manera que tinguin mínima afectació a les aigües 
subterrànies de la zona. 

- Es controlaran qualsevol tipus d’aigües provinents de les pròpies obres prèviament al seu 
abocament al clavegueram o reutilització. Les aigües es podran abocar al clavegueram, 
prèvia autorització administrativa, sempre i quan compleixin els criteris de qualitat 
establerts a l’Annex 1 del Reglament Metropolità d'Abocament d'Aigües Residuals, aprovat 
pel Consell Metropolità el 8 de maig de 1997.  

- Les màquines que treballin a les obres s’han de mantenir en perfecte estat, realitzant-se les 
revisions tècniques pertinents i vigilant possibles fuites en les mateixes (olis, grasses, 
combustibles, etc.). 

- Durant la fase d’explotació s’han de dur a terme inspeccions de manteniment dels sistemes 
de drenatge de tota la infrastructura, i la seva correcta connexió amb la xarxa de 
sanejament, per tal de garantir que no es produeixin fuites cap a l’aqüífer. 

 

Geologia 

L’execució de qualsevol obra comporta necessàriament la realització de moviments de terres de 

diferents tipus i magnitud, segons l’entitat i tipologia de la mateixa. 

Les obres que es projecten incidiran sobre la morfologia del terreny durant les fases d’excavació 

de les obres a cel obert i subterrànies i en l’àrea d’ubicació de les mateixes. 

Un cop finalitzades les obres en superfície, la morfologia del terreny és refarà en la seva totalitat, 

tornat a l’estat inicial, pel que no es preveu cap efecte de tipus residual. 

Cal destacar que no es produirà cap tipus d’afecció en formes del relleu natural, perquè al 

tractar-se d’una zona urbana aquest ja està totalment alterat. 

A la zona d’estudi no s’hi coneixen singularitats geològiques, no obstant l’execució de les obres, 

pot proporcionar dades sobre estructura i litologia d’interès geotècnic, paleontològic i científic. 

Com ja s’ha dit, el contractista haurà de presentar abans de l’inici de l’obra una planificació de 
les zones on ubicarà els abocadors temporals.  

Les terres sobrants excavades, és a dir totes aquelles que no es reaprofitin a l’obra, així com els 

materials extrets, seran portades a abocador controlat i autoritzat per a tal activitat. Cada cop 

que es portin terres a l’abocador es demanarà un certificat on s’indiqui la quantitat de terra que 

entra a l’abocador provinent de l’obra. Aquest certificat serà entregat al responsable Ambiental 

de l’Obra. 

S'intentarà que les àrees destinades a abocadors estiguin el menys allunyades possible de l'obra, 

per tal d'aconseguir reduir el cost del transport. Al final d’aquest capítol s’inclou una selecció 

dels abocadors més propers a l’àrea d’estudi. 

El contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui 

aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental. 

Adjuntem plànol amb la localització dels abocadors de runes, autoritzats per la Junta de Residus, 

més propers de Barcelona: 
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Abocadors propers a la zona de les obres 

 

 

 

A continuació s’adjunten les adreces d’aquells abocadors que es troben més propers al projecte 

i són les que caldrà utilitzar. Es presenten amb ordre de proximitat. 
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DIPÒSIT CONTROLAT DE RUNES I ALTRES RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ DE BARCELONA  

Codi de gestor Operacions autoritzades  

E-609.99  T15 Deposició en dipòsit de terres i runes 
 

Adreça física Adreça de correspondència 

MOLL D'INFLAMABLES (PORT BCN) TRAV. DE GRÀCIA 56 

08039 08006  

BARCELONA BARCELONA 
 

Telèfon  934147488 Fax  E-mail  

Activitat:  

DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RUNES. 

 

 

 

Mapa detallat de localització: 
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DIPÒSIT CONTROLAT DE RUNES I ALTRES RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ D'EL PAPIOL (PEDRERA DE 
SANTA TERESA)  

Codi de gestor Operacions autoritzades  

E-332.97  T15 Deposició en dipòsit de terres i runes 
 

Adreça física Adreça de correspondència 

CTRA. C-1413, PK 4.300 AV. EDUARD MARISTANY (TERSSA) S/N 

08754 08930  

PAPIOL SANT ADRIÀ DE BESÒS 
 

Telèfon  Fax  E-mail  

936731800 936730427 - 
 

Activitat:  
DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RUNES.  

 

Mapa detallat de localització 
 

 

mailto:-
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Usos del sòl 

La construcció d’una obra suposa l’ocupació d'un espai, que deixa de tenir el seu ús anterior o 

impossibilita el desenvolupament d'altres possibles o previstos localment.  

El sol on s’ubicaran les futures estacions és propietat de l’Ajuntament de Barcelona i el seu ús 

és públic.Les obres a nivell de carrer se situen sobre parterres enjardinats de la mitjana de 

l’avinguda Tarradellas. És convenient situar els emplaçaments de les instal·lacions en superfície 

de manera que es seccionin el menys possibles les àrees dedicades al mateix ús o usos molt 

interrelacionats. 

En general a la fase d'obres es produeix un impacte addicional pel tall provisional en els punts 

d’accessos, i ocupació de terrenys en superfície per l’emplaçament dels abassegaments de 

material, parc de maquinaria, casetes d’obra, abocadors de sobrants d’obra, etc.  

Durant la fase d’obres es preveu mobilitzar un volum de terres important, resultant de 

l’excavació (v. geologia). La gestió dels abocaments procedents de l’excavació (utilització com 

material de préstec en obres o construccions amb dèficit o necessitat de reblerts, per restauració 

de canteres, etc.) hauran de ser analitzats en detall prèviament a l’obra. 

El contractista haurà de presentar un informe relatiu a la ubicació de l’àrea d’abassegament, així 

com també de la ubicació del parc de maquinària, per a evitar l’afectació del recursos naturals 

o cultural protegit o que sense estar-ho, tingués un destacat interès proteccionista o econòmic. 

En aquest es justificarà també el mètode de recuperació del terreny sobre el que es produeixi 

l’abassegament. Aquest informe haurà de ser supervisat pel Departament de Medi Ambient. 

D’altra banda, un cop retirat el parc de maquinària, casetes d’obra i els abassegaments de la 

zona, el contractista haurà d’eliminar tots els elements no existents en la situació original, 

transportant-los a abocador autoritzat. 

 

Zones verdes i vegetació 

Les alteracions més significatives que poden ocasionar les obres són l’eliminació de determinats 
exemplars arboris en les zones on s’executin les obres de construcció a cel obert. 

L’arbrat constitueix un element fonamental, tant a nivell estètic com a nivell funcional, en els 

carrers de qualsevol ciutat. Els arbres, utilitzats com elements de composició urbana, permeten 

articular i modelar espais desproporcionats, establir la unitat paisatgística d’espais 

desequilibrats, diversificar i dinamitzar espais uniformes i monòtons, tancar perspectives 

excessivament profundes o obertes, ocultar o disminuir les vistes desagradables i façanes 

desafortunades, i augmentar la intimitat entre forats d’edificis fronterers. 

Així també, els arbres constitueixen filtres naturals que esmorteixen el soroll ambiental, 

absorbeixen gasos tòxics i fixen la pols en suspensió.  

Per això, per aturar l’afecció que originin les obres sobre determinats elements arboris s’hauran 

de prendre, en primer lloc, les mesures de protecció necessàries per a preservació de l’arbrat. 

Les obertures de rases, la compactació del terreny, la impermeabilització del sòl, l’elevació del 

nivell freàtic, són factors que cal preveure a l’hora de treballar al voltant dels arbres. És 
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important, per tant, seguir unes directrius per a la protecció de l’arbrat que s’exposen a 

continuació: 

- És important no compactar el terreny al voltant dels arbres 

- Cal evitar  obrir rases a menys de 1m de l’escossell dels arbres 

- No s’abocaran productes tòxics ni restes de construcció al voltant dels arbres 

- No s’acopiarà material ni es col·locarà la caseta d’obra sobre l’escossell dels arbres.  

- No es podran utilitzar els arbres com a suport de tanques, senyals o instal·lacions elèctriques 
o similars. 

- Caldrà valorar una possible poda correctora de la capçada per a contrarestar la pèrdua 
d’arrels. 

- En espais oberts, caldrà protegir els arbres amb una tanca de fusta de 1,2-1,8 m d’alçada, a 
una distància de 2 m de la capçada (5 m en arbres columnars) 

- Davant la impossibilitat d’impedir l’excés de trànsit i d’apilonaments, la superfície del sòl al 
voltant de l’arbre s’ha de recobrir amb una capa de material de drenatge (grava) d’un mínim 
de 20 cm de gruix, sobre la qual es col·locarà un revestiment de taulons o d’altre material 
semblant 

- Per evitar danys mecànics, i sobre tot quan es tracta d’arbrat de carrer, s’envoltarà el tronc 
amb una tanca de fusta, de 2m d’alçada com a mínim o s’anellarà amb pneumàtics. 

- Les rases a menys d’un metre del tronc, s’obriran manualment i en cas de tenir que tallar 
arrels serà necessària la supervisió especialitzada.  

(font: “Decàleg per a la protecció dels arbres durant les obres de construcció”, de l’Ajuntament 

de Barcelona) 

 

En cas d’afectació directa, s’haurà de procedir a la reposició d’aquests arbres, bé retirant-los i 

trasplantant-los posteriorment, o bé restituint-los amb altres exemplars de les mateixes 

espècies que els eliminats. 

L’elecció d’un tipus de mesura o un altre dependrà entre d’altres coses, de l’estat de conservació 

de cada exemplar, interès botànic, etc. Per a la valoració s’adoptaran criteris per establir la 

frontera entre els exemplars que poden ser objecte de trasplantament i els que no poden ser-

ho, a través de l’aplicació de la “Norma Granada” de la Asociación Española de Parques y Jardines 

Públicos  

Les decisions respecte les operacions de trasplantament i reposició de noves plantacions seran 

presses per l’Ajuntament de Cornellà. 

Es tindran el compte les següents recomanacions: 

1. Trasplantament d’elements vegetals preexistents 

La trasplantació d'arbres i arbusts té com a finalitat garantir el reeiximent i la salvaguarda dels 
exemplars que, pel fet de no poder ser mantinguts on estan, hagin de ser trasplantats i 
preservats de la seva eliminació. També, hi ha casos en les quals la trasplantació té un alt risc i 
cal desestimar l'operació. 
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S’entén com a arbre o arbust exemplar aquell vegetal llenyós que ha assolit la maduresa 

representativa de la seva espècie i, en altre cas, individu singular amb uns valors considerables 

de grandària, de vigor, d'edat, d'un valor econòmic molt elevat sobre l’estàndard bàsic de 

l'espècie o diversos factors a la vegada. 

Es reconeixen dos grups diferents d'exemplars: 

- Exemplars que han estat preparats per a la seva trasplantació 

- Exemplars que no han rebut cap operació prèvia a la trasplantació 

Les tècniques i les opcions que s'han de prendre en les operacions de la trasplantació varien per 

a cada grup. Cal una atenció especial per aquells exemplars en què, per la combinació de mida i 

pes, és necessari l'ús de maquinària especial per dur a terme l'operació. 

La trasplantació d'un arbre o d'un arbust exemplar ha de ser sempre l'última opció que s'ha de 

prendre. Els arbres monumentals no es poden trasplantar en cap cas. 

En tots els casos cal la valoració d’afectació i l’autorització de Parcs i Jardins seguint les 

ordenances municipals. 

Cal avaluar la viabilitat de la trasplantació d'un exemplar, tenint en compte els següents criteris: 

2. Factors per valorar la capacitat de trasplantació d'un exemplar 

- Forma de creixement i dimensions de les arrels i de la part aèria  

- Tipus i varietat de l'arbre o arbust 

- Època de trasplantació 

- Estat de salut, vitalitat i expectativa de vida futura 

- Danys soferts a la part aèria i a les arrels 

- Condicions agro-climàtiques i medi ambientals de la zona d'extracció i tolerància a les 
condicions de l'emplaçament nou  

- Condicions edafològiques de la zona d'extracció i tolerància a les condicions del 
emplaçament nou 

- Termini d'execució de les operacions de la trasplantació 

 

3. Època de transplantació 

Distingim 3 tipologies generals d'arbres i arbusts per determinar l'època de major idoneïtat per 

a la trasplantació: caducifolis, perennifolis i espècies de climes càlids. 

- Caducifolis de clima fred  

* Hivern: Durant el període de repòs vegetatiu (hivern) i especialment al final, abans de la 

brotada primaveral. Després de la caiguda de les fulles  

Perennifolis de fulla ampla  

* Final d'hivern: Preferentment al final del període de repòs vegetatiu i abans de la brotada 

primaveral 

* Final d'estiu: Durant el període de repòs vegetatiu d'estiu abans de la brotada de tardor 

- Perennifolis de fulla estreta (Coníferes i Resinoses) 
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* Final d'hivern: Al final del període de repòs vegetatiu i abans de la brotada primaveral. 

* Final d'estiu: Preferentment després del període de repòs vegetatiu d'estiu abans de la 

brotada de tardor. 

- Espècies de climes càlids, palmeres i afins 

* Primavera: Necessiten temperatures suaus i càlides preferentment espècies subtropicals. 

* Començament d'estiu: Preferentment palmeres i similars. 

* Les plantes llenyoses dins del període de repòs vegetatiu restringeixen el seu creixement a les 

arrels donant-se el màxim d'activitat rizogènica.  

Sempre una programació correcta de la trasplantació repercuteix molt favorablement, sobretot 

en aquells exemplars que són difícils de trasplantar. Les trasplantacions que s'hagin de realitzar 

a l'estiu, excepte les d'espècies de climes càlids, s'han d'endarrerir almenys fins després del 

creixement fort de brots i fulles, que té lloc al començament d'aquesta estació de l'any. 

A totes les zones afectades on calgui replantar o plantar alguna espècie arbòria es deixarà com 
a mínim una capa de 1,5 metres de terra per a permetre el correcte desenvolupament de l’arbrat 
(o en escossell) .  

Al pressupost del present projecte es fa la valoració econòmica de les mesures correctores de 

trasplantament i replantació dels arbres afectats. 

També es proposa que, durant l’execució de les obres i a la finalització de les mateixes, es faci 

un inventari detallat dels peus arboris veritablement afectats, valorant-se l’afecció. 

Les decisions respecte les operacions de trasplantament i reposició de noves plantacions seran 

preses per la Direcció facultativa en coordinació amb l’Ajuntament de Cornellà del Llobregat).  

4. Altres mesures  

- Minimitzar la superfície alterada. Haurà de restringir-se en el possible el nombre dels 
exemplars arboris, evitant-se destrosses innecessàries en aquelles zones on no es realitzin 
obres a cel obert. Per això es senyalitzarà perfectament la zona d’afectació. 

- Instal·lar elements de protecció en els peus arboris que no hagin de ser eliminats però que 
es trobin propers a les zones on es realitzin les obres a cel obert. 

- Exercir un control efectiu durant la realització de les obres, amb la finalitat d’evitar que els 
operaris de maquinària pesada produeixin destrosses no desitjables, evitant , sempre que 
no sigui estrictament necessari, tallar exemplars arboris. 

 

Afectació de l’arbrat a la zona del projecte 

En aquest projecte es disposa d’un nombre important d’arbres afectats per les obres. L’arbrat 

es classifica segons el perímetre del seu tronc en diferents categories: 

- 1ª categoria (0-40 cm de perímetre) 

- 2ª categoria (40-80 cm de perímetre) 

- 3ª categoria (80-110 cm de perímetre) i  

- 3ª categoria exemplar (més de 110 cm de perímetre) 
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Les actuacions sobre la vegetació s’hauran de quantificar, valorar econòmicament i incloure dins 

del corresponent apartat del pressupost del projecte constructiu. 

 
Paisatge urbà 

Aquest impacte visual es centrarà especialment en el cromatisme i la textura geomètrica del 

paisatge, al substituir-se un volum estèticament “assentat” (edificis, arbres, etc.) per altres més 

“exòtics” (grues, escombres, peces de construcció, etc.) discordants amb la distribució de formes 

inicials. S’ha de destacar a més, que la necessitat d’eliminar exemplar d’arbrat augmentarà la 

profunditat visual en les zones d’obres, facilitant la seva observació i ampliant els efectes estètics 

negatiu de les mateixes. 

Les mesures correctores més importants a executar sobre el paisatge es basen en la reposició 

dels arbres afectats per les obres. 

També caldrà tenir en compte: 

- Acabar i restaurar les àrees de l’entorn, i la pròpia zona d’actuació, que es veuran afectades 
per la fase de construcció, amb la finalitat de que l’aspecte general i l’ús de les mateixes 
anterior a les obres pugui ser restituït. 

- Neteja general de la zona afectada al finalitzar les obres. Amb aquesta mesura s’evitarà que 
quedin en l’entorn instal·lacions o restes que facin desmerèixer amb la seva presencia la 
qualitat visual de l’entorn i l’efectivitat de les mesures correctores adoptades. 

- L’abocament de runes de l’obra haurà de realitzar-se en un abocador controlat, amb 
llicència municipal de transports i abocament. 

- Controlar que tots els materials utilitzats compleixin la normativa existent en matèria de 
qualitat però també a nivell de durabilitat i resistència a actes vandàlics. 

 

Patrimoni cultural 

A la zona d’estudi no s’afecten de forma directa elements del patrimoni arquitectònic i 

arqueològic. S’efectuarà de tota manera un seguiment de l’activitat d’excavació, amb l’objecte 

de documentar possibles troballes arqueològiques.  

 

Medi socioeconòmic 

Béns i serveis 

 

Les noves estacions dels FGC projectades estan situades al terme municipal de Barcelona. El 

règim urbanístic d’aquest municipi queda regulat per les Normes Urbanístiques del Pla General 

Metropolità (PGM), aprovat l’any 1976.  

No s’haurà d’efectuar cap expropiació per a poder construir les noves estacions i túnels. 

Pel que fa a les cimentacions i infrastructures subterrànies, s’hauran de dur a la pràctica les 

recomanacions constructives que estaran reflectides en els estudis geotècnics i estructurals que 
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s’incloguin en projecte. Amb això s’evitaran riscos de col·lapse del terreny i afeccions a 

conduccions subterrànies existents a la zona. 

Pel que fa als serveis i infrastructures de la zona afectades per les obres, en projecte s’haurà de 

preveure la reposició de totes elles, i un cop finalitzades les obres es recuperin les condicions 

d’operativitat dels mateixos i transitabilitat viària. 

Seguretat vial 

Les obres ocasionaran alteracions en el tipus de vida de la població resident a l’entorn de l’obra, 

afectant temporalment als serveis bàsics, trànsit, etc. Es produiran modificacions temporals del 

trànsit, així com talls de diferents carrers en tota la zona d’afecció superficial. 

En el projecte es definiran al detall la implantació d’obra, amb les afectacions al trànsit i els 

itineraris alternatius habilitats. 

Els carrers tallats al trànsit o amb restriccions estaran degudament senyalitzats i es disposaran 

pannells informatius amb els itineraris alternatius.  

 

A més a més de les mesures de seguretat estrictament relacionades amb les obres, se n’hauran 

de prendre altres que permetin garantir la seguretat dels usuaris dels carrers on s’executaran 

les obres a cel obert i carrers adjacents durant el període de construcció del pou d’atac i les 

estacions, com: 

- Senyalització de zona d’obres, limitació de velocitat, desviaments, etc. 

- El contractista haurà de presentar abans del començament de les obres un pla 
d’accessibilitat als habitatges i comerços afectats. 

- Vigilància i control dels accessos de maquinària o camions als carrers de l’entorn de l’obra. 

- Limitació de les tasques més perilloses, o de risc pel trànsit, a hores i dies de menor densitat 
de circulació. 

Afeccions a la població 

El projecte es localitza en una zona residencial i comercial amb alta densitat de població. 

Es recomana reduir al màxim les afeccions a la població resident a la zona d’actuació, així com 

la que transiti per la mateixa. En el pla d’obra que executi definitivament l’adjudicatari s’hauria 

de contemplar que les obres superficials es realitzin a l’estiu, reduint-se així el nombre d’afectats 

per tractar-se d’un període vacacional.  

 

Altres mesures  

Dins del plec de prescripcions tècniques del projecte constructiu, s’inclourà un article en el que 
es reculli la necessitat de que el contractista presenti un informe relatiu a la ubicació del parc de 
maquinària i abassegaments.  

Gestió de residus 

També, com a conseqüència del canvi d’olis i lubrificants emprats en els motors de combustió i 

sistemes de transmissió de la maquinària de construcció, el contractista es converteix en 

productor de residus tòxics i perillosos. 
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Els residus generats a l’obra (olis, formigons, restes de ferm, bidons, llaunes, plàstics i fustes, 

entre d'altres) s’han de gestionar de manera que es pugui garantir un destí controlat. En aquest 

sentit la legislació vigent estableix els sistemes de classificació, transport i gestió de cadascun 

dels residus que es poden generar durant l’activitat. Les principals normatives vigents pel que fa 

a residus són:  

- Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora de residus; 

- Decret 93/1999, de 6 d’abril sobre procediments de gestió de residus; 

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos; 

- Decret 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 
93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus; 

- Decret 201/1994, del 8 d’agost, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció; 

- Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994; 

Aquestes normatives recullen les directrius de la UE pel que fa a la correcte gestió dels residus. 

Les mesures correctores que s’aplicaran per evitar la dispersió dels residus són: 

- Planificació de la segregació, emmagatzematge i gestió dels residus abans de l’inici de l’obra, 
definint les zones d’emmagatzematge així com quina serà l’empresa , autoritzada per la 
Junta de Residus, responsable del transport i/o gestió dels residus. 

- Obtenir la documentació implicada en la gestió dels residus (fitxa d’acceptació, full de 
seguiment i full de seguiment itinerant si s’escau) per tal de garantir que el destí final es 
l’adequat. 

 

 Valoració econòmica de les mesures correctores 

Com s’ha mencionat abans, caldrà incloure al projecte constructiu la valoració de les mesures 
relatives al trasplantament i replantació dels exemplars arboris i arbustius afectats i les 
corresponents partides alçades vinculades a l’activitat dins del pressupost. Aquesta serà la 
valoració econòmica de les mesures correctores. 
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 Annex fotogràfic 

 

 

Foto 1:  Detall del tram central on hi ha plantats arbres a la terra, al costat de la plaça dels 
Països Catalans, on s’ubicarà el nou vestíbul de l’estació Sants-Estació d’FGC. 
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Foto 2: Detall de la diversitat d’arbres a la ubicació de la futura estació de Francesc Macià d’FGC. 
S’observen palmeres, plataners i arbustos. 
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12. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
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 OBJECTE 
Les directrius aquí exposades, serviran per a la redacció del futur Pla de Control de Qualitat. 

Aquest té com a propòsit planificar i valorar els estudis a realitzar per les diferents unitats d’obra 

i materials. 

 ÀMBIT D’APLICACIÓ 
El futur Pla de Control de Qualitat s'aplicarà a les obres del Perllongament dels FGC des de Plaça 

Espanya fins Gal·la Placídia. 

Descripció de les obres 

Les unitats constructives que composen les obres són: 

- Túnels 

- Estructures 

- Superestructura de via 

- Instal·lacions ferroviàries 

- Serveis afectats 

 UNITATS MÉS IMPORTANTS RESPECTE AL CONTROL DE 

QUALITAT 
Les unitats d’obra en més importància respecte al control de qualitat seran: 

- Revestiment dels túnels 

- Execució de pantalles 

- Formigó estructural 

- Acer estructural 

 TIPOLOGIA DE CONTROLS 
- Control del material 

- Control de l’execució 

- Control de l’obra acabada 

 IMPORT DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
Per al càlcul de l’import del Pla de Control de Qualitat s’ha fet una estimació percentual sobre el 

cost global de l’obra. D’aquesta estimació n’ha resultat un import de 214.019.675 € de 

Pressupost d’Execució Material de tot el projecte. 
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13. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DEL TRIBUNAL 

 

  



PERLLONGAMENT FGC MAGÒRIA-GRÀCIA

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 210.175.126,69

13 % Despeses generals SOBRE 210.175.126,69............................................................. 27.322.766,47

6 % Benefici industrial SOBRE 210.175.126,69.................................................................. 12.610.507,60

Subtotal 250.108.400,76

21 % IVA SOBRE 250.108.400,76...................................................................................... 52.522.764,16

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 302.631.164,92302.631.164,92

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( TRES-CENTS DOS MILIONS SIS-CENTS TRENTA-UN MIL  CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB
NORANTA-DOS CÈNTIMS )

Enric Miralles Miquel

Enginyer de Camins, Canals i Ports
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