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1. Introducció 

L’annex 8 recull els diferents elements que constitueixen el mobiliari urbà present al projecte. A 

més d’acomplir, si s’escau, la seva pròpia normativa, tots ells estan subjectes a les 

especificacions que s’estableixen a la Instrucció d’alcaldia relativa als elements urbans de la 

ciutat de Barcelona (Ajuntament de Barcelona, 2011). En aquesta instrucció s’indiquen tant les 

dimensions del mobiliari urbà, com la seva qualitat i ubicació. 

Per altra banda, tot i que en aquesta instrucció ja s’han tingut en compte paràmetres 

d’accessibilitat, s’han seguit les recomanacions que exposa el Llibre blanc de l’accessibilitat (E. 

Rovira-Beleta Cuyás, 2003) pel que fa a mobiliari urbà. 

Finalment, val a dir que en tots els casos en que ha estat possible s’han elegit elements de 

mobiliari urbà iguals o similars als que s’utilitzen en altres barris del districte de l’Eixample de 

Barcelona. Això respon a la voluntat de mantenir una coherència estètica entre els diferents 

barris que unifiqui la imatge de l’espai públic malgrat les diferències (arquitectòniques, socio-

econòmiques) particulars de cadascun d’ells. 

2. Criteris generals d’accessibilitat 

A continuació es detallen una sèrie de criteris que, d’acord amb el Llibre blanc de l’accessibilitat 

(E. Rovira-Beleta Cuyás, 2003), ha d’acomplir tot element de mobiliari urbà. 

2.1. Respecte a la ubicació 

 El mobiliari urbà que s’instal·li a les voreres s’ha de col·locar el més a prop possible de 

la vorada, estan separat com a màxim una distància de 0,45 – 0,50 m. 

 Els elements de mobiliari urbà només podran instal·lar-se en un itinerari de vianants 

considerat accessible quan restin 1,20 m de pas útil i 2,10 m d’alçada lliures d’obstacles. 

 Les àrees enjardinades adjacents a itineraris accessibles hauran d’estar delimitades per 

una vorada de com a mínim 10 cm d’alçada a fi de permetre la seva correcta percepció 

per part de persones amb deficiències visuals que utilitzen bastó. 

 Els elements sortints que es trobin contigus a un itinerari accessible, tals com branques 

dels arbres, senyals de trànsit, marquesines... estaran situats a una alçada superior als 

2,10 m per evitar ensopegades. 

2.2. Respecte al disseny 

Tots els elements de mobiliari urbà hauran de tenir un disseny adaptat a persones amb mobilitat 

reduïda (P.M.R.) i/o amb limitacions sensorials. Tot seguit, s’enumeren algunes consideracions 

a tenir en compte. 
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 Tots els elements del mobiliari urbà tindran els cantells roms per tal d’evitar cops forts 

si alguna persona s’hi entrebanca. 

 Els elements de mobiliari urbà que requereixin ser manipulats manualment 

(parquímetres, cabines telefòniques etc.) estaran situats a una alçada màxima compresa 

entre els 1,00 i els 1,40 m. 

 Els elements de mobiliari urbà hauran d’estar referenciats fins a terra o bé s’hi situaran 

elements sota d’ells que permetin el seu reconeixement i evitin possibles ensopegades. 

 

3. Mobiliari urbà present al projecte 

3.1. Mobiliari per a la gestió dels residus urbans 

Addicionalment, per a la redacció d’aquest apartat s’ha seguit el document anomenat Recull de 

criteris tècnics per a la instal·lació d’elements, mobiliari i accessoris per a la gestió de residus i 

neteja viària. Inclusió en l’espai urbà redactat per la Direcció de Neteja i Gestió de Residus del 

departament de Medi Ambient i Serveis Urbans de l’Ajuntament de Barcelona. 

3.1.1. Papereres 

Models homologats 

Existeixen dos models de paperera homologats a la ciutat de Barcelona: la paperera simple i la 

paperera doble (figura 1). En la taula 1 es recullen les especificacions d’aquests dos models: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model de paperera Volum (L) Alçada (mm) Amplada (mm) Material 

Simple 70 958 440 x 545 Acer 

Doble 220 959 50 x 1105 Acer 

 

 

Figura 1. a) paperera simple homologada; b) paperera doble homologada. Font: a) Catàleg mobiliari urbà Benito 
Urban. Disponible a www.benito.com; b) “Recull de criteris tècnics per a la instal·lació d’elements, mobiliari i 

accessoris per a la gestió de residus i neteja viària. Inclusió en l’espai urbà” (Ajuntament de Barcelona). 

a) b) 

Taula 1. Característiques bàsiques de les papereres homologades a la ciutat de Barcelona. Font: “Recull de 
criteris tècnics per a la instal·lació d’elements, mobiliari i accessoris per a la gestió de residus i neteja viària. 

Inclusió en l’espai urbà” (Ajuntament de Barcelona). 
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Criteris d’ubicació 

Les papereres simples es disposaran en l’espai públic segons els següents criteris: 

 Al carrer: la distància màxima a recórrer pel vianant des de qualssevol punt fins a la  

paperera més pròxima és de 50 metres. En cas de zones amb baixa densitat de població 

n’hi haurà prou amb situar les papereres als passos de vianants. 

Com que la densitat de població a l’àrea que comprèn el projecte és alta, s’ha seguit el 

primer criteri. En els casos en que la distància entre passos de vianants és de més de 100 

metres (mai és superior als 150 m), s’ha resolt col·locant una paperera a mig camí 

d’aquests. 

 En places i parcs: es col·locarà una paperera per cada 500 m2 de parc, aproximadament, 

i preferentment en àrees d’entrada o sortida del parc. Tenint en compte que la 

superfície del parc (això exclou les voreres que l’envolten) és d’uns 9500 m2, s’hi han 

disposat 19 papereres simples. 

 En parades de bus: una paperera per marquesina de bus. El model de marquesina 

escollit (model Llevant de Norman Foster) incorpora una paperera d’uns 120 L de 

capacitat, que tot i no ser homologada es considera més adient ja que al estar integrada 

en el disseny de la marquesina ocupa menys espai i no interfereix tant en l’espai de pas 

dels usuaris. 

 En àrees de gossos: s’haurà de col·locar com a mínim una paperera per cada 200 m2 

d’àrea d’esbarjo per a gossos. L’àrea d’esbarjo per a gossos del projecte consta d’uns 

580 m2 i, per tant, s’hi han disposat 3 papereres prop dels accessos. 

A més a més, s’ha de tenir en compte el següent: 

 Les papereres simples seran substituïdes per papereres dobles en zones de gran 

afluència de vianants. A l’espai del projecte s’hi ha col·locat 3 papereres dobles: una 

enfront del col·legi Ramon Llull, on s’hi acumulen moltes persones a determinades hores 

del dia, i una a cada andana del tramvia, ja que es tracta d’un transport d’alta capacitat 

que para prop de punts de gran interès (el citat col·legi, la Sagrada Família). 

 Les papereres es situaran a una distància mínima de 2 metres respecte als bancs per tal 

d’evitar que les males olors molestin als usuaris d’aquests. 

 Es col·locaran cendres en les papereres en els següents supòsits: 

- Proximitat a un centre d’alta ocupació: el col·legi en el present projecte. 

- A les entrades i sortides principals dels grans parcs. 
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-  En una cruïlla tipus de l’Eixample, com a mínim 1 de cada 4 papereres 

disposarà de cendrer. Tot i que tan sols una cruïlla de les estudiades al 

projecte es pot qualificar com a cruïlla tipus, s’ha intentat mantenir la 

mateixa proporció 1:4 en la resta. 

 Totes les papereres que no tinguin cendrer disposaran d’apagador. 

3.1.2. Contenidors d’escombraries 

Contenidors homologats 

Existeixen diverses tipologies de contenidors acceptades per la seva inclusió a la ciutat: 

contenidors de càrrega lateral, bilateral i posterior així com bujols de comercial. Al present 

projecte es considerarà una sola tipologia, els contenidors de càrrega lateral, ja que són els 

emprats majoritàriament a l’Eixample i, per tant, s’adapten a la flota de vehicles existent (fig. 2). 

 

 

 

 

 

 

Les dimensions de dits contenidors es mostren a la taula 2: 

Tipus de fracció Amplada (mm) Profunditat (mm) Alçada (mm) 

Resta 1880 1520 1755 

Orgànica 1380 1520 1755 

Vidre 1380 1520 1755 

Envasos 1880 1520 1755 

Paper 1800 1520 1755 

 

 

 

Restriccions pel que fa a la ubicació del contenidor 

Els contenidors d’escombraries, pel fet de ser elements voluminosos i font d’olors desagradables 

s’han de situar tenint en consideració una sèrie de restriccions: 

Figura 2. Contenidors de càrrega lateral. Font: www.amb.cat. 

Taula 2. Dimensions tipus dels contenidors de càrrega lateral. Font: “Recull de criteris tècnics per a la instal·lació 
d’elements, mobiliari i accessoris per a la gestió de residus i neteja viària. Inclusió en l’espai urbà” (Ajuntament 

de Barcelona). 
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 Pel que fa a l’accessibilitat de l’usuari no s’han de situar davant d’escocells dels arbres, 

ni de fanals, bústies etc. així com tampoc davant de zones d’estacionament de bicicletes. 

 Així mateix, per tal d’evitar molestar a les persones usuàries d’edificis propers es 

respectarà el següent: 

- No es situaran davant de les portes d’habitatges en el cas de voreres 

inferiors a 4 metres. En l’únic cas en que s’han col·locat contenidors 

sobre les voreres és  a la vorera muntanya del carrer Aragó, que té més 

de 12 metres d’amplada. 

-  No es col·locaran davant de bars, comerços, restaurants i centres 

escolars. 

- Es situaran preferentment allà on no hi hagin habitatges. 

 Finalment, s’han de tenir en compte una sèrie de consideracions per tal que les 

contenidors no perjudiquin la seguretat de vianants i conductors: 

- Evitar que els contenidors afectin a la visibilitat del conductor en 

sortides de pàrquings i guals. 

- Evitar situar els contenidors sobre la vorera. Preferentment es 

col·locaran a la franja d’estacionament contigua a aquesta. Si això no és 

possible es deixarà com a mínim un ample de pas d’1 m. A aquest efecte, 

al carrer Lepant, tot i que l’ample de vorera és superior als 4m (aprox. 

5m) els contenidors s’han col·locat al carril d’estacionament. 

- Col·locar els contenidors just després dels passos de vianants en el sentit 

de circulació per tal que aquests siguin visibles en tot moment. A més es 

mantindrà una distància mínima de 5 m entre els contenidors  i els 

passos de vianants. 

- Com a norma general, es col·locaran com a màxim 2 contenidors als 

xamfrans. En cas que sigui absolutament necessari, es podran col·locar 

fins a 3 contenidors (dos de rebuig i un de matèria orgànica). 

Criteris d’ubicació 

 Tenint en compte que la densitat de població és alta, la distància màxima a recórrer per 

l’usuari fins al contenidor més proper es fixa en 50 metres. 

 Com que es tracta d’un projecte de remodelació d’un espai existent que no modifica la 

demografia de l’entorn, el criteri a utilitzar és el de mantenir la mateixa capacitat de 

contenerització que hi ha en el moment previ a la reforma.  
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3.1.3. Col·locació a la vorera 

La Instrucció d’alcaldia relativa als elements urbans de la ciutat de Barcelona (Ajuntament de 

Barcelona, 2011) estableix quina ha de ser la forma de col·locació de les papereres i els 

contenidors sobre la vorera (figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Bancs 

3.2.1. Model escollit 

El model escollit és l’anomenat banc NeoBarcino fabricat per Benito Urban. D’aquest model al 

projecte hi són presents dues variants: el model simple i el model llarg (figura 4). Les dimensions 

d’ambdues variants es detallen a la taula 3. 

 

 

 

 

 

 

a) b) 

Figura 4. a) banc NeoBarcino (variant UM304); b) banc NeoBarcino llarg (variant UM304L). Font: 
www.benito.com 

Figura 3. Col·locació de papereres i contenidors sobre la vorera. Font: “Instrucció d’alcaldia relativa als elements 
urbans de la ciutat de Barcelona” (Ajuntament de Barcelona, 2011). 
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Variant Amplada (mm) 
Profunditat 

(mm) 
Alçada 

respatller (mm) 
Alçada màxima 

seient (mm) 

NeoBarcino 
(UM304) 

1800 710 800 425 

NeoBarcino llarg 
(UM304L) 

3000 710 800 425 

 

El fet que ambdues variants escollides tinguin respatller i braços permet que siguin accessibles 

per a tots els usuaris. 

3.2.2. Col·locació dels bancs a la vorera 

D’acord amb la Instrucció d’alcaldia relativa als elements urbans de la ciutat de Barcelona 

(Ajuntament de Barcelona, 2011), la col·locació dels bancs a la vorera s’ha de realitzar tal i com 

es mostra a la figura 5. 

De les 3 opcions que es presenten, l’opció A (banc paral·lel a la calçada i espai de darrera el banc 

no accessible als vianants) és la utilitzada per als bancs situats al carrer Aragó i a les voreres de 

l’avinguda Diagonal. En el primer cas, la distància entre el banc i la calçada és de 0,70 m i la 

distància entre el banc i la línia de façana és d’aproximadament 11,50 m. En el segon cas, aquest 

valors són 0,40m i 6,50 m aproximadament i respectiva. 

L’opció C és la utilitzada als bancs que es situen al tram afectat pel projecte del carrer de la 

Marina, tot i que els bancs estan orientats al revés, de cara a la línia de façana. En aquest cas, 

tant la distància de pas lliure davant dels bancs (entre aquests i els escocells) com la distància 

posterior són d’uns 6 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 3. Dimensions de les variants escollides del banc NeoBarcino. Font: www.benito.com 

Figura 5. Disposició correcta dels bancs sobre la vorera. Font: “Instrucció d’alcaldia relativa als elements urbans 
de la ciutat de Barcelona” (Ajuntament de Barcelona, 2011). 
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3.3. Fonts 

3.3.1. Models escollits 

Exceptuant a l’àrea d’esbarjo per a gossos, el model de font emprat al projecte és l’anomenat 

Barcino, és a dir, la font clàssica de Barcelona (figura 6). Les dimensions d’aquest model de font, 

que s’instal·larà sobre una base de formigó proporcionada pel mateix fabricant, es mostren a la 

taula 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alçada total (mm) Alçada aixeta (mm) Amplada base (mm) 

Font Barcino (sense 
base) 

1250 550 630 x 395 

Base de formigó 500 - 840 x 600 

Font + base 1750 1050 840 x 600 

 

Amb la base de formigó, s’aconsegueix que l’aixeta es trobi entre 0,75 i 1,10 m respecte terra, 

tal i com exigeix la Instrucció d’Elements Urbans (Ajuntament de Barcelona, 2011). 

Pel que fa a l’àrea d’esbarjo per a gossos, s’ha escollit un model de font que disposi d’un 

abeurador per a gossos a menys de 15 cm d’alçada respecte el terra (fig. 7), tal i com estableix 

el Plec de Prescripcions Tècniques per al Disseny, l’Execució i el Manteniment d’Obra Nova de 

Jardineria (Parcs i Jardins de Barcelona, 2012). 

Les dimensions d’aquesta font juntament amb la reixa de desguàs són: base rectangular de 1480 

x 335 mm d’amplada i 1010 mm d’alçada. 

Figura 6. Font Barcino sobre base de formigó. Font: Flickr. Disponible a: 
https://www.flickr.com/photos/yeagovc/16450188566/ 

Taula 4. Dimensions de la font Barcino amb i sense base. Font: Benito Urban. Disponible a: www.benito.com 
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3.4. Mobiliari relatiu a la Bicicleta 

3.4.1. Aparca bicicletes 

Model escollit 

Existeixen diversos tipus de suports per tal de lligar la bicicleta: de U invertida, de roda, de paret, 

de doble altura etc. No obstant, en funció de la ubicació, la demanda de places d’aparcament i 

la durada de dit aparcament, entre d’altres paràmetres, uns models són més adequats que 

d’altres. 

Al present projecte tots els aparca bicicletes es col·locaran en superfície i seran aparcaments de 

curta durada (veure aparcaments de llarga durada a l’annex 4). Aquests dos factors condueixen 

a cercar un tipus d’aparcament descobert (no és necessari protegir de les inclemències del 

temps ja que la durada de l’estacionament és curta) i que ofereixi suficients garanties de 

seguretat, ja que els robatoris de bicicletes a Barcelona són força freqüents i això dissuadeix a 

molts ciutadans d’emprar la bicicleta en el seu dia a dia (Ajuntament de Barcelona, BCNEcologia, 

2014). Pel que fa a la demanda, aquesta encara no és molt alta tal i com s’exposa a l’annex 1. 

Per aquest motiu queden descartats els aparcaments de doble altura i les biciestacions 

(aparcament vigilat d’alta capacitat). 

Atenent a aquests raonaments, tant en el Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona 2013-2018 

(Ajuntament de Barcelona, BCNEcologia, 2014) com en el Manual de Aparcamientos de 

Bicicletas editat per la IDAE es recomana el suport Universal o d’U invertida, ja que permet 

subjectar tant el quadre de la bicicleta com les dues rodes (figura 7). 

 

Figura 6. Font Dogi per a persones i gossos i  reixeta emprada (una per a cada aixeta). Font: Fuentes Urbanas. 
Disponible a: www.fuentesurbanas.com 
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Addicionalment, es col·locaran de forma alternada adhesius informatius als suports en U 

invertida per tal d’indicar a l’usuari com ha de lligar la bicicleta per tal d’assolir les màximes 

condicions de seguretat, ja que encara no és un procediment conegut per molts ciutadans (figura 

8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Col·locació 

Els suports en U invertida es col·locaran de forma paral·lela deixant un espai entre ells igual a 

0,80 m, de manera que a cada suport s’hi puguin lligar dues bicis. A més a més, cal tenir en 

compte que s’ha de deixar un espai a cada extrem del suport (0,70 m a la part frontal i 0,60 m a 

la part posterior) ja que la longitud de la bicicleta excedeix la del suport. També és necessari 

Figura 7. Aparca bicicletes Universal o d’U invertida. Font: Benito Urban. Disponible a: www.benito.com 

Figura 8. Exemple d’adhesiu informatiu sobre com s’ha de lligar correctament la bicicleta a l’aparca bicicletes 
Universal. Font: Manual de Aparcamientos de Bicicletas (Ferrando, H..). 
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considerar una franja de maniobres per tal que els usuaris puguin treure i posar les bicicletes 

amb comoditat (figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2. Mobiliari complementari per a ciclistes 

Tal i com s’explica a l’annex 4, s’ha decidit instal·lar mobiliari urbà específic per a ciclistes al 

costat del carril bici que discorre per l’avinguda Diagonal. Concretament, es col·locaran cada 300 

m, aproximadament, dos utensilis que permetran que els usuaris de la bicicleta facin petites 

reparacions a aquesta. Aquests són: una manxa d’aire i un suport per tal de reparar la bici (figura 

10). Les seves dimensions es detallen a la taula 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 9. Espai requerit per bicicleta en un aparcament de tipus Universal. Font: Manual de Aparcamientos de 
Bicicletas (Ferrando, H.). 

 

a) b) 

Figura 10. a) manxa d’aire model “Public Bike Pump” de Cyclehoop; b) suport per a reparar la bicicleta model 
“Public Bike Repair Stand” també de Cyclehoop. Font: Cyclehoop. Disponible a: www.cyclehoop.com. 
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Utensili Altura (mm) Amplada (mm) 
Profunditat 

(mm) 
Diàmetre 

(mm) 

Manxa d’aire 900 - - 170 

Suport per a 
reparacions 

1260 216 380 - 

 

 

A més a més, es disposaran panells interactius (tàctils) al llarg del carril bici per tal d’aportar 

informació sobre els següents aspectes: 

 Ubicació de l’usuari. 

 Xarxa de carrils bici de l’entorn. 

 Planificació d’itineraris a través de carrils bici i vies ciclables. 

 Punts d’aparcament propers (es distingeix entre aparcament en superfície o soterrat). 

 Estacions de Bicing convencional i elèctric properes així com el nombre de places lliures 

a cadascuna. 

 Punts de reparació de bicicletes propers: punts d’autoreparació i tallers comercials. 

 Nodes intermodals (estacions de metro i ferrocarrils, parades d’autobús i de tramvia, 

aparcaments dissuasius etc.) 

 Altres punts d’interès: museus, monuments, carrers o centres comercials, mercats etc. 

Un exemple d’aquests panells, que han d’estar convenientment preparats per resistir les 

condicions atmosfèriques així com els actes vandàlics, es mostra a la figura 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 5. Dimensions del mobiliari complementari per a ciclistes. Font: Cyclehoop. Disponible a: 
www.cyclehoop.com. 

 

Figura 11. Exemple de panell interactiu. Font: Global Edukinet Service. Disponible a: www.edukinet.es. 
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3.5. Mobiliari de l’àrea de jocs infantil 

En el present apartat es descriu el mobiliari escollit per a l’àrea de jocs infantils, els requeriments 

de la qual es detallen a l’annex 3. 

3.5.1. Descripció del mobiliari escollit 

S’han seleccionat 6 peces per tal del formar el mobiliari de l’àrea de jocs infantils. La conjunció 

d’aquestes permet que els infants realitzin diverses activitats en un mateix espai (gronxar-se, 

trepar, llançar-se pel tobogan, jugar amb sorra etc.) tant de forma individual com col·lectiva. 

Conjunt modular Klasik Urban 4 

És la peça més gran del conjunt. Permet exercitar diferents habilitats motrius dels infants gràcies 

al tobogan, a la xarxa per trepar i al pont penjant. A més a més, al ser un element força gran que 

pot ser utilitzat per diversos infants alhora en reforça la socialització (figura 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gronxador de fusta mixt 

Gronxador de fusta clàssic. La paraula “mixt” fa referència a què s’ha escollit un seient tipus 

bressol, que pot ser utilitzat per nens d’1 a 3 anys, i un seient estàndard apte per a nens de 3 a 

14 anys (figura 13). El gronxador, a més d’exercitar la funció psicomotriu dels infants, els relaxa 

i en millora l’equilibri i coordinació (Benito Urban, 2015). 

 

 

Figura 12. Conjunt modular Klasik Urban 4. Font: Benito Urban. Disponible a: www.benito.com. 
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Gronxador Glesi 

Gronxador metàl·lic adaptat per a persones amb mobilitat reduïda (figura 14). Amb la 

incorporació d’aquest mobiliari en el parc es pretén que tots els infants independentment de la 

seva condició física puguin gaudir de totes les instal·lacions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molles 

S’instal·laran dues molles a l’àrea de jocs infantils que emulen la forma d’animals: la molla “El 

Cangur” i la molla “El Burret” (figura 15). La molla estimula la psicomotricitat de l’infant i l’ajuda 

a controlar millor els seus moviments (Benito Urban, 2015). 

  

Figura 13. Gronxador de fusta mixt. Font: Benito Urban. Disponible a: www.benito.com. 

 

Figura 14. Gronxador Glesi. Font: Benito Urban. Disponible a: www.benito.com. 
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Caseta Wiky 

Es tracta d’una caseta de fusta on els infants hi poden desenvolupar activitats de socialització 

així com jocs que ells mateixos s’inventen, contribuint d’aquesta manera a desenvolupar la seva 

imaginació (figura 16). 

 

 

 

 

 

3.5.2. Especificacions del mobiliari escollit 

A la taula 6, s’exposen les dimensions així com altres característiques importants del mobiliari 

escollit tals com el rang d’edats en què poden ser utilitzats o l’espai aproximat que ocupa la zona 

de seguretat. 

Element de 
mobiliari 

Alçada 
màxima 

(mm) 

Amplada 
màxima 

(mm) 

Dimensions 
aprox. zona 
de seguretat 

(mm) 

Rang d’edats 
que pot 

utilitzar la 
instal·lació 

Nombre 
màxim 

d’usuaris 

Klasik Urban 
4 

3740 5998 x 4605 9453 x 7649 3 – 12 anys 14 pers. 

Gronxador 
de fusta mixt 

2480 4500 x 2200 7550 x 3065 
1 – 3 / 3 – 14 

anys 
2 pers. 

Gronxador 
Glesi 

2287 2146 x 1960 7500 x 1750 2 – 14 anys 1 pers. 

Molla “El 
Cangur” 

948 725 x 250 3325 x 2250 2 – 6 anys 1 pers. 

Molla “El 
Burret” 

999 864 x 250 3464 x 2250 2 – 6 anys 1 pers. 

Caseta Wiky 1648 2226 x 1980 5365 x 4265 2 – 6 anys 5 pers. 

 

a) b) 

Figura 15. a) molla “El Cangur”; b) molla “El Burret”. Font: Benito Urban. Disponible a: www.benito.com. 

 

Figura 16. Caseta Wiky. Font: Benito Urban. Disponible a: www.benito.com. 

 

Taula 6. Dimensions i altres especificacions d’ús del mobiliari urbà seleccionat per a l’àrea de jocs infantil. Font: 
Benito Urban. Disponible a: www.benito.com. 
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3.6. Mobiliari de l’àrea d’esports 

Àrea d’esports és el nom que s’ha donat a una zona del parc. No està subjecte a cap normativa 

específica que descrigui les característiques d’aquest espai, a diferència de l’àrea de jocs infantil 

i de l’àrea d’esbarjo per a gossos. 

3.6.1. Descripció del mobiliari escollit 

Taules de ping-pong 

Les taules de ping-pong escollides són similars a les que es poden trobar en diversos parcs de 

Barcelona i tenen com a característica fonamental una alta resistència als agents atmosfèrics i 

al vandalisme (figura 17). 

 

 

 

 

 

 

  

 

Cistelles de bàsquet 

Són part essencial del material que ha de compondre la pista de bàsquet de l’àrea d’esports. 

Com les taules de ping-pong estan dissenyades tant per resistir els efectes meteorològics com 

el mal ús de la instal·lació (figura 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Taula de ping-pong escollida. Font: Benito Urban. Disponible a: www.benito.com. 

 

Figura 18. Cistella de bàsquet escollida. Font: Benito Urban. Disponible a: www.benito.com. 

 



ANNEX 8: MOBILIARI URBÀ 
 

Projecte de remodelació de l’encreuament dels carrers Aragó 
i Marina amb l’avinguda Diagonal de Barcelona Pàgina 17 

Pista de petanca 

És un recinte de fusta tractada que conté sorra al seu interior per tal de poder-hi desenvolupar 

el joc de la petanca (figura 19). És el tercer i últim element de l’àrea d’esports. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.2. Dimensions del mobiliari escollit 

Les dimensions del mobiliari escollit per a l’àrea d’esports s’exposen a la taula 7. 

Element del mobiliari Alçada màxima (mm) Amplada màxima (mm) 

Taula ping-pong 760 (+ 152 xarxa) 2740 x 1525 

Cistella de bàsquet 3750 (cistella a 3005) 2095 x 455 

Pista de petanca 400 15000 x 4000 

 

 

3.7. Elements de tancament i/o protecció 

3.7.1. Tanca de protecció per a la zona escolar 

Enfront del col·legi Ramon Llull s’hi situarà una tanca per tal d’evitar que els infants caiguin a la 

calçada, sobretot en moments d’aglomeració de persones davant de l’escola (quan els infants 

comencen o acaben les classes, sigui matí, migdia o tarda). 

El model de dita tanca (model “Eixample” de Benito Urban) és anàleg a l’utilitzat en altres zones 

escolars del districte de l’Eixample de Barcelona (figura 20). 

 

 

 

 

 

Figura 19. Pista de petanca escollida. Font: Mobipark. Disponible a: www.mobiliariosurbanos.com. 

 

Figura 20. Tanca model “Eixample” de Benito Urban. Font: Benito Urban. Disponible a: www.benito.com. 

Taula 7. Dimensions del mobiliari escollit. Font: Benito Urban i Mobipark. Disponible a: www.benito.com i  a 
www.mobiliariosurbanos.com, respectivament. 
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Aquesta tanca es distribueix en mòduls de 1790 mm de llargada. El gruix màxim de la tanca és 

de 50 mm i l’alçada, un cop instal·lada, és de 995 mm. 

3.7.2. Tanca per a la zona de jocs infantil 

El Plec de Prescripcions Tècniques per al Disseny, l’Execució i la Recepció de les Àrees de Joc 

Infantil (Hàbitat Urbà – Ajuntament de Barcelona, 2014) estableix els criteris que han d’acomplir 

els tancaments d’aquests tipus d’espais. Aquests criteris són (figura 21): 

 El material de la tanca ha de ser estable i aquesta ha d’estar ancorada de forma fixe al 

paviment. 

 L’alçada mínima de la tanca són 80 cm. La separació entre les lamel·les de la tanca així 

com el diàmetre de qualssevol forat que pugui tenir es mantindrà dins dels següents 

rangs: 0 – 8 mm o bé 25 – 90 mm. Un diàmetre o separació intermèdia entre aquests 

dos rangs podria provocar lesions accidentals als infants. 

 Les lamel·les de la tanca podran sobresortir un màxim de 40 mm respecte al llistó 

horitzontal superior que les subjecta a fi d’evitar que els infants s’hi enganxin. 

 La tanca no ha de ser fàcil d’escalar per part dels infants. 

 En cas que la tanca tingui sòcol (en aquest cas el té ja que el paviment interior del recinte 

està format per materials disgregats) aquest tindrà una alçada mínima de 90 mm i estarà 

situat a ras de terra i ancorat longitudinalment a la tanca. 

 L’ancoratge de la tanca estarà situat preferentment a la banda exterior de l’àrea de joc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cop establerts aquests criteris, el citat plec recomana alguns models de tanca que els 

acompleixen: la tanca tipus Anglès, la tanca tipus Joaquim i la tanca tipus Ronda. D’entre aquests 

models, s’ha escollit la tanca tipus Anglès feta amb fusta i de 850 mm d’alçada (figura 22).  

Figura 21. Dimensions requerides per a la tanca de les àrees de joc infantils. Font: Plec de Prescripcions Tècniques 
per al Disseny, l’Execució i la Recepció de les Àrees de Joc Infantil (Hàbitat Urbà – Ajuntament de Barcelona, 2014)   
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3.7.3. Tanca per a l’àrea d’esbarjo per a gossos 

El Plec de Prescripcions Tècniques per al Disseny, l’Execució i el Manteniment d’Obra Nova de 

Jardineria (Parcs i Jardins de Barcelona, 2012) estableix dos requeriments per a les tanques de 

les àrees d’esbarjo per a gossos: 

 El material de la tanca ha de ser no oxidable. 

 L’alçada mínima de la tanca és de 1100 mm. 

Tenint això en consideració, s’ha decidit utilitzar el mateix model de tanca que en l’àrea de jocs 

infantil, la tanca tipus Anglès, però de 1100 mm d’alçada enlloc de 850 mm. 

3.7.4. Tanca perimetral de la pista de bàsquet 

Per tal de protegir als usuaris del parc de pilotes que puguin sortir de l’àrea de joc s’instal·larà 

un tancament perimetral de 6 metres d’altura darrera les cistelles i de 4 metres d’altura als 

laterals de la pista. La part inferior d’aquest tancament serà rígida i constarà d’una malla 

electrosoldada de 3 metres d’altura darrera la cistella i de 2 metres d’altura als laterals. En canvi, 

la part superior serà flexible i estarà formada per una xarxa de poliamida. 

En la figura 23 s’hi observa un exemple d’un tancament similar a l’utilitzat. Per altra banda, en 

la figura 24 s’hi mostren els materials utilitzats. 

 

 

 

 

Figura 22. Tanca tipus Anglès. Font: Fitor Forestal. Disponible a: www.fitorforestal.com.   
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3.8. Elements per impedir el pas de vehicles 

3.8.1. Criteris particulars d’accessibilitat 

El Llibre blanc de l’accessibilitat (E. Rovira-Beleta Cuyás, 2003) estableix una sèrie de 

recomanacions pel que fa a la disposició dels elements per impedir el pas de vehicles: 

 La distància mínima de separació entre aquests elements serà de 0,90 m per tal que hi 

pugi passar un usuari de cadira de rodes entremig. 

 L’alçada mínima d’aquests elements serà de 0,80 m a fi que puguin ser detectats amb 

facilitat i així evitar entrebancs. En cas que es trobin al costat d’una línia 

d’estacionament de vehicles, l’alçada mínima recomanada és d’1,00 a 1,10 m. L’objectiu 

és que siguin també visibles pels conductors i no els colpegin amb la porta dels vehicles. 

Figura 23. Tancament similar a l’emprat en el projecte. Font: ADO Cerramientos Metálicos. Disponible a: 
www.adosa.es.   

a) b) 

Figura 24. a) malla electrosoldada; b) xarxa de poliamida. Font: a) Figurados y Mallas; b) Un mundo de redes. 
Disponible a: www.figuradosymallas.com i a www.unmundoderedes.com, respectivament.   
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 Es recomana com a mínim un diàmetre de 0,10 a 0,20 m a la part baixa d’aquests 

elements per tal que puguin ser detectats per part de persones amb deficiències visuals 

que utilitzin bastó. 

Alguns d’aquests criteris també estan recollits a la Instrucció d’alcaldia relativa als elements 

urbans de la ciutat de Barcelona (Ajuntament de Barcelona, 2011). En aquest document també 

s’indica que la distància entre les pilones o altres elements similars i la calçada ha de ser de com 

a mínim 0,20 m. Així mateix, s’exposa que la distància de pas entre les pilones i la línia de façana 

ha de ser igual o superior a 1,50 m. 

3.8.2. Elements escollits 

Pilona model Barcelona H 1275 

Pilona de 975 mm d’alçada respecte al terra i 100 mm de diàmetre exterior. Té una banda de 

material reflectant a uns 100 mm de la part superior de la pilona per tal de facilitar-ne la detecció 

(figura 25). 

 

 

 

 

 

 

 

Al present projecte, aquestes pilones estan col·locades al pas de vianants de la calçada 

muntanya que es troba a ponent de la intersecció del carrer Aragó amb l’avinguda Diagonal. La 

distància de separació entre pilones és de 1,125 m i la distància entre aquestes i la calçada és de 

0,20 m. 

Tenint en compte que les pilones estan ancorades al nivell de la calçada i no sobre la vorera, 

com és habitual, s’ha preferit instal·lar pilones de gairebé 1,00 m d’alçada enlloc de les clàssiques 

de 0,80 m per tal que siguin més visibles pels conductors. 

 

 

Figura 25. Pilona model Barcelona H 1275. Font: Anortec. Disponible a: 
www.anortec.com/ingenieria_urbana_pilonas.php 
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Pilona model BCN Doble Banda 

Pilona de 800 mm d’alçada respecte terra i 100 m de diàmetre. El seu color és rogenc i té dues 

bandes de material reflectant a 120 i 300 mm de la part de l’extrem superior, respectivament 

(figura 26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al projecte, aquestes pilones estan col·locades a l’inici de la franja de separació entre el carril 

bici i la calçada a fi d’evitar que els vehicles l’envaeixin. 

Pilona telescòpica hidràulica automàtica 

Pilona de 600 mm d’alçada sobre el terra i 273 mm de diàmetre exterior. A la seva part superior 

hi té una banda reflectant i d’una corona de LEDS vermells per tal que es visualitzi fàcilment 

(figura 27). Està dotada d’un mecanisme hidràulic, integrat a l’interior de la mateixa pilona, que 

permet que pugi i baixi de forma automàtica, mitjançant un comandament a distància o  un 

lector de targetes. Així mateix, també incorpora un programador horari setmanal, que serà 

utilitzat segons s’especifica a l’annex 4. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Pilona model BCN Doble Banda. Font: Anortec. Disponible a: 
www.anortec.com/ingenieria_urbana_pilonas.php 

Figura 27. Pilona telescòpica hidràulica automàtica. Font: Benito Urban. Disponible a: www.benito.com 
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Al present projecte aquestes pilones estan situades en totes les àrees de càrrega i descàrrega 

ubicades de forma contigua a les calçades laterals de l’avinguda Diagonal. Estan separades una 

distància de 2,50 m entre centres de les pilones i una distància de 0,75 m entre aquests i la 

calçada. 

 

4. Llistat de fabricants i/o distribuïdors 

En aquesta secció s’enumeren els fabricants i/o distribuïdors de les diferents peces de mobiliari 

urbà que s’han presentat en el present annex (taula 8). Aquest llistat es dóna a títol orientatiu, 

per tal que es pugui obtenir més informació, si es desitja, sobre les prestacions dels productes 

seleccionats. Lògicament, qualssevol fabricant que oferís un producte de característiques 

anàlogues als escollits seria igualment vàlid. 

Tipus d’element 
de mobiliari 

Nom comercial Fabricant Adreça web 

Mobiliari per a la 
gestió de residus 

urbans 

Paperera BCN  
(paperera simple) 

Benito Urban www.benito.com 

Paperera “Ciudad 
de Barcelona 220L” 

(paperera doble) 
Contenur www.contenur.com 

Contenidors de 
càrrega lateral 

d’injecció 
Ros Roca www.rosroca.com 

Bancs 

Banc NeoBarcino 
(banc simple) 

Benito Urban www.benito.com 

Banc NeoBarcino 
llarg (banc doble) 

“ “ 

Fonts 

Font Barcino (+ 
base de formigó) 

Benito Urban www.benito.com 

Font Dogi Fuentes Urbanas www.fuentesurbanas.com 

Reixeta de desguàs “ “ 

Mobiliari relatiu a 
la bicicleta 

Aparca bicicletes 
Universal 

Benito Urban www.benito.com 

“Public Bike Pump” 
(manxa d’aire) 

Cyclehoop www.cyclehoop.com 

“Public Bike Repair 
Stand” (suport per 
reparar la bicicleta) 

“ “ 

Quiosc interactiu 
(panell informatiu) 

Global Edukinet 
Service 

www.edukinet.es 
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Mobiliari de l’àrea 
de jocs infantil 

Conjunt modular 
Klasik Urban 4 

Benito Urban www.benito.com 

Gronxador de fusta 
mixt 

“ “ 

Gronxador Glesi “ “ 

Molles “El Cangur” i 
“El Burret” 

“ “ 

Wiky (caseta) “ “ 

Mobiliari de l’àrea 
d’esports 

Taula de Ping-pong Benito Urban www.benito.com 

Cistella de bàsquet “ “ 

Pista de petanca Mobipark www.mobiliariosurbanos.com 

Elements de 
tancament i/o 

protecció 

Tanca Eixample 
(tanca zona escolar) 

Benito Urban www.benito.com 

Tanca Anglesa de 
fusta 

(àrea de jocs 
infantil i àrea 

d’esbarjo per a 
gossos) 

Fitor Forestal www.fitorforestal.com 

Tancament esportiu 
(pista de bàsquet) 

ADO Cerramientos 
Metálicos 

www.adosa.es 

Elements per 
impedir el pas de 

vehicles 

Pilona Barcelona H 
1275 

Anortec 
www.anortec.com/ 

ingenieria_urbana_pilonas.php 

Pilona BCN Doble 
Banda 

“ “ 

Pilona Telescòpica 
Hidràulica 

Automàtica 
Benito Urban www.benito.com 

 

 

 

Taula 8. Llistat de fabricants del mobiliari urbà presentat a l’annex 8. Font: elaboració pròpia. 
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1. Introducció 

El present annex recull, en primer lloc, el llistat i descripció de les espècies vegetals presents avui 

en dia en la ubicació del projecte. En segon lloc, s’enumeren algunes recomanacions a tenir en 

compte per tal de protegir l’arbrat durant les obres i per realitzar correctament els 

trasplantaments. En tercer lloc, en l’annex 9 s’exposen els criteris emprats per tal de definir i 

ubicar aquestes espècies, i d’altres, en la configuració finalment adoptada per a la intersecció 

d’estudi. Finalment, es descriu el sistema de reg emprat. 

1.1. Pla del verd i de la biodiversitat de Barcelona 2020 

Abans d’entrar en el cos de l’annex, però, cal contextualitzar l’espai verd que es pretén 

desenvolupar en el projecte d’estudi en el marc de la ciutat de Barcelona. L’any 2013 es va 

presentar a l’Ajuntament de Barcelona el Pla del Verd i la biodiversitat de Barcelona 2020 amb 

l’objectiu de gestionar de forma integral el conjunt d’espais verds de que gaudeix la ciutat, des 

de basses, horts i cobertes vegetals d’edificis fins a parcs i grans espais d’interès natural com la 

serra de Collserola. 

Es considera important destacar dues idees força que, entre d’altres, contribueixen a donar 

forma a aquest document. L’una és la integració de la biodiversitat, tant d’espècies vegetals com 

animals, en els elements construïts, és a dir, en els edificis i carrers. L’altra és el reconeixement 

de la necessitat de connectar els espais verds de la ciutat a fi que la infraestructura ecològica de 

la ciutat funcioni correctament. 

Per infraestructura ecològica s’entén el conjunt de vegetació de la ciutat, sigui d’origen natural 

o plantada artificialment, que serveix de base per a la vida animal i que influeix molt 

positivament en els habitants de la ciutat, tant des d’un punt de vista ambiental (regulació de la 

temperatura, la humitat, el vent, la contaminació, el soroll...) com social (entorn més amable) i 

econòmic (millora la productivitat). 

Una alta connectivitat d’aquesta infraestructura permet crear ecosistemes més robustos, on no 

s’interromp la mobilitat dels organismes, el transport de llavors i la pol·linització són més 

efectius i no cal desguassar artificialment l’escolament superficial de l’aigua, per exemple. 

En aquest sentit, s’ha creat la figura del corredor verd. Les seves característiques principals són: 

 Presència dominant de vegetació. 

 Ús exclusiu, o com a mínim prioritari, de vianants i bicicletes. 
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 Connexió dels diferents espais verds de la ciutat entre sí i amb els espais naturals 

perifèrics. 

 Espai d’estada i de passeig d’alta qualitat, que apropa la natura al ciutadà. 

 Creació d’habitats atractius per a la fauna. 

La figura 1 mostra els corredors verds existents a la ciutat. Com es pot veure a l’àmbit del 

projecte l’únic corredor verd existent és el que discorre al llarg de l’avinguda Diagonal, el qual 

actualment es troba clarament interromput entre Aragó i Marina ja l’espai destinat al vehicle 

privat ocupa la major part de la secció entre aquests carrers. Aquest fet fa que es desaprofiti el 

potencial de l’espai ocupat per les places de la Hispanitat i Pablo Neruda com a node ecològic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les millores introduïdes pel present projecte en el marc dels corredors verds de la ciutat són 

notables, en gran part perquè les condicions de contorn de què parteix i que el fan possible són 

també molt més favorables. 

Figura 1. Corredors verds a la ciutat de Barcelona. El cercle discontinu en vermell indica l’àrea afectada pel 
projecte. Font: Pla del Verd i la biodiversitat de Barcelona 2020 (Medi Ambient i Serveis Urbans – Hàbitat 

Urbà. Ajuntament de Barcelona, 2013). Imatge modificada per l’autor. 
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Des d’un punt de vista ecològic, les condicions de contorn del projecte difereixen respecte la 

situació actual en els següents aspectes (per obtenir més informació, consultar l’annex 4): 

 El carrer de la Marina sota la Diagonal es converteix en un eix amb ús prioritari de l’espai 

per part del vianant i la bicicleta. Això, a més de crear un ambient més agradable pel 

passeig a causa de la reducció de les molèsties causades pels vehicles a motor, obre la 

porta a potenciar el verd de l’avinguda, tal i com s’ha dut a terme al passeig de Sant Joan 

(figura 2). 

 

 

 

 El carrer de la Marina per sobre d’Aragó es peatonalitza en el marc del pla de superïlles. 

Tan sols s’hi admet el pas de l’autobús de la línia V21 i dels vehicles de serveis i residents. 

 El carrer dels Enamorats també es peatonalitza. En aquest cas, només s’hi admet el pas 

de vehicles de serveis i residents. Val a dir que aquesta és una condició de contorn 

recomanada però no necessària per a la consecució del present projecte (annex 4). 

 Es decideix iniciar la reforma de l’avinguda Diagonal per introduir-hi el pas del tramvia. 

Això suposa una disminució de la pressió del trànsit considerable, ja que es passa de 

tenir 8 carrils destinats al vehicle privat (agafant com a referència el tram recentment 

reformat entre Francesc Macià i Passeig de Gràcia), dos dels quals són carrils bus, a tan 

sols 4 carrils, dels quals dos són carril bus-moto. A més, la presència del tramvia 

introdueix un element afegit: 12  metres de la secció transversal tipus, aproximadament, 

es converteixen en espai verd, ja que en la major part dels trams la plataforma del 

Figura 2. Remodelació del passeig de Sant Joan. La imatge mostra com la vegetació s’integra a l’espai d’estada 
de la vorera sense que aquest deixi de ser accessible alhora que es manté una franja de pas (a l’esquerra) que 
ofereix les màximes prestacions per a la mobilitat dels vianants.  Font: LOLA DOMÈNECH (fotografia d’Adrià 

Goula). Disponible a: www.loladomenech.com. 
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tramvia està acabada amb herba. D’aquesta manera, l’avinguda Diagonal reuneix ja tots 

els atributs per ser considerada un veritable corredor verd de la ciutat. 

Finalment, pel que fa a l’àmbit estricte del projecte s’hi incorporen les següents millores: 

 S’uneixen les places Pablo Neruda i Hispanitat i s’adopta com a espai verd el solar 

actualment desocupat que es troba a la cruïlla d’Aragó amb Lepant (veure annex 4). Això 

suposa un increment del 28% respecte a la suma de la superfície que inicialment 

ocupaven les dues places. 

 S’instal·la un jardí vertical a la paret mitgera de l’únic conjunt d’edificis que es troba 

entre l’avinguda Diagonal i els carrers de Lepant i d’Aragó. 

 S’incrementa notablement la permeabilitat del sòl ja que tot el terreny pavimentat de 

l’interior de la plaça és permeable (veure annex 5). 

Tot plegat contribueix a crear un nou corredor verd que uneix el parc de la serra de Collserola 

amb el corredor del front Marítim. A més, s’interconnecta pel camí amb el corredor verd de 

l’avinguda Diagonal, els que uneixen el Passeig de Sant Joan i el parc de la Ciutadella amb la 

plaça de les Glòries Catalanes i amb el que discorre pel carrer de Pere IV (figura 3). 

 

  

Figura 3. Corredor verd al llarg de l’avinguda Gaudí i del carrer Marina que permetria crear la realització del 
present projecte de remodelació de la intersecció dels carrers Marina i Aragó amb l’avinguda Diagonal i sobretot 

la consolidació de les condicions de contorn previstes per aquest. Com s’observa a la imatge, la interacció amb 
altres corredors verds de la ciutat seria considerable. Font: elaboració pròpia sobre ortofoto de l’ICGC. 
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2. Inventari d’espècies vegetals existents 

A banda de en l’observació directa sobre el terreny, el contingut d’aquesta secció es basa en el 

document Inventari de les espècies vegetals dels parcs i jardins de Barcelona (Parcs i Jardins de 

Barcelona, 2010), un llistat qualitatiu de les espècies vegetals presents als parcs i jardins de la 

ciutat, i en l’eina virtual Cercador de l’arbrat viari proporcionada per l’Ajuntament de Barcelona. 

2.1. Arbusts i altra vegetació menor 

 

# 
Nom 

científic 
Nom comú 

Origen 
geogràfic 

Imatge 

1 
Araujia 

sericifera 
Miraguà de 

jardí 
Amèrica del 

sud 

 

2 
Bougainvillea 

glabra 

Buguen-víl·lia 
(flor de 
paper) 

Amèrica del 
sud 

 

3 
Euonymus 
japonicus 

Evònim del 
Japó 

Japó, Corea i 
Xina 

 

4 
Euonymus 
japonicus 

“Duc d'Anjou” 

Evònim del 
Japó “Duc 
d'Anjou” 

Japó, Corea i 
Xina 

 

5 Hedera helix Heura Europa 

 

ESPÈCIE INVASORA 
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6 
Hibiscus 
syriacus 

Rosa de Síria Síria 

 

7 
Juniperus 

horizon-talis 
- Nord Amèrica 

 

8 
Ligustrum 
japonicum 

Troana Japó 

 

9 
Ligustrum 
lucidum 

Aligustre 
arboreo 

Xina i Japó 

 

10 
Limoniastrum 
monopetalum 

“Salado” 
Regió 

mediterrània 

 

11 
Nerium 

oleander 
Baladre o 

Llorer rosa 
Regió 

mediterrània 

 

12 
Pittosporum 

tobira 
“Azahar de la 

xina” 
Xina i Japó 

 

13 
Pyracantha 

coccinea 
Arç de foc Europa i Asia 
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14 
Ruscus 

hypophyllum 

Rusc, 
gallarang o 

galzera 

Europa 
central 

 

15 
Senecio 

angulatus 
Enfiladissa de 

ramell groc 
Sud-àfrica 

 

16 

Viburnum 
odoratissi-
mum var. 
Awabuki 

- Japó 

 

17 
Viburnum- 
tinus 'Eve 

Price' 
Marfull 

Regió 
mediterrània 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 1. Arbusts i plantes enfiladisses. Font: 

# 1. Text: Wikipedia. Disp. a: www.es.wikipedia.org/wiki/Araujia_sericifera. Imatge: Flickr. Fotografia de Black 
Diamond Images. Disp. a: www.flickr.com.  

# 2. Text: Wikipedia. Disp. a: www.ca.wikipedia.org/wiki/Buguenvíl·lea. Imatge: Gardens Onlin. Disp. a: 
www.gardensonline.com.au. 

# 3. Text: Wikipedia. Disp. a: www.ca.wikipedia.org/wiki/Evònim_del_Japó. Imatge: Conoce las plantas. Disp. a: 
www.maringatova.blogspot.com.es. 

# 4. Text: Burncoose Nurseries. Disp. a: www.burncoose.co.uk. Imatge: Pépinières de Kerzarc’h. Disp. a: 
www.pepinieresdekerzarch.fr. 

# 5. Text: Wikipedia. Disp. a: www.ca.wikipedia.org/wiki/Heura. Imatge: Wikimedia Commons. Fotografia de 
Sannicolasdeugarte. Disp. a: www.commons.wikimedia.org. 

# 6. Text: Wikipedia. Disp. a: www.es.wikipedia.org/wiki/Hibiscus_syriacus. Imatge: Wikipedia. Fotografia de 
Wildfeuer. Disp. a: www.en.wikipedia.org. 

# 7. Text: Wikipedia. Disp. a: www.en.wikipedia.org/wiki/Juniperus_horizontalis. Imatge: Chalet. Disp. a: 
www.plants.chaletnursery.com. 

# 8. Text: Infojardin. Disp. a: fichas.infojardin.com. Imatge: wikipedia. Disp. a www.wikipedia.org. 

# 9. Text i imatge: Infojardin. Disp. a: fichas.infojardin.com. 

# 10. Text: Carex vives. Disp. a: www.carex.cat/es/vivers-carex/catalogo. Imatge: wikipedia. Disp. a: 
es.wikipedia.org. 

# 11. Text: Herbario virtual. Disp. a: herbarivirtual.uib.es. Imatge: Intersemillas. Disp. a: www.intersemillas.es. 

# 12. Text: Infojardin. Disp. a: fichas.infojardin.com. Imatge: wikipedia. Disp. a: commons.wikimedia.org. 
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2.2. Palmeres 

 

Dades bàsiques  

Nom comú Yuca peu 
d’elefant 

Nom científic Yucca gigantea 
– Yucca 

elephantipes 

Origen geogràfic El Salvador i 
Guatemala 

Alçada (m)   10 

Nº d’exemplars 2 

 

 

 

 

 

Dades bàsiques  

Nom comú Margalló 

Nom científic 
Chamaerops 

humilis 

Origen geogràfic 
Regió 

mediterrània 

Alçada (m) 3 – 4 

Nº d’exemplars 4 

 

 

 

 

# 13. Text: Infojardin. Disp. a: fichas.infojardin.com. Imatge: wikiwand. Disp. a: www.wikiwand.com. 

# 14. Text: el nou garden. Disp. a: www.elnougarden.com. Imatge: Deeproot Plant Base Online. Disp. a: 
www.deeproot.co.uk. 

# 15. Text: FloraCatalana.net i Herbario virtual. Disp. a: www.floracatalana.net i herbarivirtual.uib.es. Imatge: 
wikimedia commons. Disp. a: commons.wikimedia.org. 

# 16. Text: como.021.gov.cn. Disp. a: como.021.gov.cn. Imatge: Pinterest. Disp. a: www.pinterest.com. 

# 17. Text: vikipèdia. Disp. a: ca.wikipedia.org. Imatge: seaside plants. Disp. a: www.seasideplants.co.uk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 2. Yucca gigantea. Vista general d’un exemplar adult. Font: respecte al text, Cercador de l’arbrat viari 
(Ajuntament de Barcelona), 2015. Disp. a: www. w110.bcn.cat; respecte a la fotografia, imatge de l’autor. 

 

Taula 3. Chamaerops humilis. Vista general d’un exemplar adult. Font: respecte al text, Cercador de l’arbrat 
viari (Ajuntament de Barcelona), 2015. Disp. a: www. w110.bcn.cat; respecte a la fotografia, imatge de l’autor. 
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Dades bàsiques  

Nom comú 
Palmera de les 

Canàries 

Nom científic 
Phoenix 

canariensis 

Origen geogràfic Illes Canàries 

Alçada (m)   20 

Nº d’exemplars 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dades bàsiques  

Nom comú Washingtònia 
robusta 

Nom científic Washingtonia 
robusta 

Origen geogràfic Nord-oest de 
Mèxic 

Alçada (m)   25 

Nº d’exemplars 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 4. Phoenix canariensis. a) vista general d’un exemplar adult; b) fruit. Font: respecte al text, Cercador de 
l’arbrat viari (Ajuntament de Barcelona), 2015. Disp. a: www. w110.bcn.cat; respecte a les imatges, a) i b) 

Cercador de l’arbrat viari (Ajuntament de Barcelona). Disp. a: w110.bcn.cat. 

 

a) b) 

Taula 5. Washingtonia robusta. Vista general d’un exemplar adult. Font: respecte al text, Cercador de l’arbrat 
viari (Ajuntament de Barcelona), 2015. Disp. a: www. w110.bcn.cat; respecte a la fotografia, imatge de l’autor. 
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2.3. Arbrat 

 

 

Dades bàsiques 

Nom comú Bellaombra 

Nom científic Phytolacca Dioica 

Origen geogràfic Sud de l’Amèrica del sud 

Característiques principals 

Alçada (m) 8 – 15 

Amplada capçada (m) 6 – 15 (port gran) 

Fullatge Semiperennifoli 

Color de la flor Blanc crema 

Època de floració Juny 

Època fructificació Tardor 

Condicionants ambientals 

Tolerància a la sequera Alta 

Necessitats hídriques Mitjanes 

PH tolerat 5,5 – 9 

Textura ideal del sòl Franc, sorrenc 

Resistència a la contaminació Alta 

Resistència al vent Baixa 

Afectació paviment 

Sí 

Nombre d’exemplars a l’àmbit del projecte 

2 

 

 

 

 

 

 

 

a) 

b) 

c) 

Taula 6. Phytolacca Dioica. a) vista general d’un exemplar adult; b) flor; c) fruit. Font: respecte al text, Cercador de 

l’arbrat viari (Ajuntament de Barcelona), 2015. Disp. a: www. w110.bcn.cat; respecte a les imatges, a) imatge de 

l’autor; b) Cercador de l’arbrat viari (Ajuntament de Barcelona). Disp. a: w110.bcn.cat; c) Marquesices. Disp. a: 
marquesices.blogspot.com.es. 
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Dades bàsiques 

Nom comú Tipuana 

Nom científic Tipuana tipu 

Origen geogràfic Nord-oest de l’Argentina i Bolívia 

Característiques principals 

Alçada (m) 9 – 30 

Amplada capçada (m) 15 – 25 (port gran) 

Fullatge Caducifoli 

Color de la flor Groc ataronjat 

Època de floració Juny i juliol 

Època fructificació Hivern 

Condicionants ambientals 

Tolerància a la sequera Alta 

Necessitats hídriques Mitjanes 

PH tolerat 6 – 8,5 

Textura ideal del sòl Sorrenc, franc, argilós 

Resistència a la contaminació Mitjana 

Resistència al vent Baixa 

Afectació paviment 

Sí 

Nombre d’exemplars a l’àmbit del projecte 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 

b) 

c) 

Taula 7. Tipuana tipu. a) vista general d’un exemplar adult; b) flor; c) fruit. Font: respecte al text, Cercador de l’arbrat 

viari (Ajuntament de Barcelona), 2015. Disp. a: www. w110.bcn.cat; respecte a les imatges, a) Cercador de l’arbrat 

viari (Ajuntament de Barcelona). Disp. a: w110.bcn.cat; b) TODO. Disp. a: revistatodo.com; c) Flickr. Fotografia de 

Linda De Volder. Disp. a: flickr.com/photos/lindadevolder. 
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Dades bàsiques 

Nom comú Acàcia del Japó 

Nom científic Styphnolobium japonicum 

Origen geogràfic Xina 

Característiques principals 

Alçada (m) 12 -25 

Amplada capçada (m) 8 – 20 (port mitjà) 

Fullatge Caducifoli 

Color de la flor Blanc crema 

Època de floració Juliol i Agost 

Època fructificació Tardor 

Condicionants ambientals 

Tolerància a la sequera Mitjana 

Necessitats hídriques Mitjanes 

PH tolerat 5 – 8,5 

Textura ideal del sòl Sorrenc, franc, argilós 

Resistència a la 
contaminació 

Alta 

Resistència al vent Mitjana 

Afectació paviment 

Moderat 

Nombre d’exemplars a l’àmbit del projecte 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 

b) 

c) 

Taula 8. Styphnolobium japonicum. a) vista general d’un exemplar adult; b) flor; c) fruit. Font: respecte al text, 

Cercador de l’arbrat viari (Ajuntament de Barcelona, 2015. Disp. a: www. w110.bcn.cat; respecte a les imatges, a) 

Cercador de l’arbrat viari (Ajuntament de Barcelona). Disp. a: w110.bcn.cat; b) Jardín de plantas. Fotografia de 

Jean-Pol Grandmont. Disp. a: jardindeplantas.com; c) UCONN, University of Connecticut. Disp. a: hort.uconn.edu. 
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Dades bàsiques 

Nom comú Arbre de l’amor 

Nom científic Cercis siliquastrum 

Origen geogràfic Sud-est d’Europa i oest d’Àsia 

Característiques principals 

Alçada (m) 5 – 12 

Amplada capçada (m) 3 – 10 (port petit) 

Fullatge Caducifoli 

Color de la flor Lila 

Època de floració Març i abril 

Època fructificació Tardor 

Condicionants ambientals 

Tolerància a la sequera Alta 

Necessitats hídriques Baixes 

PH tolerat 5 – 7,9 

Textura ideal del sòl Sorrenc, franc, argilós 

Resistència a la contaminació Mitjana 

Resistència al vent Baixa 

Afectació paviment 

No 

Nombre d’exemplars a l’àmbit del projecte 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 

b) 

c) 

Taula 9. Cercis siliquastrum. a) vista general d’un exemplar adult; b) flor; c) fruit. Font: respecte al text, Cercador de 

l’arbrat viari (Ajuntament de Barcelona, 2015. Disp. a: www. w110.bcn.cat; respecte a les imatges, a) i b) Cercador 

de l’arbrat viari (Ajuntament de Barcelona). Disp. a: w110.bcn.cat; c) wikipedia. Disp. a: wikipedia.org. 
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Dades bàsiques  

Nom comú Lledoner 

Nom científic Celtis Australis 

Origen geogràfic Regió mediterrània 

Característiques principals 

Alçada (m) 10 – 20 

Amplada capçada (m) 6 – 8 (port mitjà) 

Fullatge Caducifoli 

Color de la flor Groc verdós (n. a.) 

Època de floració Primavera 

Època fructificació Tardor 

Condicionants ambientals 

Tolerància a la sequera Alta 

Necessitats hídriques Mitjanes 

PH tolerat 6 – 7,8 

Textura ideal del sòl Sorrenc, franc, argilós 

Resistència a la contaminació Alta 

Resistència al vent Alta 

Afectació paviment 

Moderat 

Nombre d’exemplars a l’àmbit del projecte 

76 

a) 

b) 

c) 

Taula 10. Celtis Australis. a) vista general d’un exemplar adult; b) flor; c) fruit. Font: respecte al text, Cercador de 

l’arbrat viari (Ajuntament de Barcelona, 2015. Disp. a: www. w110.bcn.cat; respecte a les imatges, a) imatge de 

l’autor; b) wikipedia. Disp. a: wikipedia.org; c) Cercador de l’arbrat viari (Ajuntament de Barcelona, 2015. Disp. a: 

w110.bcn.cat. 

 

c) 

b) 

a) 



ANNEX 9: PLANTACIÓ I REG 
 

Projecte de remodelació de l’encreuament dels carrers Aragó 
i Marina amb l’avinguda Diagonal de Barcelona Pàgina 15 

 

Dades bàsiques  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom comú Troana 

Nom científic Ligustrum Lucidum 

Origen geogràfic Xina 

Característiques principals 

Alçada (m) 5 – 12 

Amplada capçada (m) 4 – 6 (port petit) 

Fullatge Perennifoli 

Color de la flor Blanc groguenc 

Època de floració Juliol i agost 

Època fructificació Tardor 

Condicionants ambientals 

Tolerància a la sequera Baixa 

Necessitats hídriques Mitjanes 

PH tolerat 5,5 – 6,9 

Textura ideal del sòl 
Sorrenc, franc, 

argilós 

Resistència a la contaminació Alta 

Resistència al vent Alta 

Afectació paviment 

No 

Nombre d’exemplars a l’àmbit del projecte 

27 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Taula 11. Ligustrum Lucidum. a) vista general d’un exemplar adult; b) flor; c) fruit. Font: respecte al text, Cercador 

de l’arbrat viari (Ajuntament de Barcelona), 2015. Disp. a: www. w110.bcn.cat; respecte a les imatges, a) i c) UFEI, 

Urban Forest Ecosystem Institute. Disp. a: selectree.calpoly.edu; b) Flickriver. Fotografia de Mauricio Mercadante. 

Disp. a: flickriver.com/photos/mercadanteweb. 

 

a) 

b) 

c) 
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Dades bàsiques 

Nom comú Plàtan 

Nom científic Platanus x acerifolia* 

Origen geogràfic 
Híbrid entre els Platanus 

orientalis i occidentalis 

Característiques principals 

Alçada (m) 20 - 35 

Amplada capçada (m) 6 – 12 (port gran) 

Fullatge Caducifoli 

Color de la flor Groc vermellós (n. a.) 

Època de floració Abril i maig 

Època fructificació Tardor 

Condicionants ambientals 

Tolerància a la sequera Mitjana 

Necessitats hídriques Mitjanes 

PH tolerat 5 – 8,5 

Textura ideal del sòl Sorrenc, franc, argilós 

Resistència a la contaminació Alta 

Resistència al vent Alta 

Afectació paviment 

Sí 

Nombre d’exemplars a l’àmbit del projecte 

74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 

b) 

c) 

Taula 12. Platanus x acerifolia. a) vista general d’un exemplar adult; b) flor; c) fruit. Font: respecte al text, Cercador 

de l’arbrat viari (Ajuntament de Barcelona), 2015. Disp. a: www. w110.bcn.cat; respecte a les imatges, a) Cercador 

de l’arbrat viari (Ajuntament de Barcelona). Disp. a: w110.bcn.cat; b) Life and opinions. Disp. a: 
tristram.squarespace.com; c) Jardín del Mundo. Disp. a: jardindelmundo.blogspot.com.es. 
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Dades bàsiques 

Nom comú Xiprer 

Nom científic Cupressus sempervirens 

Origen geogràfic Est de la Mediterrània 

Característiques principals 

Alçada (m) 10 -25 

Amplada capçada (m) 2 – 4 

Fullatge Perennifoli 

Color de la flor Groc (n. a.) 

Època de floració Finals d’hivern 

Època fructificació Tardor 

Condicionants ambientals 

Tolerància a la sequera Alta 

Necessitats hídriques Baixes 

PH tolerat 6 – 8,5 

Textura ideal del sòl Sorrenc, franc, argilós 

Resistència a la contaminació Alta 

Resistència al vent Mitjana 

Afectació paviment 

Moderat 

Nombre d’exemplars a l’àmbit del projecte 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 

b) 

c) 

Taula 13. Cupressus sempervirens. a) vista general d’un exemplar adult; b) flor; c) fruit. Font: respecte al text, 

Cercador de l’arbrat viari (Ajuntament de Barcelona), 2015. Disp. a: www. w110.bcn.cat; respecte a les imatges, a) 

Cercador de l’arbrat viari (Ajuntament de Barcelona). Disp. a: w110.bcn.cat; b) Italian Cypress. Fotografia de 

Stephen Mifsud. Disp. a: maltawildplants.com; c) QuikiWiki. Disp. a: quickiwiki.com. 
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Dades bàsiques 

Nom comú Olivera 

Nom científic Olea europaea 

Origen geogràfic Regió Mediterrània 

Característiques principals 

Alçada (m) 8 – 15 

Amplada capçada (m) 5 – 7 

Fullatge Perennifoli 

Color de la flor 
Blanc groguenc     

(n. a.) 

Època de floració Maig i juny 

Època fructificació Tardor 

Condicionants ambientals 

Tolerància a la sequera Alta 

Necessitats hídriques Baixes 

PH tolerat 6 – 8,5 

Textura ideal del sòl 
Sorrenc, franc, 

argilós 

Resistència a la contaminació Alta 

Resistència al vent Alta 

Afectació paviment 

Moderat 

Nombre d’exemplars a l’àmbit del projecte 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 14. Olea europaea. a) vista general d’un exemplar adult; b) flor; c) fruit. Font: respecte al text, Cercador de 

l’arbrat viari (Ajuntament de Barcelona), 2015. Disp. a: www.w110.bcn.cat; respecte a les imatges, a) Geocaching. 

Disp. a: geocaching.com. Fotografia de FoxFrog; b) Flors de Catalunya. Disp. a xtec.cat; c) Laboratori d’Anàlisis 

Palinològiques. Disp. a lap.uab.cat. 

 

a) 

b) 

c) 
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Dades bàsiques 

Nom comú Pollancre 

Nom científic Populus nigra 

Origen geogràfic 
Europa, nord d’Àfrica i centre i 

oest d’Àsia 

Característiques principals 

Alçada (m) 20 – 30 

Amplada capçada (m) 6 – 15 

Fullatge Caducifoli 

Color de la flor Vermellós 

Època de floració Febrer i març 

Època fructificació Primavera 

Condicionants ambientals 

Tolerància a la sequera Mitjana 

Necessitats hídriques Mitjanes 

PH tolerat 5 – 8,5 

Textura ideal del sòl Sorrenc, franc, argilós 

Resistència a la contaminació Alta 

Resistència al vent Alta 

Afectació paviment 

Sí 

Nombre d’exemplars a l’àmbit del projecte 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 

b) 

c) 

Taula 15. Populus nigra. a) vista general d’un exemplar adult; b) flor; c) fruit. Font: respecte al text, Cercador de 

l’arbrat viari (Ajuntament de Barcelona), 2015. Disp. a: www. w110.bcn.cat; respecte a les imatges, a) Cercador de 

l’arbrat viari (Ajuntament de Barcelona). Disp. a: w110.bcn.cat; b) Ornamental Trees. Disp. a: ornamental-

trees.co.uk; c) Botànica Agrícola i Forestal. Fotografia de Josep A. Conesa. Disp. a: botanicavirtual.udl.es. 
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Dades bàsiques 

Nom comú Casuarina comuna 

Nom científic 
Casuarina 

cunninghamiana 

Origen geogràfic Regió Mediterrània 

Característiques principals 

Alçada (m) 15 – 20 

Amplada capçada (m) 4 – 10 

Fullatge Perennifoli 

Color de la flor 
Marró - vermell     

(n. a.) 

Època de floració Estiu 

Època fructificació Tardor 

Condicionants ambientals 

Tolerància a la sequera Alta 

Necessitats hídriques Baixes 

PH tolerat 6,5 – 7,9 

Textura ideal del sòl 
Sorrenc, franc, 

argilós 

Resistència a la contaminació Alta 

Resistència al vent Alta 

Afectació paviment 

No 

Nombre d’exemplars a l’àmbit del projecte 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 16. Casuarina cunninghamiana. a) vista general d’un exemplar adult; b) flor; c) fruit. Font: respecte al text, 

Cercador de l’arbrat viari (Ajuntament de Barcelona), 2015. Disp. a: www.w110.bcn.cat; respecte a les imatges, a), 

b) i c) Árboles con alma. Disp. a: arboles-con-alma.blogspot.com.es. 

 

a) 

b) 

c) 
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Dades bàsiques 

Nom comú 
Acàcia de tres 

punxes 

Nom científic 
Gleditsia 

triacanthos 

Origen geogràfic 
Estats Units i 

Canadà 

Característiques principals 

Alçada (m) 15 – 30 

Amplada capçada (m) 10 – 15 

Fullatge Caducifoli 

Color de la flor Blanc crema (n. a.) 

Època de floració Primavera 

Època fructificació Tardor 

Condicionants ambientals 

Tolerància a la sequera Alta 

Necessitats hídriques Baixes 

PH tolerat 4,8 – 8 

Textura ideal del sòl 
Sorrenc, franc, 

argilós 

Resistència a la contaminació Alta 

Resistència al vent Baixa 

Afectació paviment 

Moderat 

Nombre d’exemplars a l’àmbit del projecte 

6 
 

 

 

 

 

  

Taula 17. Gleditsia triacanthos. a) vista general d’un exemplar adult; b) flor; c) fruit. Font: respecte al text, Cercador 

de l’arbrat viari (Ajuntament de Barcelona), 2015. Disp. a: www.w110.bcn.cat; respecte a les imatges, a) i c) 

Cercador de l’arbrat viari (Ajuntament de Barcelona), 2015. Disp. a: www.w110.bcn.cat; b) Southeastern US Plant 

Identification Resource. Disp. a: southeasternflora.com. 

 

a) 

b) 

c) 
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3. Protecció de l’arbrat durant les obres 

La Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat del departament d’Hàbitat Urbà de l’Ajuntament de 

Barcelona ha elaborat un decàleg de recomanacions i mesures de protecció de l’arbrat per tal 

que no es vegi afectat negativament si es duen a terme obres al seu voltant. Aquestes són: 

3.1. Treballs previs a l’inici de les obres  

 Abans d’iniciar l’obra caldrà podar els arbres i lligar les palmes de les palmeres per tal 

de compensar una possible pèrdua d’arrels a causa de les obres. 

 Els troncs de l’arbrat viari es recobriran amb una tanca de fusta de 2 metres d’alçada 

mínima o bé es protegiran amb anelles de pneumàtic. 

 En el cas de l’arbrat situat en espais oberts, es col·locarà una reixa o una 

tanca de fusta d’1,2 – 1,8 m d’alçada a 2 m dels troncs. Si es tracta d’arbres 

de port columnar (per exemple, el xiprer), la tanca estarà col·locada a 5 m 

dels troncs. 

3.2. Recomanacions de caràcter general durant les obres 

 No compactar el terreny al voltant dels arbres. 

 No s’han d’obrir rases a una distància inferior a un metre dels escocells dels arbres. 

 Si s’obre alguna rasa a una distància inferior a la recomanada no es podrà fer 

amb mitjans mecànics i per a tallar qualssevol arrel caldrà la supervisió d’un 

tècnic municipal. 

 El material de l’obra (runa, palets de panot etc.) no s’emmagatzemarà a sobre dels 

escocells dels arbres. Tampoc es situaran a sobre d’aquests les casetes d’obra. 

 Si no es pot impedir que accedeixi el trànsit a la zona d’arbrat o que s’hi apili 

material a la vora, es recobrirà l’entorn de cada arbre amb una capa de 

material drenant (graves) de 20 cm de gruix, la qual, a més, es cobrirà amb 

un revestiment de taulons o similar. 

 No es llençaran productes tòxics ni tampoc residus de la construcció a l’entorn dels 

arbres. 

 No es disposaran tanques, senyals ni instal·lacions elèctriques prenent els arbres com a 

suport, a no ser que facin referència a tasques relacionades amb els propis arbres. 

A banda d’aquestes mesures, s’ha de tenir en compte que és d’obligat compliment tot allò que 

estableix la normativa NTJ 03E: Protecció dels elements vegetals en els treballs de construcció 

(Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Fundació de la Jardineria i el Paisatge, 2005). 
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4. Trasplantament de l’arbrat 

A causa de la construcció del pàrquing soterrat sota les places Pablo Neruda i Hispanitat i dels 

canvis d’alineació de les fileres d’arbres a la Diagonal, les operacions de trasplantament de 

l’arbrat seran molt nombroses. En el primer cas, els arbres s’hauran de traslladar a una ubicació 

provisional fora de l’àmbit del projecte fins que es torni a urbanitzar el sòl de damunt del 

pàrquing. Per contra, en el segon cas n’hi haurà prou en desplaçar una petita distància endavant 

o endarrere les fileres d’arbres. 

A fi que els arbres pateixin els mínims danys possibles durant aquestes operacions i puguin 

arrelar-se amb força a la seva nova ubicació caldrà tenir en consideració els aspectes que es 

detallen a continuació. 

La normativa de referència pel que fa als trasplantaments d’arbres és la NTJ 08E: Trasplantament 

de grans exemplars (Fundació de la Jardineria i el Paisatge, 2005). A més a més, en el Plec de 

Prescripcions Tècniques per al Disseny, Execució i Manteniment d’Obra Nova de Jardineria (Parcs 

i Jardins de Barcelona, Institut Municipal, 2012) s’exposen una sèrie de recomanacions pel que 

fa al trasplantament de l’arbrat. 

4.1. Idoneïtat del trasplantament 

No tots els arbres i altres espècies vegetals tenen les mateixes garanties de sobreviure a un 

procés de trasplantament ni presenten la mateixa facilitat d’execució. A la taula 18 s’enumeren 

alguns dels factors que ho condicionen: 

Trasplantament favorable Trasplantament no favorable 

 Arrels: 

 Arrels somes 

 Arrels fibroses 

 Arrels a prop del tronc 

 Arrels: 

 Arrels en profunditat 

 Arrels grans i insuficients 

 Tipus d’espècie vegetal: 

 Arbres caducifolis 

 Palmeres  

 Arbusts 

 Tipus d’espècie vegetal: 

 Coníferes 

 Edat: 

 Arbres joves 

 Edat: 

 Arbres madurs 

 Origen: 

 Arbres conreats en viver 

 Origen: 

 Arbres de generació espontània 

 Tipus de sòl: 

 Terreny argilós 

 Tipus de sòl: 

 Terreny sorrenc 

 Sòls pobres 

 Taula 18. Factors que condicionen la viabilitat del transplantament. Font: “Plec de Prescripcions Tècniques per al 
Disseny, Execució i Manteniment d’Obra Nova de Jardineria” (Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal, 2012).   
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Pel que fa a la situació de les arrels, la topografia de les places de Pablo Neruda i de la Hispanitat, 

on es concentren el major nombre d’arbres que han de ser trasplantats, juga a favor dels treballs 

de trasplantament. Això és així ja que gran part dels arbres es troben situats sobre talussos, la 

part baixa dels quals és perfectament accessible per part de maquinària, inclús de certa 

envergadura. Aquest fet permet atacar l’excavació del perímetre dels arbres de baix cap a dalt, 

permetent alliberar les arrels amb major facilitat (figura 4). Lògicament això obliga a subjectar 

els arbres durant la operació (es podria fer amb una grua que posteriorment els carregués sobre 

un camió per portar-los a l’emplaçament provisional). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecte al tipus d’espècies vegetals presents a l’àmbit d’afectació del projecte, cal destacar 

que gairebé totes elles són o bé arbres caducifolis o bé palmeres o arbusts. L’absència de 

coníferes facilita, per tant, els trasplantaments. 

Per contra, la gran majoria d’arbres que s’han de trasplantar són espècimens madurs, fet que 

per una banda els atorga un gran valor ecològic, però que per altra banda en dificulta el 

trasplantament. 

Pel que fa a l’origen, probablement la majoria d’arbres que s’han de trasplantar provenen de 

viver ja que hi van ser col·locats artificialment en el moment d’urbanitzar les places o els carrers 

afectats anys ençà. 

Figura 4. Vista del perímetre arbrat des de l’interior de la Plaça de la Hispanitat. Font: Imatge de l’autor. 
Fotografia de Laura P. Antoñana. 
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Finalment, val a dir que caldria fer un anàlisi més detallat de les característiques del sòl per tal 

de determinar com pot afectar els trasplantaments. 

4.2. Època de trasplantament 

De la mateixa manera que el tipus d’espècie vegetal, la seva edat o el seu entorn afecten a la 

viabilitat del trasplantament, l’època en que aquest es realitza també influeix en el procés. Per 

aquest motiu és molt important programar correctament quan es realitzarà el trasplantament 

de cada espècimen. 

A la taula 19 es resumeixen les èpoques més indicades per trasplantar cada espècie: 

Caducifolis de 
clima fred 

Hivern 

 Després de la caiguda de les fulles. 
 Durant el període de repòs vegetatiu i 

especialment al final, abans de la brotada 
primaveral. 

Perennifolis de 
fulla ample 

Final d’hivern 
 Preferentment al final del període de repòs 

vegetatiu  i abans de la brotada de tardor. 

Final d’estiu 
 Preferentment al final del període de repòs 

vegetatiu d’estiu i abans de la brotada de tardor. 

Perennifolis de 
fulla estreta 
(coníferes i 
resinoses) 

 Arbres no trasplantables ja que presenten gran dificultat. En cas que 
sigui necessari cal consultar als tècnics de Parcs i Jardins de 
Barcelona, Institut Municipal. 

Espècies de 
climes càlids, 
palmeres i afins 

Primavera 
 Necessiten temperatures suaus i càlides. 

Preferentment espècies subtropicals. 

Començament 
d’estiu 

 Preferentment palmeres i similars. 

Nota: “Dins del període de repòs vegetatiu, les plantes llenyoses restringeixen el seu creixement a les arrels, per 
la qual cosa és l’època de màxima activitat rizogènica”. 

 

 

 

5. Criteris de plantació i solució adoptada 

5.1. Criteris de plantació 

El document Gestió de l’arbrat viari de la ciutat de Barcelona (Àrea de Medi Ambient i Serveis 

Urbans. Ajuntament de Barcelona, 2011) és l’eina bàsica per tal de conèixer els criteris de 

plantació de l’arbrat a la ciutat. És en base a aquest document que es redacta aquesta secció. 

 

Taula 19. Època de trasplantació idònia. Font: “Plec de Prescripcions Tècniques per al Disseny, Execució i 
Manteniment d’Obra Nova de Jardineria” (Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal, 2012).   
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5.1.1. Principis generals 

Alguns del principis en que es fonamenta la plantació d’arbrat viari a la ciutat de Barcelona són: 

 Les espècies arbòries a plantar s’elegiran en funció de la seva adaptabilitat al medi 

(condicions de temperatura, vent, contaminació, plagues...). 

 Es pretén fomentar la biodiversitat de l’arbrat. D’aquesta manera, s’aconsegueix un 

ecosistema més ric (una major diversitat d’espècies vegetals fomenta que hi hagi també 

una major diversitat d’espècies animals) i amb major resiliència (davant d’un episodi 

traumàtic com pot ser una plaga o un període de sequera, no totes les espècies es 

veuran afectades de la mateixa manera. És a dir, que no es produirà el col·lapse total de 

l’ecosistema de la ciutat). Per fer-ho, s’estableix un que màxim del 15% d’arbres de la 

ciutat poden pertànyer a la mateixa espècie. 

 A cada districte de la ciutat s’hi plantarà un conjunt d’espècies específic que no es 

repetirà en cap altre. A través del paisatge, es pretén fomentar un sentiment d’identitat 

i pertinença al districte entre els veïns. Aquesta distinció, que també es fa en alguns 

casos entre barris, queda palesa al document Arbrat viari: selecció d’espècies (Parcs i 

Jardins de Barcelona, Institut Municipal, 2004), on es detallen les espècies a plantar a 

cada districte de la ciutat en cas que mori un arbre existent. A l’Eixample són (taula 20): 

Districte 

Espècies a plantar 

Vorera < 3,5 m 
Arbre de port petit 

Vorera de 3,5 a 6 m 
Arbre de port mitjà 

Vorera > 6 m 
Arbre de port gran 

Eixample 

Prunus cerasifera 
‘Atropurpurea’ 

(Prunera de fulla 
vermella) 

Celtis Australis 
(Lledoner) 

Es manté Platanus x 
acerifolia / Platanus x 
hispànica (Plàtan) o 

espècie existent 
excepte l’ Ulmus 

Pumila (Om de Sibèria) 

 

 

A més, a banda dels arbres característics d’aquest districte, als xamfrans de cada barri 

també s’hi planten espècies diferents (taula 21): 

Barri 
Sant 

Antoni 
Esquerra de 
l’Eixample* 

Dreta de 
l’Eixample 

Sagrada 
Família 

Fort Pienc 

Espècie 
Sophora 
japonica 

Cercis 
siliquastrum 

Tilia x 
euchlora 

Melia 
azedarach 

Jacaranda 
mimosifolia 

*L’Esquerra de l’Eixample agrupa els barris de la Nova Esquerra de l’Eixample i de l’Antiga Esquerra de 

l’Eixample.  

  

Taula 20. Espècies a plantar per reposició de falles de l’arbrat al districte de l’Eixample de Barcelona. 
Font: “Arbrat viari: selecció d’espècies” (Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal, 2004). 

 

Taula 21. Espècies a plantar als xamfrans del districte de l’Eixample de Barcelona. Font: “Arbrat viari: 
selecció d’espècies” (Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal, 2004). 
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 S’intenten minimitzar els recursos destinats al consum d’aigua utilitzant sistemes de reg 

“gota a gota” i aigua del subsòl (és a dir, no potable per a les persones). 

 Ús de protocols estandarditzats per tal de planificar la plantació i el manteniment de 

l’arbrat viari. 

A aquest fi, es classifiquen els arbres en funció del diàmetre de la capçada i de la seva 

alçada (taula 22): 

Port de l’arbre Diàmetre de capçada (m) Alçada (m) 

Petit < 4 < 6 

Mitjà 4 – 6 6 – 15 

Gran > 6 > 15 

 

 

Un cop classificats els arbres segons el port, només s’introduiran en un carrer o avinguda 

de la ciutat si les característiques de la via i/o l’existència de trànsit rodat no 

n’impedeixen el correcte desenvolupament. A més, s’ha de vigilar que no entrin en 

contradicció amb les servituds existents a la via o amb la normativa d’accessibilitat de 

vianants. Així mateix, també s’ha de tenir cura que no interfereixin en els encreuaments 

o en la visibilitat de la via. 

Per tal de sistematitzar la introducció de l’arbrat al viari tenint en compte les 

consideracions anteriors, es classifiquen els carrers de la ciutat en tres categories segons 

l’amplada de la vorera. A cada categoria, s’hi associa un port de l’arbre diferent i una 

sèrie de distàncies mínimes (taula 23 i figura 5): 

Tipus de 
carrer 

Ample de 
vorera 

(m) 

Port de 
l’arbre 

Distància mínima (m) 

De 
plantació 

entre 
arbres 

Entre 
arbres i 
fanals 

Entre 
arbres i 
calçada 

Entre 
arbres i 
línia de 
façana 

Molt 
estret 

< 2,5 Evitar la plantació 

Estret* < 3,5 Petit 7 3 0,9 1,6 

Mitjà 3,5 – 6 Mitjà 9 4,5 1 2,6 

Ample > 6 Gran 13 6,5 1,1 4,9 

*Evitar la plantació si a causa de la presència de balcons o voladissos es considera que en el futur la 

distància entre la capçada de l’arbre i aquests elements serà inferior a 0,5 m. 

 

 

Taula 22. Port de l’arbre en funció de les seves dimensions. Font: “Gestió de l’arbrat viari de la ciutat 
de Barcelona” (Àrea de Medi Ambient i Serveis Urbans. Ajuntament de Barcelona, 2011). 

 

Taula 23. Ubicació de l’arbre segons l’amplada de vorera. Font: “Gestió de l’arbrat viari de la ciutat de 
Barcelona” (Àrea de Medi Ambient i Serveis Urbans. Ajuntament de Barcelona, 2011). 
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A més a més, val a dir que independentment de l’ample de vorera o del port de l‘arbre, 

la distància entre els arbres i les senyalitzacions ha de ser igual o superior a 3 m i la 

distància entre aquests i els guals, igual o superior a 1 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2. Disseny de l’escocell 

L’escocell és l’espai destinat a la plantació de l’arbre. A grans trets, existeixen dos tipus 

d’escocells: l’escocell individual i l’escocell corregut. 

Escocell individual 

D’acord amb el document Gestió de l’arbrat viari de la ciutat de Barcelona (Àrea de Medi 

Ambient i Serveis Urbans. Ajuntament de Barcelona, 2011) hi ha una sèrie de normes que 

regeixen les característiques que ha de tenir un escocell individual: 

 Com majors siguin les dimensions de l’escocell, en millors condicions viurà l’arbre. No 

obstant, a causa de l’habitual manca d’espai al sòl públic de la ciutat s’estableixen unes 

dimensions mínimes (taula 24): 

 

a) 

b) 

c) 

Figura 5. Ubicació de l’arbre segons l’amplada de vorera. a) carrer estret; b) carrer mitjà; c)carrer 
ample. Font: “Gestió de l’arbrat viari de la ciutat de Barcelona” (Àrea de Medi Ambient i Serveis 

Urbans. Ajuntament de Barcelona, 2011). 
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 Superfície útil mínima (m2)* 
Dimensions típiques de 

l’àrea útil (m) 

Es
co

ce
ll 

re
ct

an
gu

la
r Carrer estret 1 0,8 x 1,2 

Carrer mitjà 1 0,8 x 1,2 / 1 x 1 

Carrer ample 1,5 1,2 x 1,2** 

Escocell circular 1 Diàmetre d’1,2 

*Per superfície útil s’entén aquella composta per terra, és a dir, excloent la vorada (o equivalent) que 

rodeja l’escocell. 

**1,2 x 1,2 = 1,44 m2. No obstant, a efectes pràctics es considera que compleix el requisit d’ 1,5 m2 de 

superfície útil mínima. 

 

 

 La peça de vorada o similar que rodeja l’escocell (encintat de l’escocell) no ha de 

sobresortir respecte als panots de la vorera per tal de permetre que l’aigua de la pluja 

arribi a l’interior de l’escocell. 

 En cas que l’escocell es trobi en al carril d’estacionament de vehicles o en una zona on 

aquests el puguin malmetre fent maniobres, l’escocell es trobarà separat de l’espai de 

circulació una distància mínima de 0,30 m. Si això no fos suficient es podrien disposar 

elements de protecció tals com tanques, pilones etc. 

Escocell corregut 

Els escocells correguts sorgeixen de la unió dels escocells individuals al llarg de la vorera, de 

manera que tenen una dimensió molt més gran que l’altra i poden contenir arbusts o flors a més 

de diversos arbres. Popularment són coneguts com a “parterres”. 

La geometria d’aquests escocells és típicament rectangular, sent l’amplada mínima de l’àrea útil 

de l’escocell 0,8 m. Per altra banda, la distància mínima entre el tronc dels arbres i la línia de 

façana és de 3 m. 

La figura 6 mostra una secció transversal d’un escocell tipus. És aplicable tant als escocells 

individuals com als escocells correguts. 

Taula 24. Dimensions mínimes dels escocells segons el tipus de carrer i la geometria de l’escocell. Font: 
“Gestió de l’arbrat viari de la ciutat de Barcelona” (Àrea de Medi Ambient i Serveis Urbans. 

Ajuntament de Barcelona, 2011). 
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5.2. Solució adoptada 

Per tal d’explicar la disposició de les espècies vegetals al projecte, es diferenciarà entre l’espai 

viari i el parc central de la intersecció, ja que els criteris de dimensionament són molt diferents.  

5.2.1. Solució adoptada al viari 

El verd de l’espai viari està regit per tots i cadascun dels criteris exposats a la secció 5.1. Com es 

veurà, el dimensionament de l’espai verd és força més estricte que el d’una zona verda extensa 

ja que en un espai tant limitat com és el carrer s’hi agrupen un gran nombre de servituds que 

s’han de respectar (mobilitat de persones i vehicles, senyalització, il·luminació artificial del 

carrer, il·luminació i ventilació natural dels edificis, gestió de residus, espais de descans per als 

transeünts...). 

A banda d’aquests criteris, també s’ha de tenir en compte un altre factor: el verd preexistent al 

carrer o avinguda. Aquest, a causa de la seva antiguitat o perquè es planteja un canvi radical de 

l’espai públic existent pot ser que no s’adapti perfectament a les exigències del nou projecte. 

No obstant, s’ha de preservar i afectar el mínim possible, doncs ja forma part de l’ecosistema 

urbà. 

Tipologia de carrers segons l’amplada de vorera 

La classificació dels carrers a l’àrea del projecte tenint en compte els amples de vorera definitius, 

queda de la següent manera (taula 25): 

Figura 6. Secció transversal d’un escocell tipus. Font: “Gestió de l’arbrat viari de la ciutat de Barcelona” 
(Àrea de Medi Ambient i Serveis Urbans. Ajuntament de Barcelona, 2011). 
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Carrer o 
avinguda 

C/ d’Aragó 
C/ del  

Consell de 
Cent 

C/ de la 
Marina 

C/ de 
Lepant 

Av. 
Diagonal 

Per sobre 
l’av. 

Diagonal 

Per sota 
l’av. 

Diagonal 

Tipus de 
carrer 

Ample Mitjà Mitjà Ample Mitjà Ample 

 

Els carrers de Sicília i Sardenya no apareixen a la taula 26 ja que els únics trams d’aquests carrers 

afectats pel projecte corresponen a les interseccions amb l’avinguda Diagonal on no s’hi col·loca 

arbrat. 

Dimensions adoptades per als escocells 

Pel que fa als escocells individuals del viari, les dimensions adoptades s’exposen a la taula XVIII: 

Ubicació escocell individual Superfície útil (m2) 
Dimensions de l’àrea útil 

(m) 

C/ d’Aragó 

Per sobre la 
Diagonal 

2,9 1,6 x 1,8 

Per sota la 
Diagonal 

1,0 1,0 x 1,0 

C/ del Consell de Cent 1,0 1,0 x 1,0 

C/ de la Marina 1,5 1,2 x 1,2 

C/ de Lepant 1,0 1,0 x 1,0 

Voreres laterals Av. Diagonal 3,6 1,8 x 2,0 

Respecte als escocells correguts tan sols és important conèixer la seva amplada, ja que la 

llargada sempre és superior al mínim exigit (en cas contrari es tractaria d’un escocell individual). 

En el cas dels escocells correguts presents al projecte, aquesta és: 

 2,20 m als escocells situats a la vorera mar del tram del carrer Aragó comprès entre 

Sardenya i Lepant. 

 2,00 m als escocells emplaçats a les voreres laterals de l’avinguda Diagonal.  

 1,92 m en aquells disposats a les illetes de pas que es formen entre l’avinguda Diagonal 

i el carrer Aragó i entre aquesta i els carrers Consell de Cent i Marina. 

 1,78 m als escocells correguts que es troben als illots centrals de l’avinguda Diagonal, a 

la banda muntanya del carril bici. 

 

Taula 25. Classificació dels carrers presents al projecte segons l’amplada de vorera. Font: elaboració 
pròpia. 

 

 

Taula 26. Dimensions adoptades per als escocells del projecte. Font: elaboració pròpia. 
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L’arbrat de l’avinguda Diagonal 

De la mateixa manera que cada districte o barri de la ciutat conté unes espècies vegetals 

determinades, a l’avinguda Diagonal també s’hi observen seqüències arbòries diferents segons 

el tram. Aquest fet és analitzat amb deteniment al document Reforma de la Diagonal de 

Barcelona: espacio público + transporte colectivo (A. Font et al., 2010), un recull de treballs 

resultants del taller “Proyectar la ciudad” del màster de la UPC en Projectació Urbanística. 

En aquest document s’exposen els trams en que es divideix l’arbrat de la Diagonal entre les 

places de Francesc Macià i Glòries: 

 Tram A: Pl. de Francesc Macià – Rbla. de Catalunya. Seqüència intercalada de plàtan 

(Platanus x acerifolia, altrament dit Platanus x hispanica) i palmera datilera (Phoenix 

dactilífera). 

 Tram B: Rbla. Catalunya – Passeig de Gràcia. Seqüència intercalada de plàtan i plàtan. 

 Tram C: Passeig de Gràcia – Passeig de Sant Joan. Seqüència intercalada de plàtan i alzina 

(Quercus ilex). 

 Tram D: Passeig de Sant Joan – Carrer d’Aragó. Seqüència intercalada de plàtan i plàtan. 

 Tram E: Carrer d’Aragó – Carrer de la Marina. Sense criteri definit. 

 Tram F: Carrer de la Marina – Pl. de les Glòries Catalanes. Seqüència intercalada de 

plàtan i palmera de les Canàries (Phoenix canariensis). 

L’àrea afectada pel projecte comprèn la part final del tram D (fins al carrer Sicília), el tram E i la 

part inicial del tram F (fins al carrer Lepant). Com es pot veure, el tram E no té cap criteri definit 

d’arbrat, ja que actualment el passeig central de l’avinguda desapareix en aquest punt (figura 

7). A més, l’arbrat que es troba a les voreres contigües a les places Hispanitat i Pablo Neruda 

difereix completament respecte al de l’avinguda. 

La solució adoptada al projecte passa per utilitzar la mateixa seqüència arbòria plàtan-plàtan als 

trams D i E (figura 8). S’ha observat que els canvis d’espècies arbòries a l’avinguda Diagonal no 

tenen lloc arbitràriament sinó que succeeixen quan l’avinguda és intersecada per una via d’igual 

ample de secció que presenta una vegetació diferenciada respecte a la resta del districte (la 

primera afirmació no es compleix en el cas de la Rambla Catalunya. Malgrat això, sí que és un 

carrer que té una secció diferent respecte al carrer tipus de l’Eixample). 

Atenent a això, s’ha considerat convenient canviar la seqüència arbòria a l’alçada del carrer de 

la Marina, ja que aquest també té una secció de 50 m d’ample i un arbrat força característic 

(palmeres Washingtonia robusta i acàcies de tres punxes). 
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Per altra banda, cal assenyalar que tal i com s’observa a les figures 7 i 8, s’ha canviat 

completament la disposició dels arbres a l’avinguda Diagonal. 

La transformació proposada per a l’avinguda modifica l’alineació de totes les fileres d’arbrat 

existents, en menor o major mesura segons la secció. Tenint en compte que actualment no 

s’acompleixen les recomanacions de l’Àrea de Medi Ambient i Serveis Urbans de l’Ajuntament 

TRAM D 

TRAM E 

TRAM F 

Figura 7. Trams de l’avinguda Diagonal amb seqüències arbòries diferents en l’actualitat (2015). En la figura es 
mostra tan sols la part de l’avinguda que queda dins de l’àmbit del projecte. Font: elaboració pròpia. 

 

 

 

TRAMS D i E 

TRAM F 

Figura 8. Trams de l’avinguda Diagonal amb seqüències arbòries diferents adoptats al projecte. Font: elaboració 
pròpia. 
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de Barcelona respecte a les distàncies de plantació, s’ha considerat que era una bona 

oportunitat per restablir l’alineació de l’arbrat i d’aquesta manera permetre reduir el 

manteniment de l’arbrat (caldrien menys podes) i guanyar espai a la franja d’estacionament. 

Per tal de no reduir el nombre d’arbres de l’avinguda a causa del major espaiament entre 

aquests, s’ha optat per afegir una cinquena línia d’arbrat. D’aquesta manera, hi haurien 2 línies 

d’arbrat a banda i banda de cada calçada i una altra entre el carril bici i el tramvia. 

Tenint en compte que a causa dels motius explicats a l’annex 4 s’ha deixat una franja de gairebé 

3 metres d’herba a banda i banda de la plataforma del tramvia, la disposició d’arbrat al costat 

d’aquest no hauria de suposar un problema. De fet, és una pràctica habitual en molts trams 

d’aquesta infraestructura. De totes maneres, no s’ha col·locat arbrat a menys de 4 metres dels 

pals de la catenària. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalment, respecte als exemplars de margalló i yucca gigantea que es troben actualment al 

“tram E” de la Diagonal, val a dir que s’han trasplantat a l’àrea del parc. 

L’arbrat del carrer d’Aragó 

El carrer Aragó consta d’espècies d’arbrat diferents als trams nord i sud, prenent com a 

referència la seva intersecció amb l’avinguda Diagonal. 

El tram nord presenta la particularitat que l’alineació de les façanes dels edificis no és constant, 

ja que encara hi ha molts edificis antics que estan situats massa a prop de la calçada, incomplint 

l’amplada de vorera que l’ordenança urbanística fixa per a aquest tram del carrer d’Aragó. Això 

ha fet que al llarg dels anys s’adoptin alineacions i espècies d’arbrat diferents a cada illa de cases. 

Concretament, entre els carrers Marina i Lepant, s’hi pot observar a la calçada muntanya una 

alineació de lledoners ubicada a uns 5 m de la façana i a 6 o 7 m de la calçada. En canvi, a la 

a) b) 

Figura 9. a) seqüència d’arbrat plàtan – plàtan als trams D i E; b) seqüència d’arbrat plàtan – palmera de les 
Canàries al tram F. Font: elaboració pròpia. 
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vorera mar d’aquest tram, l’arbrat manté certa relació amb la disposició dels arbres de la plaça 

de la Hispanitat i consta d’una filera d’acàcies del Japó situada al costat de la calçada (figura 

10a).  

Per contra, al tram sud, en el qual l’amplada de la vorera és constant i gairebé 5 m més estreta 

que l’amplada normativa del tram nord, s’hi troben grans testos amb magnòlies emplaçats arran 

de la vorada (figura 10b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al present projecte, tal i com s’exposa a l’annex 4, s’ha considerat que la línia de façana entre 

els carrers Sardenya i Marina s’ha corregit i és igual a l’amplada normativa. 

Pel que fa al tram nord, s’ha detectat que el fet que l’alineació de l’arbrat estigui lluny de la 

calçada contribueix a donar una sensació de desprotecció al vianant i a realçar el caràcter de via 

ràpida del carrer d’Aragó (característica que, d’acord amb el PMU, mantindrà els propers anys. 

Veure annex 4). 

Per aquest motiu, i tenint en compte que es disposa d’una gran amplada de vorera, s’ha decidit 

col·locar una barrera tova entre la calçada i la vorera composta per mobiliari urbà (bancs, 

papereres etc.) i escocells d’arbres. Aquests arbres s’afegiran als que ja hi ha a la vorera doncs 

es disposa de suficient espai. Per tal que no es facin nosa els uns amb els altres, s’ha optat per 

col·locar arbres de port gran espaiats 12,5 m (s’ha escollit 12,5 m i no 13 m per a col·locar els 

arbres de forma alternada amb els fanals).  

L’espècie seleccionada és la Tipuana Tipu, que creix fins a 30 m d’alçada. Aquest fet permetrà 

que, a la llarga, la capçada de les tipuanes es trobi per sobre de la dels lledoners i així cada arbre 

tingui el seu espai. 

a) b) 

Figura 10. Alineació actual de l’arbrat al carrer d’Aragó. a) tram nord; b) tram sud. Font: elaboració pròpia. 
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Al tram de vorera muntanya on actualment no hi ha arbrat s’ha seguit el mateix patró, però 

col·locant els lledoners de la filera posterior entre els exemplars de tipuana i més espaiats que 

en l’altra vorera, a 12,5 m (figura 11a). 

Respecte a la vorera mar, com que aquesta queda totalment afectada per les obres de 

l’aparcament subterrani s’ha canviat totalment la distribució de l’arbrat. A fi de mantenir certa 

coherència amb el disseny del parc, s’han col·locat escocells correguts de la mateixa amplada i 

geometria que els que es troben al perímetre oposat d’aquest, conformat per l’avinguda 

Diagonal, i no s’han plantat arbres enfront de la plaça tal i com es fa a la vorera de l’avinguda 

Diagonal. Això permet que la plaça sigui ben visible, fet que ajuda a entendre la continuïtat de 

l’itinerari de vianants que discorre pel carrer de la Marina. L’arbre escollit és també la tipuana. 

Pel que fa al tram sud del carrer d’Aragó, tan sols entra dins dels límits del projecte la vorera 

situada entre l’avinguda Diagonal i el carrer de Sicília. En aquesta, on actualment no hi ha arbrat, 

s’ha optat per col·locar-hi magnòlies separades una distància de 9 m entre elles. Tot i que aquest 

és un arbre de port petit i l’espaiament mínim és de 7 m, s’ha preferit mantenir 2 arbres entre 

fanals i separar-los 9 m que no pas 3 arbres i haver-los de separar menys de 7 m (figura 11b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’arbrat del carrer de Lepant i del carrer dels Enamorats 

L’arbrat actual del carrer Lepant està format per dues línies de plataners, espaiats uns 6 o 7 m 

de mitjana, que estan col·locades arran de la vorada. 

L’amplada de les voreres d’aquest carrer no arriba als 5 m, de manera que és apte per a arbres 

de port mitjà però no de port gran. En definitiva, es pot dir que en aquest tram del carrer Lepant 

a) b) 

Límit del 

projecte 

Figura 11. Disposició final de l’arbrat al carrer d’Aragó. a) tram nord; b) tram sud. Font: elaboració pròpia. 
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ni el port de l’arbre ni la distància de plantació són correctes (l’espaiat recomanat per a plataners 

és de 13 m). 

Malgrat això, com que a diferència de l’avinguda Diagonal o de les places Hispanitat i Pablo 

Neruda no hi ha cap element del projecte que forci la retirada dels arbres, se’n mantenen la 

majoria. De fet, la pràctica habitual de l’Ajuntament de Barcelona en casos similars al del carrer 

Lepant és esperar a que l’arbre incorrectament col·locat mori per causes naturals abans de 

retirar-lo. 

No obstant, aprofitant la reforma de la Diagonal, sí que s’han trasplantat a aquesta avinguda els 

exemplars situats massa a prop de fanals o al lloc on es vol col·locar la parada d’autobús de la 

línia V21. 

Per altra banda, s’hi ha col·locat algun nou arbre, com els dos exemplars de Melia azedarach 

situats al xamfrà amb Aragó o algun espècimen de lledoner (arbre de port mitjà) en els restants 

espais buits de la vorera (figura 12). 

Finalment, pel que fa al carrer dels Enamorats,  tan sols s’ha mogut uns centímetres un escocell 

que envaïa el carril reservat per a vehicles de serveis i veïns (veure també figura 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Disposició de l’arbrat als carrers de Lepant i dels Enamorats. El cercle negre indica l’àrea lliure 
d’arbrat que requereix l’enllumenat mentre que el cercle vermell assenyala els arbres trasplantats. Finalment, el 
cercle blau indica els arbres l’escocell dels quals ha estat lleugerament modificat. Els arbres verds són plataners i 

els blaus exemplars de melia azedarach. Font: elaboració pròpia. 
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L’arbrat del carrer de la Marina 

L’arbrat del carrer de la Marina ha sofert alguns canvis en el tram de carrer situat sota l’avinguda 

Diagonal. 

Per una banda, ha estat necessari traslladar els pollancres i l’olivera que es trobaven en la seva 

intersecció amb l’avinguda Diagonal, emplaçats en les illetes separadores del trànsit, a la nova 

illeta que es forma entre els carrers Marina i Consell de Cent i l’avinguda Diagonal. En canvi, el 

margalló que es troba juntament amb el pollancre s’ha traslladat al parc. 

Per altra banda, s’ha desplaçat una acàcia de tres punxes per evitar que entorpís el pas de 

vianants a la vorera de la Diagonal, s’ha mogut un parell de metres un lledoner que es trobava 

massa a prop d’un fanal i s’ha traslladat a la plaça un arbre de l’amor que estava situat on s’hi 

ha traçat un pas de vianants (aquest pas de vianants està alineat amb la vorera del carrer de la 

Marina i amb altres passos de vianants, de manera que no està justificat alterar-lo ja que 

causaria desorientació. Veure figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’arbrat del la resta de carrers presents al projecte 

L’arbrat dels altres carrers afectats pel projecte generalment queda fora dels seus límits. No 

obstant, en els casos en que això no és així s’ha mantingut la mateixa configuració que en 

l’actualitat. 

 

 

Figura 13. a) disposició actual de l’arbrat al carrer de la Marina. Els cercles vermells indiquen quins arbres han 
sofert modificacions; b) disposició dels arbres del carrer de la Marina al projecte. Es cercles verds assenyalen la 

ubicació definitiva d’alguns dels arbres afectats en la figura 13a. Font: elaboració pròpia. 
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5.2.2. Solució adoptada al parc 

Criteris de plantació 

A l’àrea del parc, la confrontació entre l’espai que ocupa l’arbrat i l’espai requerit per altres 

servituds és menor, de manera que s’han establert criteris menys estrictes que en el viari. 

A les àrees del parc on l’accés de vianants hi és permès, s’ha adoptat un espaiament mínim entre 

arbres igual al 50% dels valors recomanats en l’espai viari. En canvi, en aquelles zones reservades 

exclusivament per al ple desenvolupament de les espècies vegetals, s’ha anant un pas més enllà 

i l’espaiament mínim considerat ha estat del 33% del valor corresponent a l’espai viari. 

En el primer cas, és interessant reservar un cert espaiament dels arbres a fi de garantir la plena 

mobilitat dels vianants i per tal de no destorbar la visibilitat de senyals o altres elements que 

eventualment hi poguessin ser col·locats. En el segon cas, simplement s’estableix una distància 

mínima de separació entre arbres per tal d’evitar que aquests hagin de competir excessivament 

per a obtenir de recursos naturals com l’aigua o la llum solar, fet que en delmaria el creixement. 

Finalment, respecte a la distància mínima de separació entre l’arbrat i els pals de l’enllumenat, 

val a dir que aquesta s’ha mantingut igual que en l’espai viari per tal de no minvar l’efecte de la 

il·luminació nocturna. No obstant, s’ha de tenir en compte que gran part de l’enllumenat del 

parc està conformat per llums de baixa altura (menor a 1 m) als quals no els afecta la posició de 

l’arbrat ja que la capçada d’aquest es troba molt per sobre. 

Disposició de l’arbrat al parc 

A l’àmbit del parc s’hi han ubicat tots els arbres que actualment es troben a les places Hispanitat 

i Pablo Neruda, els quals són trasplantats a una ubicació provisional a l’inici de les obres per tal 

de permetre la construcció de l’aparcament. 

La seva disposició s’ha fet seguint els criteris exposats i, per tant, varia segons la funció que 

acompleix cada zona del parc. 

Les zones de trànsit de vianants 

A les àrees destinades a la mobilitat o a la realització d’activitats lúdiques, l’arbrat s’ha col·locat 

de forma més espaiada que en la resta (figura 14). 
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A la plaça, a l’àrea d’esbarjo per gossos i a l’àrea de jocs infantil els arbres s’han repartit de forma 

més o menys homogènia per tal que a l’estiu proporcionin ombra a tot l’espai. Entre les espècies 

que ja hi havia a les places Hispanitat i Pablo Neruda l’arbre escollit ha estat el lledoner, ja que 

és un arbre de port mitjà que no ocupa un espai excessiu però que alhora té una capçada prou 

gran i densa com per proporcionar un bon refugi. A més, com molts dels altres arbres 

preexistents, és caducifoli de manera que a l’hivern deixa passar la llum solar. 

L’excepció es dóna als parterres adjacents al carril bus que creua la plaça, on s’hi ha decidit 

plantar els anomenats arbres de l’amor. Aquests són arbres de port petit i de floració molt 

aparent, a diferència del lledoner. El port reduït evita que interfereixin amb el carril bus mentre 

que el seu aspecte diferenciat fa que el carril bus passi a ser un element singular que realça el 

disseny de la plaça enlloc d’embrutir-lo. 

Respecte a l’àrea d’esports, cal dir que la presencia d’arbrat és menor, ja que d’acord amb els 

reglaments esportius s’ha mantingut un espai de 3 m lliure d’arbrat al voltant de la pista de 

bàsquet i a la part posterior i anterior de les taules de ping-pong a fi de permetre un ús còmode 

d’aquestes instal·lacions. Per aquest motiu, aquesta àrea s’ha tractat de forma especial i s’hi han 

col·locat algunes espècies d’arbrat que no es troben en cap altra zona del parc, com són la 

bellaombra o la casuarina glauca. 

També ha rebut un tractament diferenciat la zona de descans. Aquesta està pensada per a que 

els vianants s’estirin a l’herba, així que per tal de no destorbar-los tan sols s’ha col·locat arbrat 

en el perímetre de l’àrea. 

Figura 14. Zones del parc destinades al trànsit de vianants. Font: elaboració pròpia. 
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Finalment, cal esmentar que no s’han col·locat escocells als diferents camins que creuen el parc. 

Com que aquests ja estan rodejats d’arbrat, s’ha optat per ocupar-ne les vores amb mobiliari 

urbà que sigui permeti al transeünt descansar i gaudir de l’ambient del parc. 

Les zones reservades per a la vegetació 

El concepte de zona reservada per a la vegetació sorgeix del disseny del nou parc de Glòries, tal 

i com s’ha exposat a l’annex 4, i encaixa amb la voluntat de crear un ecosistema a l’interior de la 

ciutat. 

No obstant, la distribució d’aquestes espècies s’ha fet seguint el model d’un altre parc de 

Barcelona: el parc de Cervantes, situat a l’extrem nord de l’avinguda Diagonal (figura 15). En 

aquest parc conviuen la pràctica d’activitats lúdiques com el ciclisme o el running amb la 

contemplació d’una vasta col·lecció de rosers, concisament classificats. Això permet difondre el 

coneixement de la naturalesa entre els visitants de forma amena i agradable ja que alhora que 

realitzen altres activitats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Així doncs, s’ha decidit dividir la zona reservada per a la vegetació en diferents sectors a 

cadascun dels quals s’hi planten una o dues (no més) espècies d’arbrat, arbusts o vegetació 

menor diferents, al costat de les quals s’hi indica en un petit cartell el nom, l’origen i algunes de 

les seves característiques més peculiars. 

Respecte a l’arbrat, per una banda s’han col·locat agrupades les espècies de port gran tipuana 

tipus (tipuana) i styphnolobium japonicum (acàcia del Japó) i per l’altra, les espècies de port mitjà 

celtis australis (lledoner) i ligustrum lucidum (troana). 

Figura 15. Rosers al parc de Cervantes. Font: Barcelona Turisme. Disponible a: www.barcelonaturisme.com 
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Pel que fa a la vegetació menor, s’ha optat per plantar espècies de clima mediterrani, reduint 

així el consum d’aigua i evitant crear un jardí artificial, que requereix un gran manteniment per 

tal de mantenir-se verd. Les espècies seleccionades comparteixen dues característiques a banda 

de l’adaptació al clima: tenen floració aparent i una mínima alçada sobre el terra per tal d’evitar 

ser trepitjades o que quelcom s’hi estiri al damunt (taula 27). A més, s’ha decidit plantar espècies 

d’arbusts iguals a les existents en l’actualitat a les places Hispanitat i Pablo Neruda a fi 

d’aprofitar-ne el màxim nombre possible. 

D’altra banda, cal dir que els exemplars de margalló i yucca gigantea que es trobaven a 

l’avinguda Diagonal també s’han ubicat en aquestes zones reservades del parc, tal i com s’ha 

apuntat anteriorment. 

Finalment, cal destacar que s’utilitzarà herba de classe C4 en totes les zones on se n’hagi de 

plantar. Aquest tipus d’herba consumeix una menor quantitat d’aigua, permet utilitzar aigua de 

menor qualitat (aigua freàtica etc.), requereix menys manteniment i no es veu tant afectada pel 

pas de les persones al seu damunt. Concretament, algunes de les varietats d’herba de classe C4 

són: Zoysia sp., Cynodon sp. o Paspalum sp (Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal, 

2012). 

 

Nom 
científic 

Origen 
geogràfic 

Imatge 

Pimelea 
ferruginea 

Oest 
d’Austràlia 

 

Convuluvus 
cneorum 

Itàlia i Nord 
d’Àfrica 

 

Eriocephalus 
africanus 

Província del 
Cap (Sud-

àfrica) 
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Gaura 
lindheimeri 

Amèrica del 
Nord 

 

Erysimum 
bicolor 

Illes Canàries 

 

Gazania 
“Sunstopers 

Lemon” 
Sud-àfrica 

 

Grevillea cv. 
Clearview 

David 
Austràlia 

 

 

 

 

6. Sistema de reg 

Les necessitats hídriques de cada espècie vegetal són diferents, així com la distribució de les 

seves arrels. Per aquest motiu, s’utilitzaran sistemes de reg diferenciats per a l’arbrat, les àrees 

amb arbusts i les zones plantades amb herba. 

Totes les instal·lacions de reg hauran d’acomplir amb allò establert al Plec de Prescripcions 

Tècniques per al Disseny i l’execució de les instal·lacions de reg (Parcs i Jardins de Barcelona, 

Institut Municipal, 2011). 

6.1. Sistema de reg per a l’arbrat 

En primer lloc, s’ha de tenir en compte que com a norma general només es reguen aquells arbres 

que són joves i encara no estan assentats al terreny. 

Taula 27. Selecció d’espècies de vegetació menor que s’afegeixen a les trasplantades de les places Hispanitat i 
Pablo Neruda. Font: “Estudi de planes de clima mediterrani susceptibles d’introduir en jardineria” (Morral, G. 2014) 

 

 

 



ANNEX 9: PLANTACIÓ I REG 
 

Projecte de remodelació de l’encreuament dels carrers Aragó 
i Marina amb l’avinguda Diagonal de Barcelona Pàgina 44 

No obstant, en el present projecte també es regaran els arbres trasplantats, almenys durant els 

primers mesos. Tot i ser en la seva majoria exemplars adults, el procés de trasplantament causa 

la pèrdua i la debilitació de les arrels, de manera que és important que rebin certa quantitat fins 

que aquestes recuperin el seu estat normal. 

Es distingiran dos sistemes de reg, segons si els arbres es troben aïllats en un escocell o bé en 

un grup dens en un parterre. 

6.1.1. Arbrat que es troba en un escocell 

El mecanisme de reg emprat és el sistema gota a gota. Aquest consta d’un tub de petit diàmetre 

(16 o 17 mm) que es disposa al llarg d’una filera d’arbrat i consta d’un degotador a cada escocell 

(figura 16). Permet calcular amb precisió el cabal d’aigua que s’allibera a cada hora, de manera 

que se’n gasta tan sols la quantitat justa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2. Arbrat que es troba en grup en un parterre 

Als parterres hi intervenen dos factors que determinen l’elecció del sistema de reg. 

Si el parterre està cobert amb herba s’utilitzarà el mateix sistema de reg que per aquesta. Tan 

sols cal aportar una mica més de l’aigua necessària per a la herba i s’obvia la necessitat de 

disposar d’un segon sistema de reg (veure secció 6.2.) 

Figura 16. Escocell amb reg gota a gota. Font: TE Parques de la Villa. Disponible a: teparquesdelavilla-
altura.blogspot.com.es. 
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Per contra, si la densitat d’arbres plantats és alta però l’entorn dels arbres no està plantat amb 

herba sinó que hi viuen arbusts, com passa en alguns dels parterres del parc, és preferible optar 

per un sistema de reg tipus Techline ja que gasta una menor quantitat d’aigua (veure secció 6.3.). 

6.2. Sistema de reg per a les zones plantades amb herba 

L’herba es troba entapissant una superfície, de forma que es necessita un sistema de reg que 

reparteixi l’aigua homogèniament al seu entorn. El sistema escollit és el de reg amb aspersors, 

els quals permeten regar una àrea d’uns 6 o 7 metres al seu entorn en un radi de 360° o només 

en un sector, com mostra la figura 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Sistema de reg per a àrees amb arbusts 

Les arrels dels arbusts són de majors dimensions que les de l’herba, de manera que admeten un 

sistema de reg més localitzat que els aspersors i que, conseqüentment, gasta menor quantitat 

d’aigua. 

Els sistemes de reg Techline consten d’una canonada de distribució de la qual en surten un 

conjunt de tubs que reparteixen l’aigua amb un sistema similar al gota a gota. Aquests sistemes 

de reg es col·loquen enterrats uns centímetres per sota de la superfície del sòl per tal de 

distribuir l’aigua directament a la zona on es troben les arrels (Valley, 2015. Veure figura 18). 

 

Figura 17. Aspersor emergent que només rega un sector de 90°. Font: Indoostrial. Disponible a: 
blog.indoostrial.com 
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Figura 18. Sistema de reg Techline. Font: Valley. Disponible a: www.valleybolivia.com 
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1. Introducció 

En aquest annex es detallen les característiques de la semaforització això com de la  senyalització 

vertical i horitzontal emprada al projecte. 

2. Semàfors 

2.1. Fases semafòriques 

La circulació al districte de l’Eixample està governada per la malla ortogonal de carrers que el 

conforma. Com que la major part de les interseccions es donen entre dos carrers, el sistema 

semafòric que regula el districte s’estructura en dues fases: 

 Fase 1: es permet la circulació de vehicles en direcció Llobregat – Besòs i la de vianants 

en direcció mar – muntanya. 

 Fase 2: és contraria a l’anterior, es permet la circulació de vehicles en direcció mar – 

muntanya i la de vianants en direcció Llobregat – Besòs. 

No obstant, a les vies que creuen el districte de forma obliqua, com és el cas de l’avinguda 

Diagonal, són necessàries tres fases semafòriques, ja que es produeixen interseccions entre tres 

carrers. Per tal de no alterar el funcionament dels semàfors de la malla ortogonal, les tres fases 

requerides es desenvolupen de la següent manera: 

 Fase 1: només es permet la circulació de vehicles en direcció Llobregat – Besòs. És 

idèntica a la fase 1 de la malla ortogonal de carrers però de menor duració. 

 Fase 2: és la fase en que té lloc la circulació a l’eix oblic. Es divideix en dues subfases: 

 Fase 2.a: els vehicles segueixen circulant en direcció Llobregat – Besòs però 

s’aturen en arribar a l’eix oblic. Això permet que els vehicles que es troben en 

aquest avancin. 

 Fase 2.b: comença la circulació de vehicles en direcció mar – muntanya a la malla 

ortogonal exceptuant els trams de carrers que creuen l’eix oblic. Continua, per 

tant, la circulació de vehicles en aquest eix. 

 Fase 3: es permet la circulació en direcció mar – muntanya en tots els carrers ortogonals, 

inclosos els que creuen l’eix oblic, fins a finalització de la segona fase dels semàfors de 

la malla. 

D’aquesta manera, s’aconsegueix que la duració de cicle semafòric a l’eix oblic sigui la mateixa 

que en un carrer de la xarxa ortogonal.  
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A continuació, es presenten una sèrie de figures on s’il·lustra, per a cadascuna de les cruïlles 

presents a l’àmbit del projecte, els fluxos de vehicles i vianants permesos en cada fase 

semafòrica (veure figures 1 – 16). La llegenda de la simbologia utilitzada es mostra a la taula 1. 

 

Semàfors 

 - Es permet la circulació longitudinal de vehicles. 

- No es permet la circulació transversal de vianants. 

 - No es permet la circulació longitudinal de vehicles. 

- Es permet la circulació transversal de vehicles i de bicicletes (si s’escau). 

 - Es permet la circulació longitudinal de vehicles i transversal de vianants. Els primers han de 
cedir el pas als segons. 

 - No es permet la circulació ni de vehicles ni de vianants. Aquesta color correspon en molts 
casos (no en tots) a semàfors que no estan col·locats en passos de vianants. 

 - Pas de vianants no regulat amb semàfor. Els vehicles han de cedir el pas als vianants. 

Fluxos de trànsit 

 Flux de vehicles motoritzats sobre rodes (cotxes, motocicletes, autobusos etc.). 

 Flux de bicicletes que circulen al llarg d’un carril bici. 

 Flux de bicicletes que realitzen una maniobra per accedir a un carril bici diferent o a una altra 
àrea on la circulació de bicicletes hi és permesa. 

 Circulació del tramvia. 

 

 

Per tal de representar el funcionament semafòric s’han ombrejat els passos de vianants utilitzant 

els colors que recull la taula 1, segons correspon a cada fase semafòrica. No s’ha d’entendre la 

posició d’aquestes franges de color amb la ubicació exacta dels semàfors, que està recollida als 

plànols. A la figura 1, per exemple, els semàfors del carril bici de l’avinguda Diagonal estan situats 

en realitat arran de la calçada i no a l’alçada dels passos de vianants, que és on es troba la franja 

vermella. 

 

 

 

Taula 1. Simbologia emprada en les figures 1 – 16 per tal de descriure el funcionament de les fases 

semafòriques en cada intersecció. Font: elaboració pròpia. 
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2.1.1. Cruïlla Diagonal – Aragó – Sicília 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 1. Fase semafòrica 1. 

Els vehicles que circulen pel 

carrer d’Aragó poden seguir 

recte o girar cap al carrer Sicília. 

En cas que girin s’han d’aturar a 

cap de pocs metres al semàfor 

que hi ha abans d’arribar a la 

Diagonal. 

 

 

Figura 2. Fase semafòrica 2. 

Tots els vehicles que es troben a 

l’avinguda Diagonal poden 

avançar. Als de la calçada 

muntanya se’ls permet el gir a la 

dreta cap al carrer de la Marina. 

Com es pot veure, el gir a 

l’esquerra està prohibit. 

 

 

 

Figura 3. Fase semafòrica 3. 

Els vehicles que pugen pel carrer 

de Sicília poden seguir recte per 

aquest carrer o bé desviar-se a 

una de les dues calçades de la 

Diagonal. En cas de girar cap a 

la calçada muntanya han de 

cedir el pas a les bicicletes. 

Els ciclistes de l’avinguda 

Diagonal poden incorporar-se, si 

ho desitgen, al carril bus del 

carrer de Sicília. 
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2.1.2. Cruïlla Diagonal – Aragó – Sardenya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Fase semafòrica 1. 

Els vehicles que circulen pel 

carrer d’Aragó poden seguir 

recte o bé girar a la dreta cap a 

la Diagonal, on s’hauran 

d’aturar al proper semàfor 

(veure fig. 1). 

 

 

 

 

Figura 5. Fase semafòrica 2. 

Tots els vehicles de l’avinguda 

Diagonal poden circular. Es 

permet el gir cap al carrer 

Sardenya dels vehicles de la 

calçada mar. Com és habitual, 

no es permet el gir a l’esquerra. 

 

 

 

 

Figura 6. Fase semafòrica 3. 

Els vehicles del carrer Sardenya 

poden seguir recte o girar a la 

dreta cap a la calçada muntanya 

de la Diagonal, on després de 

cedir el pas s’hauran d’aturar al 

següent semàfor. 
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2.1.3. Cruïlla Diagonal – Marina – Consell de Cent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Fase semafòrica 1. 

Excepcionalment, els semàfors 

de la calçada muntanya de la 

Diagonal es troben sincronitzats 

amb els dels carrers horitzontals 

de la trama Eixample. Això 

permet el gir voluntari dels 

vehicles cap al carrer Marina, 

sense interferir amb el tramvia, 

fins a aturar-se just abans del 

carrer Consell de Cent. 

Al seu torn, els vehicles d’aquest 

carrer poden seguir recte o girar 

a la dreta per Marina. 

Figura 8. Fase semafòrica 2. 

Els vehicles de la calçada mar de 

la Diagonal poden girar cap al 

carrer Marina on s’aturen al 4rt 

semàfor (el que es troba abans 

de Diputació). 

Les bicicletes poden seguir recte, 

com el tramvia, o bé accedir al 

parc. 

Com es veu a les figures 7 i 8, els 

semàfors de vianants per creuar 

la Diagonal no estan 

sincronitzats. 

Figura 9. Fase semafòrica 3. 

Els vehicles que circulen pel 

carrer de la Marina poden girar 

a la dreta cap al carrer Consell 

de Cent o cap a la calçada mar 

de la Diagonal (fig. 10), o bé 

seguir recte, on en arribar a 

l’alçada del parc estan obligats a 

girar a l’esquerra (excepte el 

bus). 

També s’obliga a girar a 

l’esquerra a les bicicletes del 

carrer Marina per tal que no 

interfereixin amb els cotxes. 
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2.1.4. Cruïlla Diagonal – Consell de Cent – Lepant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Fase semafòrica 1. 

Els vehicles del carrer Consell de 

Cent poden seguir recte o bé 

girar a la dreta. 

En canvi, les bicicletes que 

circulen per aquest mateix 

carrer en direcció a la Diagonal 

(el carril bici superior és 

bidireccional) han de desviar-se 

cap a aquesta avinguda i 

esperar-se a creuar cap a l’altre 

carril bici si volen seguir pel 

carrer Consell de Cent. 

 

 

 

Figura 11. Fase semafòrica 2. 

Tots els vehicles de la Diagonal 

poden avançar. Als de la calçada 

mar se’ls permet el gir a la dreta 

pel carrer Lepant. 

Al pas de vianants situat a l’oest 

del carrer Lepant ara es permet 

creuar el carrer Consell de Cent 

ja que en la fase 1 es permetia 

creuar la Diagonal (fig. 10). 

Figura 12. Fase semafòrica 3. 

Els vehicles que circulen pel 

carrer Lepant poden seguir recte 

o bé girar cap a la Diagonal, a la 

dreta, o cap al carrer Consell de 

Cent, a l’esquerra. En ambdós 

casos s’hauran de parar al 

proper semàfor després de 

passar l’ambre intermitent. 

En aquesta fase, els vianants 

poden circular en tots els punts 

del pas de vianants situat a 

l’oest del carrer Lepant. 
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2.1.5. Cruïlla Aragó – Lepant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 13. Fase semafòrica 1. 

Es tracta d’una cruïlla tipus de 

l’Eixample, on es permet el gir 

dels vehicles cap al carrer que 

creua. 

El pas de vianants del carrer 

Lepant no està regulat per 

semàfors per tal d’evitar que, si 

no hi ha vianants que vulguin 

creuar, els vehicles realitzin més 

aturades de les que són 

habituals en un carrer de 

l’Eixample. 

Figura 14. Fase semafòrica 2. 

Seguint l’esquema de cruïlla 

tipus, els vehicles del carrer de 

Lepant poden continuar recte o 

bé girar cap al carrer Aragó. 

Els vianants, al seu torn, poden 

creuar el carrer Aragó però no 

el carrer Lepant. 
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2.1.6. Cruïlla Aragó – Marina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Fase semafòrica 1. 

Els vehicles del carrer d’Aragó 

continuen recte, mentre que 

tant els vianants com l’autobús 

s’han d’esperar. 

Encara que no hi hagués 

l’autobús al carrer Marina, en el 

cas d’un carrer amb un volum de 

trànsit tant important com és 

Aragó no està justificat col·locar 

un pas de vianants no regulat 

per semàfor, ja que seria perillós 

i reduiria la velocitat dels 

vehicles que circulen per aquest 

carrer. 

Figura 16. Fase semafòrica 2. 

Els vehicles del carrer d’Aragó 

s’aturen, de manera que tant 

l’autobús com els vianants el 

poden creuar. 

Com es veu, els passos de 

vianants de la plaça no estan 

regulats per semàfor ja que la 

freqüència i la regularitat de 

l’autobús no ho justifiquen. Com 

que l’autobús disposa de carril 

propi, pot esperar-se a que 

creuin els vianants tant abans 

d’arribar al parc com en el seu 

interior. 
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2.2. Col·locació dels semàfors 

El document Criteris Generals de Mobilitat (Direcció de Serveis de Mobilitat. Ajuntament de 

Barcelona, 2015) així com la Instrucció d’alcaldia relativa als elements urbans de la ciutat de 

Barcelona (Ajuntament de Barcelona, 2011) estableix una sèrie de recomanacions per tal 

d’ubicar els semàfors a la via pública: 

 Evitar que l’arbrat, en totes les etapes del seu desenvolupament, redueixi la visibilitat 

del semàfor per part de vianants i conductors. 

 Encastar sempre que sigui possible les columnes dels semàfors a les peces de granit que 

conformen els extrems del gual de vianants. 

 Les columnes dels semàfors i els armariets de regulació es situaran a més de 0,20 m i 

0,40 m de la calçada, respectivament, i sempre deixant un espai de pas a la vorera d’1,50 

m com a mínim. Per altra banda, les lluminàries dels semàfors es situaran a una alçada 

mínima de 2,40 m respecte al terra (figura 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalment, cal dir que s’han instal·lat dispositius per invidents en tots els semàfors de vianants 

del projecte exceptuant el pas de vianants que es troba a la calçada muntanya de la Diagonal 

entre els carrers de Sicília i Sardenya i que tan sols connecta la vorera amb l’àmbit del carril bici, 

però que no té continuïtat. Per aquest motiu, aquest pas de vianants està senyalitzat per tal de 

no promoure-hi l’accés per part de persones invidents. 

 

 

Figura 17. Distàncies mínimes de col·locació dels semàfors i dels corresponents armariets de regulació a la 

vorera. Font: “Instrucció d’alcaldia relativa als elements urbans de la ciutat de Barcelona” (Ajuntament de 

Barcelona, 2011). 
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2.3. Model de semàfor emprat 

El model de semàfor utilitzat en les noves reformes urbanístiques a Barcelona és un semàfor 

modular de la sèrie S9 (Tacse, 2015), de color groc, òptica LED i alta resistència al vent i a altres 

condicions meteorològiques adverses (figura 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com es veu a la figura 18, aquest semàfor permet incorporar diferents suports per tal de tenir 

més d’una columna de lluminàries així com senyals verticals de trànsit. 

 

3. Senyalització horitzontal 

El document de referència per a implantar la senyalització horitzontal als diferents carrers de 

l’àmbit del projecte és el Manual de senyalització urbana per a la ciutat de Barcelona (Sector de 

seguretat i mobilitat. Ajuntament de Barcelona, 2004). S’ha utilitzat la versió de l’any 2004, ja 

que era la que oferia l’Ajuntament de Barcelona fins a l’inici del curs 2015-16. Des del mes de 

setembre de 2015 ja està disponible per al públic general la versió de l’any 2014, que inclou nous 

senyals i en corregeix alguns d’antics. 

Tot i que el codi dels senyals no ha variat respecte l’any 2004 (tan sols se n’han afegit alguns de 

nous) les característiques físiques d’alguns senyals sí que han canviat. No obstant, la seva funció 

en el marc de la regulació del trànsit és la mateixa. 

A continuació, es presenta un llistat de les marques horitzontals utilitzades al projecte. Les 

característiques dels senyals emprats corresponen a la versió de l’any 2004 exceptuant aquells 

que no estan recollits en aquest manual però sí a la versió de l’any 2014. 

Figura 18. Semàfor modular de la sèrie S9 emprat al projecte. Font: Tacse. Disponible a: www.tacse.es. 



ANNEX 10: SENYALITZACIÓ 
 

Projecte de remodelació de l’encreuament dels carrers Aragó 
i Marina amb l’avinguda Diagonal de Barcelona Pàgina 11 

Marques longitudinals 

Localització Codi Descripció Gruix (m) 
Relació pintat / 

no pintat (m) 

Carril genèric per a 
vehicles motoritzats 

D-1 Línia discontínua genèrica 0,10 2/5,5 

D-2 
Línia discontínua abans d’una 

línia de detenció (long. màxima 
30 m) 

0,10 2/2 

Carril bus 

D-41 Línia contínua 0,30 - 

D-42 
Línia contínua amb 

intermitències 
0,30 1/1 

D-43 
Línia discontínua abans d’una 
detenció (long. màxima 30 m) 

0,30 2/2 

Carri bicicleta 

D-51a 
De sentit únic contigu a un 

carril de circulació 
Dues línies de 0,10 

separades 0,30 
- 

D-51c 
De sentit únic en trams amb 

possible invasió d’altres 
vehicles per maniobra 

Dues línies de 0,10 1/2 

D-52a 
Doble sentit contigu a un carril 

de circulació 

Dues línies de 0,10 
separades 0,30 i 
una tercera línia 

discontínua 1/2 de 
0,10 

- 

D-52c 
De doble sentit en trams amb 

possible invasió d’altres 
vehicles per maniobra 

Tres línies de 0,10 1/2 

D-52d 
De doble sentit al mig de la 

calçada 
Una línia entre 
carrils de 0,10 

1/2 

Bicing D-71 Línia exterior Bicing 0,40 - 

Marques transversals 

Localització Codi Descripció Gruix (m) 
Relació pintat / 

no pintat (m) 

Carril de circulació 
de vehicles 

motoritzats (inclou 
bus) 

E-1 Línia de detenció 0,40 - 

Pas de vianants* 

E-3a 
Amb semàfor i perpendicular a 

la vorada 
Dues línies de 0,50 0,50/0,50 

E-3b Amb semàfor i oblic a la vorada Dues línies de 0,50 0,50/0,50 

E-4a 
Sense semàfor i perpendicular 

a la vorada 
Amplada del pas de 

vianants 
0,50/0,50 

E-4b 
Sense semàfor i oblic a la 

vorada.  
Amplada del pas de 

vianants 
0,50/0,50 

Pas de bicicletes 
E-5a 

Amb semàfor i perpendicular a 
la vorada 

Dues línies de 0,25 0,25/0,25 

E-5b Amb semàfor i oblic a la vorada Dues línies de 0,25 0,25/0,25 

Prohibició de parada o d’aparcament 

Localització Codi Descripció Gruix (m) 
Relació pintat / 

no pintat (m) 

Carrils de circulació 
de vehicles 

motoritzats (inclou 
bus) 

E-12  Línia de prohibició de parada 0,15 - 
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Zona de càrrega i 
descàrrega o parada 

de taxis 
E-13 

Línia en ziga-zaga formant 
triangles isòsceles de 5 m de 

base i 1,80 – 2,50 m d’altura. Si 
els vehicles estacionen en 

bateria l’altura dels triangles 
serà igual a la longitud dels 

vehicles. 

0,15 - 

Zones i places d’aparcament 

Localització Codi Descripció Gruix (m) 

Aparcament de 
cotxes** 

E-22 
En cordó amb delimitació de 

places 
0,10 

Aparcament de 
motocicletes*** 

E-29b 
Aparcament a la calçada en 

semibateria 
0,10 

Aparcament per a 
recàrrega de motos 

elèctriques 
E-34 

Aparcament a la calçada en 
semibateria 

0,10 

Fletxes de direcció 

Localització Codi Descripció Dimensions màximes (m) 

Carrils de circulació 
de vehicles 

motoritzats (inclou 
bus) 

E-41 Obligatorietat de seguir recte 0,50 x 2,50 

E-42 
Obligatorietat de girar a la 

dreta (o a la esquerra) 
0,60 x 2,20 

E-43 
Es pot seguir recte o girar a la 

dreta (o a l’esquerra) 
0,95 x 2,80 

Carrils bicicleta 

E-49 Obligatorietat de seguir recte 0,40 x 1,50 

E-50 
Obligatorietat de girar a la 

dreta (o a la esquerra) 
0,40 x 1,50 

Inscripcions 

Localització Codi Descripció Dimensions màximes (m) 

Carril bus E-71 
Carril reservat per a la 

circulació, l’estacionament o la 
parada d’autobusos 

1,50 x 1,20 

Carril bus E-72 
Carril reservat per a la 

circulació, l’estacionament o la 
parada de taxis 

1,70 x 1,20 

Carril bicicleta 

E-74c Cediu el pas 0,80 x 1,50 

E-77 Carril reservat per a la bicicleta 0,80 x 1,30 

E-97 
Quadrícula per a quan el carril 
bici coincideix amb el pas de 

vianants 
Quadrícula de 0,50 x 0,50 

Zones avançades 
per a motos i carril 

bus-moto**** 
E-79 Moto en zona avançada 1,50 x 1,20 

Aparcament per a 
recàrrega de motos 

elèctriques 
E-80b 

Espai reservat per a moto 
elèctrica 

Diàmetre de 0,90 

Zona escolar 
E-93 Senyalització camí escolar 2,80 x 0,65 

E-102 Atenció zona escolar 1,20 x 2,40 

Pas de vianants que 
creua la plataforma 

del tramvia 
E-95 Avís precaució tramvia 1,40 x 0,76 

Intercanviador 
busos  

E-105 
Indica el camí cap a les altres 

parades de bus de 
l’intercanviador 

Diàmetre de 0,60 
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Contenidors 

Localització Codi Descripció Gruix (m) 
Dimensions 

màximes (m) 

Zona 
d’estacionament en 

cordó 

E-82 Espai per a 2 contenidors 0,15 4 x 2 

E-83 Espai per a 3 contenidors 0,15 6 x 2 

* L’amplada mínima del pas de vianants són 4 m excepte en carrers amb velocitat limitada a menys de 40 km/h 
on l’amplada mínim passa a ser 2,5 m. L’amplada recomanada són 5 m. Les bandes discontínues del pas de 
vianants s’alineen amb el sentit de circulació dels vehicles motoritzats. 
** Dimensions de la plaça per a aparcament de turismes: 
     Amplada recomanada 2 m. Amplada mínima: 1,80 m. 
     Longitud obligatòria: 5 m. 
*** La inclinació de les línies que delimiten les places d’aparcament és de 0,60 m respecte la vorada. La 
separació entre elles és de 0,95 m, mesurat a la vorada. 
****El carril bus-moto no està recollit al Manual de senyalització urbana per a la ciutat de Barcelona. 

 

 

 

4. Senyalització vertical 

Per a implantar la senyalització vertical a l’àmbit del projecte s’ha utilitzat també la versió de 

l’any 2004 del Manual de senyalització urbana per a la ciutat de Barcelona (Sector de seguretat 

i mobilitat. Ajuntament de Barcelona, 2004). 

Els codis de les senyals utilitzades es poden consultar directament als plànols adjunts. Tal i com 

succeeix amb la senyalització horitzontal, la codificació de les senyals no ha variat sinó que 

simplement se n’han afegit de noves. 

4.1. Col·locació dels senyals verticals 

El documents Criteris Generals de Mobilitat (Direcció de Serveis de Mobilitat. Ajuntament de 

Barcelona, 2015) i Dossier Tècnic de Seguretat Viària. Senyalització vertical urbana (Servei Català 

de Trànsit. Generalitat de Catalunya, 2009) estableixen algunes normes per a ubicar 

correctament els senyals verticals: 

 Els senyals verticals s’han de col·locar a 2,60 m de terra per prevenir els actes vandàlics. 

Quan es situïn a la vorera, s’han d’emplaçar a 0,60 de la calçada i sempre deixant un 

espai de pas mínim de 0,90 m entre el suport del senyal i la línia de façana. 

 Els pals de suport dels senyals han de ser cilíndrics, de 60 mm de diàmetre i fabricats 

amb acer galvanitzat. Sempre que sigui possible, però, es situaran els senyals verticals 

en semàfors i fanals per evitar la proliferació de pals a la vorera. 

 En cas de col·locar un senyal a un semàfor, s’ancorarà directament a aquest i tindrà un 

diàmetre de 40 cm. 

Taula 2. Marques de senyalització horitzontal emprades en l’àmbit del projecte. Font: Elaboració pròpia a 
partir del “Manual de senyalització urbana per a la ciutat de Barcelona” (Sector de seguretat i mobilitat. 

Ajuntament de Barcelona, 2004). 
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 També es poden col·locar senyals verticals a la part alta dels bàculs del semàfors. 

D’aquesta manera s’obté major visibilitat i es redueixen els obstacles a la vorera (figura 

19). 

 

 

 

 

 

 

 

 No es recomana col·locar més de dos senyals verticals que afectin el mateix sentit de 

circulació en un sol suport. En cas que se’n col·loquin dos la manera de fer-ho és la que 

es mostra a la figura 20. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Senyal vertical col·locat a la part alta del bàcul d’un semàfor. Font: “Dossier Tècnic de Seguretat 
Viària. Senyalització vertical urbana” (Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya, 2009). 

 

Figura 20. Col·locació correcta de dos senyals verticals en un mateix suport. Font: “Dossier Tècnic de Seguretat 
Viària. Senyalització vertical urbana” (Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya, 2009). 
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1. Introducció 

En aquest annex es descriuen les diferents etapes en què es divideix l’obra, precisant les tasques 

que s’han de dur a terme en cadascuna. 

2. Descripció del Pla d’obra 

L’obra s’estructurarà en 3 fases: 

2.1. Fase 1 

És l’etapa constructiva més llarga ja que comprèn la construcció de l’aparcament subterrani i del 

Centre de Distribució de mercaderies Urbà (CDU) així com la urbanització de la major part de la 

plaça. 

La construcció de l’aparcament comporta la pèrdua temporal d’una extensió significativa d’àrea 

verda. Tenint en compte la importància dels espais verds en barris tant densament poblats com 

el de la Sagrada Família i el del Fort Pienc, s’ha decidit realitzar aquesta obra en dues fases: 

inicialment els treballs començaran a la plaça de la Hispanitat i un cop aquesta estigui 

urbanitzada continuaran a la plaça de Pablo Neruda. 

2.1.1. Fase 1a 

La superfície ocupada per les obres comprèn: la totalitat de la plaça Hispanitat, el solar buit al 

carrer Lepant cantonada Aragó i la calçada muntanya de la Diagonal entre Marina i el carrer 

Consell de Cent. 

Es desviaran els vehicles que circulen per la calçada afectada per les obres pel passeig central de 

l’avinguda Diagonal únicament en el tram afectat. Aquest, s’adequarà provisionalment per a tal 

fi quedant prohibit el pas de vianants. En vista que l’amplada del passeig, entre parterres 

d’arbres, és aproximadament de 8,5m, es mantindrà la configuració actual del carril bici ja que 

hi ha prou espai per a que coexisteixin ambdós modes de transport. 

Així doncs, l’esquema actual de funcionament de la intersecció d’estudi no es veurà alterat 

respecte a la situació prèvia a les obres. Aquesta, no obstant, sí és diferent a l’actual ja que el 

carrer de la Marina és peatonal per sobre de la Diagonal, fet que en l’actualitat no es dóna. 

La circulació de vianants es permetrà al perímetre de les obres llevat de la vorera contigua al 

carrer Aragó, ja que l’accés al pàrquing es troba arran de calçada i és necessari excavar fins a tal 

punt. Això no suposa un problema ja que a l´únic edifici existent a la plaça s’hi accedeix des del 

carrer Lepant, el qual no té la vorera afectada. 
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Aprofitant que és necessari interrompre la circulació de vehicles a la calçada muntanya de la 

Diagonal entre Marina i Lepant per a la construcció del pàrquing, s’ampliarà la superfície d’espai 

verd al sud de la plaça Pablo Neruda fins a l’altura afectada per les obres de l’aparcament. Això 

suposa ampliar gairebé en un 50% la superfície d’aquesta plaça (d’uns 3200 m2 a uns 4700 m2) 

fet que permetrà suavitzar l’impacte de les obres, les quals poden durar força temps a causa de 

la seva complexitat. 

També s’habilitarà un carril entre les places Hispanitat i Pablo Neruda per a la circulació del bus 

de la línia V21. A la banda esquerra de dit carril s’hi situarà un aparcament provisional d’autocars 

i un carril d’accés a aques per tal de suplir les places de Zonabus que es trobaven en el tram de 

la Diagonal afectat per les obres. El carril d’accés pretén evitar que les maniobres dels autocars 

turístics perjudiquin la circulació del bus V21. 

2.1.2. Fase 1b 

En acabar la fase 1a, s’haurà construït gran part del pàrquing i dos dels seus accessos. Això obre 

la porta a que comencin les obres als trams de la Diagonal contigus a la intersecció d’estudi, ja 

que la pèrdua de places d’aparcament en superfície podrà ser compensada per les noves places 

al subsòl. 

Per tal de fer-ho, l’accés que es troba al carrer Aragó, que en la configuració final de la plaça ha 

de ser una entrada del pàrquing, s’habilitarà provisionalment com a sortida. La inclinació de la 

rampa, que està pensada perquè els vehicles hi entrin des del carrer Aragó, obliga a que si 

aquesta boca actua com a sortida els vehicles  s’hagin de dirigir cap al carrer Lepant, tal i com es 

mostra en els plànols adjunts. 

El carril de circulació del bus V21 es mantindrà però s’eliminarà l’aparcament en superfície 

d’autocars i el seu carril d’accés deixant espai per a la continuació de les obres de l’aparcament 

subterrani + CDU. No es permetrà el pas de vianants en la vorera que es troba entre la plaça 

Neruda i el carrer d’Aragó pel mateix motiu que en la fase 1a. 

La plaça Hispanitat estarà novament urbanitzada al finalitzar la fase 1a obtenint un espai verd 

de dimensions notables. Això convida a urbanitzar de forma definitiva la cantonada entre 

Lepant, Diagonal i la plaça Hispanitat que en la fase 1a no s’havia tocat. 

Pel que fa a l’avinguda Diagonal, a ponent del carrer Sicília en acabar la fase 1b s’hauran d’haver 

enderrocat els actuals passejos de vianants del centre de l’avinguda (bulevards) i s’hauran 

d’haver construït els vials i el carril bici definitius, fet que implica el trasplantament de l’arbrat. 

Durant aquestes obres el trànsit de vianants quedarà limitat a les voreres existents. A més, els 
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carrils bici que ara es troben als bulevards centrals es traslladaran provisionalment als carrils 

laterals, que perdran un carril de circulació i acolliran el trànsit de veïns, vehicles de servei i C/D. 

La resta de vehicles circularan per 4 carrils (2 per sentit) situats a la part sud de la calçada central 

(per tant, aquesta perd 2 carrils). 

A llevant del carrer Lepant, en l’acabar la fase 1b haurà d’haver finalitzat l’eixamplament de les 

voreres, el transplantament de l’arbrat a la seva ubicació definitiva  i la construcció del carril bici 

central. Es mantindrà el trànsit de vianants tant per les voreres com pel passeig central encara 

que en aquest cas l’ample de pas disponible serà menor. El carril bici actual romandrà inalterat. 

Aquestes operacions obligaran a reduir el nombre de carrils de circulació i les places 

d’aparcament, quedant 2 carrils per sentit la ubicació dels quals serà la definitiva. Es pot estudiar 

la possibilitat d’incorporar ja un carril bus segregat o fer-ho més endavant quan les obres 

estiguin més avançades. 

2.2. Fase 2 

En la fase 2 s’acaba d’urbanitzar la plaça resultant de la unió de les places Hispanitat i Pablo 

Neruda. Paral·lelament es duen a terme els treballs de construcció de la plataforma del tramvia 

quedant tan sols per realitzar en la fase 3 l’eixamplament de la vorera mar de la Diagonal entre 

Lepant i Sicília. 

2.2.1. Fase 2a 

Respecte a la plaça, s’urbanitza l’espai que era ocupat en la fase 1 pel carril de circulació de 

l’autobús. Això permet donar als parterres la seva forma definitiva i començar a construir l’edifici 

que permet l’accés de vianants al pàrquing així com dels vehicles de distribució de proximitat al 

CDU. 

Atenent a la Diagonal, la finalització de la fase 1 permet que els vehicles circulin per les calçades 

definitives de manera que queda alliberat l’espai que es destinarà al tramvia. Això no es 

compleix en la calçada mar entre Sicília i Aragó, de manera que en la fase 2a es duran a terme 

els treballs necessaris per tal de revertir la situació. 

El carril bici té la configuració definitiva excepte entre els carrers Sardenya i Lepant. Mentre es 

construeix es mantindrà el carril bici existent entre Sicília i Lepant. Per tal d’evitar la interferència 

d’aquest amb les obres en el tram entre Marina i Lepant, durant la fase 2a es desplaçarà (només 

en aquest tram) cap a l’àrea que ha d’ocupar el tramvia i, mentrestant, es construirà el carril bici 

definitiu. 
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En la fase 2a també s’inicien els treballs per estendre la secció tipus del carrer Marina fins a la 

plaça. 

2.2.2. Fase 2b 

En aquesta fase ja està construït el carril bici definitiu entre Marina i Lepant, de manera que 

podrà efectuar-se la construcció de la plataforma del tramvia. Per altra banda, en la fase 2b 

finalitzen totes aquelles obres iniciades en la fase 2a. 

2.3. Fase 3 

La tercera i última fase, consisteix en eixamplar les voreres de la part sud de la intersecció 

d’estudi. 

Aquesta etapa, de fet, podria començar un cop s’ha acabat la construcció de tota la 

infraestructura destinada a la bicicleta, ja que només així es pot eliminar el carril bici contigu a 

la vorera mar entre Sicília i Marina. 

No obstant, s’ha considerat fer-ho un cop han finalitzat (o gairebé) els treballs del tramvia per 

tal de minimitzar el soroll i les molèsties que les obres causen als veïns. La contrapartida és que 

les aquestes s’allarguen una mica més. 
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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 objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la 

Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels 

compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 

 

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte constructiu, les premisses bàsiques per a les quals 

el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans 

necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de 

conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els 

mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de 

presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici  de 

les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant 

l’Autoritat Laboral. 

 

 

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

 

Redactor E.S.S.   : Albert Grases Pallerols 

  

 

3. DADES DEL PROJECTE 

 

3.1. Autor/s del projecte 

 

Autor del projecte : Albert Grases Pallerols 

  

 

  

3.2. Tipologia de l'obra 

 

 

Es projecta la reurbanització de l’àmbit comprès entre els carrers Sicília, Lepant, Aragó i 

Consell de Cent a la ciutat de Barcelona, afavorint el desenvolupament econòmic i social de 

l’àmbit. Es defineix en el projecte l’ordenació dels vials i la seva distribució entre espais per a 

vianants i per a vehicles.  

 

A part, es definirà la zona verda prevista a l’espai que ocupen les places Hispanitat i Pablo 

Neruda. Aquestes actuacions aniran encaminades a millorar la qualitat de vida dels ciutadans, 

creant espais destinats exclusivament per a ells. 
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3.3. Situació 

 

Emplaçament      : Entorn de les places Hispanitat i Pablo Neruda al barri de 

la Sagrada Família.  

Població              : Barcelona 

  

 

3.4. Comunicacions 

 

Carretera              : Xarxa bàsica de circulació de Barcelona 

  

 

3.5. Subministrament i Serveis 

 

Aigua                   : AIGÜES DE BARCELONA 

Gas           : GAS NATURAL 

Electricitat               : FECSA-ENDESA 

Telecomunicacions       : TELEFÒNICA 

  

3.6. Pressupost d'execució material del projecte 

 

 El pressupost de l’execució material de l’Estudi de Seguretat i Salut és de CENT MIL 

VUITCENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS (100.863,72 €) 

 

3.7. Termini d'execució 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 2 anys. 

  

3.8. Mà d'obra prevista 

 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 32 persones. 

  

3.9. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 

 

Cap de colla 

Oficial 1a 

Oficial 1a paleta 

Oficial 1a electricista 

Oficial 1a muntador 

Oficial 1a d'obra pública 

Oficial 1a jardiner 
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Oficial 1a llenyataire 

Ajudant d'electricista 

Ajudant de muntador 

Ajudant de jardiner 

Ajudant 

Manobre 

Manobre especialista 

Peó jardiner 

 

3.10. 

 

Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 

 

ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS DE POLIETILÈ 

ACER EN BARRES CORRUGADES 

ARBRES DE FULLA CADUCA III 

ARBUSTS DE FULLA PERSISTENT I 

BANCS 

BARANES D'ACER 

BARREGES DE CESPITOSES 

BARRERES 

BOQUES DE REG 

CAIXES DE CONNEXIONS I TALLACIRCUITS 

CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ 

CALÇS 

CENTRALITZACIONS D'ESCOMESES 

CENTRES DE COMANDAMENT 

CIMENTS 

CLAUS 

COLUMNES 

CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV 

CONDUCTORS DE COURE NUS 

ELECTROVÀLVULES 1'' 

ELEMENTS DE SUPORT PER A SEMAFORS 

ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS 

ELEMENTS ESPECIALS PER A PROJECTORS 

ELEMENTS ESPECIALS PER A SUPORTS DE LLUMENERES 

FILFERROS 

FILTRES 

FONTS PER A EXTERIORS 

FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 

FORMIGONS PER A PAVIMENTS 

FORMIGONS SENSE ADDITIUS 

GRAVES 

LAMINES DE POLIETILÈ DRENANTS 

LLIGANTS HIDROCARBONATS 

LLUMENERES PER A VIALS PUBLICS 
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MANÒMETRES 

MAONS CERAMICS 

MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 

MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ 

MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 

MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE 

MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 

MATERIALS AUXILIARS PER A TANQUES EXTERIORS 

 

MATERIALS ESPECIALS PER A MEMBRANES 

MATERIALS PER A GALERIES DE SERVEIS 

MATERIALS PER A LÀMINES SEPARADORES 

MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS 

MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 

MORTERS AMB ADDITIUS 

NEUTRES 

PANOTS 

PAPERERES TRABUCABLES 

PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ 

PECES DE MORTER DE CIMENT PER A ESCOSSELLS 

PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES 

PECES ESPECIALS DE FORMIGÓ PER A GUALS 

PECES I LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA REGULAR 

PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES 

PILONS METÀL·LICS 

PINTURES PER A SENYALITZACIÓ 

PLANXES DE POLIESTIRÈ 

PLAQUES DE CONNEXIO A TERRA 

PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 

PROJECTORS PER A EXTERIORS 

PUNTALS 

REGULADORS DE PRESSIÓ 

SAULONS 

SENYALS 

SORRES 

TANQUES AMB REIXAT METÀL·LIC 

TAULERS 

TAULONS 

TERRES 

TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 

TOT-U 

TUB PE DOBLE PARET 

TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 

TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
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TUBS DE PVC PER A DRENATGES 

TUBS FLEXIBLES DE POLIETILE 

TUBS FLEXIBLES DE PVC 

TUBS RIGIDS DE PVC 

VENTOSES 

 

3.11. 

 

Maquinària prevista per a executar l'obra 

 

Compressor amb dos martells pneumàtics 

Retroexcavadora amb martell trencador 

Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 

Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 

Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 

Fresadora de paviment 

Pala carregadora mitjana, sobre pneumàtics 

Retroexcavadora, de mida petita 

Retroexcavadora mitjana 

MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM 

D'AMPLÀRIA 

Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 

Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 

Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent 

Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 

Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 

Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 

Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 

Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-10) 

Motoanivelladora petita 

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 

Picó vibrant amb placa de 60 cm 

Motoanivelladora de 150 hp 

Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 

Picó vibrant dúplex de 1300 kg 

Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 

Camio de 7 t 

Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 

Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 

Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 

Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 

Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 

Camió cisterna de 8 m3 

Camió cisterna de 6000 l 

Camió grua 

Camió grua de 5 t 

Camió grua de 10 t 
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Camio cistella de 10 m d'alçaria com a maxim 

Camió cistella de 10 a 20 m d'alçària 

Grua autopropulsada de 12 t 

Grua autopropulsada de 12 t 

Furgoneta de 3500 kg 

Vibrador intern de formigó 

CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR 

Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 

Formigonera de 165 l 

Formigonera de 250 l 

Estenedora per a paviments de formigó 

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 

Escombradora autopropulsada 

Màquina tallajunts 

Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 

Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 

Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 

Màquina per a clavar muntants metàl·lics 

Remolinador mecànic 

REGLE VIBRATORI 

Regle vibratori per a formigonat de soleres 

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 

Motoserra per a la tala d'arbres 

Màquina per a doblegar rodó d'acer 

Cisalla elèctrica 

Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 

Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 

Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 

  

4. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

 

4.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 

 

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una 

acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la 

caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a 

muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al 

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 

 

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els 

talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades 

canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb 

l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra. 
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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 

connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot 

seguit després de realitzats els fonaments. 

- Estarà protegida de la intempèrie. 

- És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 

- Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 

 

 Conductors 

 

- Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la 

seva impressió sobre el mateix aïllament. 

- Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de 

les zones de pas de vehicles i / o persones. 

- Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb 

regletes de connexió, retorciments i embetats. 

 

- Quadres secundaris 

 

- Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de 

doble aïllament. 

  

- Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
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- 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 
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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. 

  

4.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 

 

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia 

subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on 

s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització 

provisional per l'interior de l’obra. 

 

La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals 

de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de 

l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total 

estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries. 

  

4.3. 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. 

  

4.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 

 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones 

amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona 

responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i 

l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, 

líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, 

vigilància i ventilació adequats. 

 

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents: 

- La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 

026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis 

o explosions. 

- Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats 

estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en 

locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes 

aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat 

a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y 

combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics. 

- S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de 

dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 
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- 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, 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 
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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. 

 

5. 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: 

 

5.1. Serveis higiènics 

 

 Lavabos i local de dutxes 

 

Es disposaran dos mòduls de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m per a tot el personal de l'obra, 

cadascun dels quals inclou 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall 

i complements de bany. 

 

5.2. Vestuaris 

 

Es disposarà d'un local de vestuaris de 10,2x4,8x2,3 m per a tots els treballadors de l'obra. 

  

5.3. Menjador 

 

Es disposarà d'un local de menjador de 12x6,3x2,6 m per a tots els treballadors de l'obra. 

Aquest estarà equipat amb vuit bancs allargats de 4 m, quatre taules per a 8 persones, un punt 

de subministrament d’aigua (2 aixeta i pica rentaplats), 1 microones, 1 nevera elèctrica, i cubell 

hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries. 

 

5.4. 

 

Local d'assistència a accidentats 

 

Tenint en compte que el nombre de treballadors de l'obra és de 32 persones, només serà 

necessari disposar de dos armaris farmaciola emplaçats a l'oficina de l’obra. 
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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. 

 

El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans 

addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 

 

A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 

 

- desinfectants i antisèptics autoritzats, 

- gases estèrils, 

- cotó hidròfil, 

- benes, 

- esparadrap, 

- apòsits adhesius, 

- estisores, 

- pinces, 

- guants d’un sol ús. 

 

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el 

material utilitzat o caducat. 

  

6. ÀREES AUXILIARS 

 

6.1. Centrals i plantes 

 

Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de 

vehicles als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i senyalització, 

amb una amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de limitació en 

altura,  mínima de 4 m. 

 

L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva 

explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota 

persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures 

superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària 

d’1 m d’altura. 

 

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 

susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 

senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de la 

fossa del skip, es disposarà de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a 

rodadura de vehicles. 
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La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i 

arriostrada en previsió de bolcades. 

 

Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de 

recepció de la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa 

disposarà de barana perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala „de 

gat“ estarà protegida mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de 

l’arrancada. 

 

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa 

Tensió. 

 

Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del 

fabricant o importador. 

  

6.2. Tallers 

 

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.  

 

De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes 

(descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m 

d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per treballador. 

 

La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i 

senyalitzada, amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20 

m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les vies de 

manutenció mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre màquines i/o equips 

mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de l’òrgan mòbil 

més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un espai lliure no 

inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les 

instal·lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura 

mínima d’1,90 m sobre el nivell del paviment. 

 

La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 

200 lux. La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una 

intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema normal d’il·luminació. 

 

L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al 

personal adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la 

presència de tota persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de 

desplaçament i servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel·les situades a 

altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana 

reglamentària d’1 m d’altura. 

 

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
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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). 

  

6.3. Zones d'apilament. Magatzems 

 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínims-

màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o 

equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 

 

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació 

manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 

 

Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades 

adequadament. 

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 

adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més 

singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans 

mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les 

maniobres. 

  

7. 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. 

 

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 

comporti. 
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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. 

  

8. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 

 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del 

seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o 

materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies 

professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 

 

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i 

propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o 

substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria 

(gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, 

els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold 

Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota 

dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV 

s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 

  

8.1. 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. 

 

 

  



AANNNNEEXX  1122::  EESSTTUUDDII  DDEE  SSEEGGUURREETTAATT  II  SSAALLUUTT  
  

PPrroojjeeccttee  ddee  rreemmooddeellaacciióó  ddee  ll’’eennccrreeuuaammeenntt  ddeellss  ccaarrrreerrss  AArraaggóó  

ii  MMaarriinnaa  aammbb  ll’’aavviinngguuddaa  DDiiaaggoonnaall  ddee  BBaarrcceelloonnaa  PPààggiinnaa  1166  

8.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 

 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a 

mínim amb el text en idioma espanyol. 

L’etiqueta ha de contenir: 

- 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. 

- Nom comú, si és el cas. 

- Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de 

les substàncies presents. 

- Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o 

preparat perillós. 

- Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 

- Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 

- Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 

- El número CEE, si en té. 

- 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. 
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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. 

 

9. CONDICIONS DE L'ENTORN 

 

Ocupació del tancament de l’obra 

 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, 

baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 

 

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota 

l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels 

treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles 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 “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 

  

 

 

9.1. Serveis afectats 

 

Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació 

de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i 

estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen 

l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o 

omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà 

dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i 

obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les adopcions de mesures 

de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, 
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no seran objecte d’abonament independent. 

  

9.2. 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. 

 

 9.3. Característiques meteorològiques 

 

El municipi de Barcelona es troba a la comarca del Barcelonès, i es caracteritza per 

temperatures suaus durant l'estiu i pluviositat baixa, pròpies del clima mediterrani. 

Tenint en compte les condicions climàtiques de la zona, no es preveuen treballs amb 

exposicions a condicions climàtiques que puguin impedir el correcte funcionament de l'obra. 

 

9.4. 

 

Característiques del terreny 

 

Per la naturalesa del terreny on s’emplaça la urbanització, es descarta la possibilitat de 

lliscament generalitzat 

 

Tenint en compte les característiques del terreny, les rases per instal·lació de serveis es preveu 

que tinguin una estabilitat suficient en vertical durant la seva excavació, si bé caldrà prendre 

les precaucions de seguretat adequades si s’ha de treballar en el seu interior. A nivell mecànic, 

es preveu que en la excavació podrà utilitzar-se maquinària convencional, sense descartar que 

en alguns trams s’hagi de recórrer a altres mitjans. 

 

 

 

10. UNITATS CONSTRUCTIVES 

 

ENDERROCS 

ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA 

ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 

MOVIMENTS DE TERRES 

REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I 

RETALUSSAT EN DESMUNT 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENAT / PEDRAPLENAT 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
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TANCAMENTS I DIVISÒRIES 

TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 

REVESTIMENTS 

PINTATS - ENVERNISSATS 

PAVIMENTS 

PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I 

REGS ) 

PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC.. ) 

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 

ELEMENTS SOSTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 

TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 

TUBS MUNTATS SOTERRATS 

INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

EQUIPAMENTS 

MOBILIARI URBÀ 

JARDINERIA 

MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 

  

11. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 

 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar 

l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 

8 de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 

1627/1997 de 24 d’octubre). 

  

11.1. Procediments d'execució 

 

Es projecta en el present projecte la urbanització de l’entorn de les places Hispanitat i Pablo 

Neruda a Barcelona. L’àmbit d’actuació del projecte quedarà delimitat pels carrers Sicília i 

Lepant a oest i est (respectivament) i pels carrers Aragó i Consell de Cent a nord i sud 

(respectivament). 

 

Es defineix per a cada eix del sector una ordenació de l’espai vial diferent i adequada a les 

seves característiques, que ja queda definida en annexos anteriors.  

 

 11.2. Ordre d'execució dels treballs 

 

L'ordre d'execució dels treballs serà el següent: 
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- Moviment de Terres 

- Xarxa de pluvials i clavegueram 

- Xarxa d’enllumenat 

- Xarxa d'abastament d'aigua 

- Xarxa de subministrament de gas 

- Xarxa de telecomunicacions 

- Xarxa de subminstrament d'energia elèctrica 

- Pavimentació 

- Zona d'aparcament  

- Arbrat i jardineria 

  

11.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 

 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls 

de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 

 

LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 

   

RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització 

material d’unes unitats respecte a 

altres. 

   

DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis 

temporals per a l’execució de 

cadascuna de les unitats d’obra. 

 

De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general 

orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats 

significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, 

reflectida en un cronograma de desenvolupament. 

  

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes 

respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el 

present Estudi de Seguretat i Salut. 

 

12. 

 

SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL 

MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 

 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a 

l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, 

sempre d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de 

novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 

1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 

1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments 

connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques 
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Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.  

 

13. MEDIAMBIENT LABORAL 

 

13.1. Agents atmosfèrics 

 

Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra i quines 

condicions s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin. 

  

13.2. Il·luminació 

 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de 

tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització 

d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 

 

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els 

reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 

 

En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 

emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 

 

En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als 

treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 

 

Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la 

construcció, seran els següents: 

 

25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús 

ocasional - habitual. 

100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, 

tals com la manipulació de mercaderies a granel, l’apilament de 

materials o l’amassat i lligat de conglomerats hidràulics. Baixes 

exigències visuals. 

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en 

sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, 

vestuaris i banys petits del personal. Baixes exigències visuals. 

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els 

muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, treballs 

en màquines, fratasat de paviments i tancament mecànic. 

Moderades exigències visuals. 

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com 

treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs 

d’oficina en general. 

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de 

detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en 
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màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències visuals. 

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls 

sota condicions de constant contrast, durant llargs períodes de 

temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc de 

taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. 

Exigències visuals molt altes. 

 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 

situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 

l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 

decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 

organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

  

13.3. Soroll 

 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix 

un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 

 

Compressor .................... 82-94 dB 

Equip de clavar pilots (a 15 m de 

distància) 

.................... 82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 

Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 

Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 

Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 

Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 

Camions i dumpers .................... 80 dB 

Excavadora .................... 95 dB 

Grua autoportant .................... 90 dB 

Martell perforador .................... 110 dB 

Mototrailla .................... 105 dB 

Tractor d’orugues .................... 100 dB 

Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB 

Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 

Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB 

Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 

Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB 

 

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut 

pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 

 

1er.- Supressió del risc en origen. 

2on.- Aïllament de la part sonora. 

3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
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Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les 

situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 

l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 

decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 

organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives 

  

13.4. Pols 

 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 

 

Rinitis 

Asma bronquial 

Bronquitis destructiva 

Bronquitis crònica 

Efisemes pulmonars 

Neumoconiosis 

Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 

Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 

Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

 

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el 

temps d’exposició. 

 

En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el 

component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de 

presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de 

desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que 

haurà de ser realitzat per empreses especialitzades. 

 

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin 

exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en 

suspensió, el que ve donat per la fórmula: 

                        10 

   C = --------------------------    [mg / m
3
] 

                % Si O2 + 2 

 

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció 

respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les 

partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire 

respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 

 

Escombrat i neteja de locals 

Manutenció de runes 
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Demolicions 

Treballs de perforació 

Manipulació de ciment 

Raig de sorra 

Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 

Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 

Esmerilat de materials 

Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 

Plantes de matxuqueix i classificació 

Moviments de terres 

Circulació de vehicles 

Polit de paraments 

Plantes asfàltiques 

 

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la 

pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 

 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 

Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 

Manutenció de runes Regat previ 

Demolicions Regat previ 

Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 

injecció d’aigua 

Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions confinades 

Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 

Tall o polit de materials 

ceràmics o lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona 

de tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i 

soldadura elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 

Plantes de matxuqueix i plantes 

asfàltiques 

Aspiració localitzada 

 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 

situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 

l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 

decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 

organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

  

13.5. Ordre i neteja 

 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions 

bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 
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1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 

2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 

3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de 

materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 

4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva 

utilització. Pla d’evacuació de residus. 

5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 

6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. 

Il·luminació suficient. 

7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport 

provisionals. 

8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 

9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 

10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 

11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs 

directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al 

manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 

 

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden 

donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

  

13.6. Radiacions no ionitzants 

 

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 

 

Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però 

no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), 

làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 

 

Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia 

dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a 

aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria 

estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 

 

Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, 

especialment els de soldadura elèctrica. 

 

 Radiacions infraroges 

 

Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte 

d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se 

ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia 

professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 

 

Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant 
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propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que 

la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà 

d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació 

de la pupil·la de l’ull. 

 

A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes 

radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, 

s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 

 

La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant 

principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos 

capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent. 

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de 

desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 

 

 Radiacions visibles 

 

L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels 

mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 

 

 Radiacions ultraviolades 

 

La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. 

Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en 

indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 

 

UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 

UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 

UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 

 

La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la 

indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La 

norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health 

Organization). 

 

Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la 

longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a 

baixa pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps 

d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per 

a un període de vuit hores haurà d’estar limitada. 

 

La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de 

dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o 

resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós 

pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 
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S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a 

minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip 

generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. 

En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació 

d’accés a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps 

d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 

 

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple 

realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de 

l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de 

color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per 

sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i 

facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball 

requereixi que l’usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús 

dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de 

protecció facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. 

Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant 

qualsevol tipus de protecció facial. 

 

L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, 

temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema 

similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de 

la còrnia), de resultats imprevisibles. 

 

La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: 

llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), 

bufador d’arc elèctric i làsers. 

 

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se 

centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple 

pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies 

adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la 

distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent 

longitud d’ona. 

 

 Làser 

 

La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos 

com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua 

de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden 

danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta 

energia és particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant 

una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar danys en 

els ulls i la pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; 
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els de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera 

general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR de 

grans potències, poden ocasionar cremades. 

 

Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre 

classes següents: 

Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 

 Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 

Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 

nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la resposta 

de centelles. 

 

Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es 

defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 

Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l’ús 

d’instruments òptics pot resultar perillós. 

Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, 

però no respecte a la reflexió difusa. 

Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós; 

poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la longitud 

d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar 

d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament 

protector, obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 

 

Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o 

comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 

 

A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser: 

 

Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del raig. 

Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir 

l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot resultar 

perillós. 

Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la 

radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar 

perillós. 

A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els deguts a les 

unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip làser. A continuació, es 

dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i operació, 

respectivament, en l’ús de làsers. 

Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi 

especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, 

tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la pell. 

Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris autoritzats 

estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el coneixement dels 
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riscos potencials associats amb la radiació i equip que la genera. 

Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i 

comunicada al departament mèdic. 

La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però que mai 

serà utilitzada per visió directa del raig. 

 

 Àrea de treball: 

 

L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La il·luminació del 

recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull i així disminuir la 

possibilitat de lesió. 

Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran d’eliminar-

se les superfícies reflectants i polides. 

A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas tòxic que 

pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 

S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als recintes en 

els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de prohibir-se l’accés al 

mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de disposar de protecció especial. 

Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de l’àrea de 

control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha d’emprar-se materials 

no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques al voltant del làser. En aquests 

casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius. 

 

 Equip: 

 

Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està desconnectada. 

Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la classe de 

làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera l’aparell. 

Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus de control 

d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades per la persona 

responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori. 

Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de 

seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús. 

Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que previngui 

la reflexió especular. 

 

 Operació: 

 

Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins de l’àrea 

de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones estaran sempre 

presents durant l’operació. 

Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de làser. 

L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs, no es 

deixarà en funcionament sense estar vigilat. 

Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el risc de 
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dany ocular. 

L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit de 

l’operador. 

S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització d’un escut 

protector al llarg de tota la trajectòria. 

Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a guia 

d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que pertanyin a la 

classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció que adoptarà el raig. En 

aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 

situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 

l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 

decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en l’origen, 

organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i nivells 

topogràfics. 

Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de perill 

s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de protecció 

completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti. 

  

13.7. Radiacions ionitzants 

 

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests 

tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de 

radiació, com són: 

 

Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis. 

Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 

Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 

Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, moviment 

de granels, etcètera. 

 

Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un 

procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 

 

També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un 

entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 

- Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; 

detecció de cartes bomba. 

- Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions 

ionizants. 

- Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb 

equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 

- Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de 

fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo". 
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- Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 

- Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 

- Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui mitjançant 

l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 

- Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 

- Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o 

equips generadors de radiacions ionitzants. 

- Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de 

metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 

- Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com 

l’argó-40 o el fòsfor-32. 

- Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 

 

Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el 

Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de 

Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica 

contractada a l’efecte. 

 

La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels 

teixits irradiats. 

 

Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes 

fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en 

treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 

 

Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot 

tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en 

general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple 

edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions 

sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els 

nivells de radiació, s’empren els comptadors Geiger. 

 

Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) 

distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la 

dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és 

inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que 

s’empren habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que 

també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, 

l’espessor necessari està en funció inversa de la densitat del material. 

 

Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden 

consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que 

no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba 

de treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi 

radiació (per exemple objectes metàl·lics). 
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Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels 

treballadors professionalment exposats a radiacions. 

  

14. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha 

de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut 

axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 

 

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 

 

- Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i 

més accessible. 

- Lliurar el material, no tirar-lo. 

- Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles 

estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 

- Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en 

empenya i turmells. 

- En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot 

mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 

- S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus 

de material. 

- En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part 

posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 

- Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes 

de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es 

vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 

- En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de 

Seguretat i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 

 

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 

- Automatització i mecanització dels processos. 

- Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

 

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 

- Utilització d’ajudes mecàniques. 

- Reducció o redisseny de la càrrega. 

- Actuació sobre l‘organització del treball. 

- Millora de l’entorn de treball. 

 

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 

- Ús correcte de les ajudes mecàniques. 

- Ús correcte dels equips de protecció individual. 

- Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 

- Informació sobre el pes i centre de gravetat. 
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Els principis bàsics de la manutenció de materials  

 

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició 

al risc d’accident derivat de dita activitat. 

2on.- Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de 

l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols o 

contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant 

estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant 

estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu de la 

seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o palets, 

en lloc de portar-los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això 

comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en 

franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular. 

 

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 

 

Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació 

bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 

 

1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 

2on.- Assentar els peus fermament. 

3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 

4art.- Mantenir l’esquena dreta. 

5è.- Subjectar l’objecte fermament. 

6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 

7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 

8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els 

següents criteris preventius: 

- Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 

- Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de 

la càrrega. 

- Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 

- Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter 

aixecat. 

9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes 

afilades. 

10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per 

homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material 

per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de 
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dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns 

quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició 

que sigui conegut o convingut per l’equip. 

  

15. 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. 

 

16. 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 

 

17. 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 
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la previsible resistència física de l’EPI. 

 

La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives 

adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 

 

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 

harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 

 

El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al 

personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 

 

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció 

individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els 

que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. 

Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que 

supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa/Direcció d’Execució. 

 

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 

  

18. RECURSOS PREVENTIUS 

 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de 

construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels 

recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 

 

Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o 

l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o 

simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La 

presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, es 

desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 

Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb 

riscos especials. 

Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat 

Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades. 

 

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 
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successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la 

presència dels "Recursos preventius" és, en aquests casos, necessària. 

 

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, 

definits a l’annex II del RD 1627/97:  

- Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda 

d’altura, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els 

procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 

- Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial 

gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 

exigible. 

- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a 

la delimitació de zones controlades o vigilades. 

- Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 

- Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 

- Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 

subterranis. 

- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

- Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 

- Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 

- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 

  

19. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que 

demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior 

afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial 

Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre 

altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de 

l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la 

senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat 

dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 

 

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la 

seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes 

segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la 

pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les 

mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona 

senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 

 

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se 

sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures 

preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
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 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions 

o obligacions. 

 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que 

requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 

instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 

 

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 

organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, 

no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 

 

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 

treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 

 

Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 

 

- Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 

485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs 

adequats i tenir la resistència suficient. 

- Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats 

conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se 

en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

- El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció 

de les senyals o panells de senyalització. 

- Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 

- Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin 

de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 

 

La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de 

Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos 

que no s’hagin pogut eliminar. 

  

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

 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals 

per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de 

protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació 

de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests 

efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització 

d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai 

públic de la ciutat que correspongui. 

 

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb 

claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits 
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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. 

 

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 

  

 

20.1. Normes de Policia 

 

 Control d’accessos 

 

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i 

accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de 

prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida 

de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de 

personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 

 

Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de 

l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús 

comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que 

quedin tancades les zones que puguin presentar riscos 

 

 Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 

 

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials 

emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir 

l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i 

l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús 

comú o particular. 
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20.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 

 

 Ocupació del tancament de l’obra 

 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, 

baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 

 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 

d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de 

l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i 

interrelacionats amb el procés constructiu. 

 

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. 

- 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. 
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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. 

  

 

20.3. 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. 

 

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 
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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. 

 

 20.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 

 

 Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 

 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 

operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi 

d’evitar accidents. 

 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran 

estacionar-se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la 

reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi 

zona d’aparcament a la calçada. 

 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de 

l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i 

habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 
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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. 

 

Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, 

les terres es carregaran directament sobre camions per a la 

seva evacuació immediata. 

 



AANNNNEEXX  1122::  EESSTTUUDDII  DDEE  SSEEGGUURREETTAATT  II  SSAALLUUTT  
  

PPrroojjeeccttee  ddee  rreemmooddeellaacciióó  ddee  ll’’eennccrreeuuaammeenntt  ddeellss  ccaarrrreerrss  AArraaggóó  

ii  MMaarriinnaa  aammbb  ll’’aavviinngguuddaa  DDiiaaggoonnaall  ddee  BBaarrcceelloonnaa  PPààggiinnaa  4433  

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. 
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20.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 

 

 Neteja 

 

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 

especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de 

pols o deixalles. 

 

Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 

 

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la 

sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de 

l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual 

s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 

 

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 

 

 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. 

  

20.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 

 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de 

prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels 

diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 
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El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 

comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 

  

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

 

 Senyalització i protecció 

 

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de 

circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 

 

Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 

 

 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. 

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). 

 

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. 
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 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:  

- En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de 

l’obra. 

- En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a 

passos provisionals per a vianants. 

- 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. 

- En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar 

l’obstacle de les obres. 

- 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. 

 

 

 



AANNNNEEXX  1122::  EESSTTUUDDII  DDEE  SSEEGGUURREETTAATT  II  SSAALLUUTT  
  

PPrroojjeeccttee  ddee  rreemmooddeellaacciióó  ddee  ll’’eennccrreeuuaammeenntt  ddeellss  ccaarrrreerrss  AArraaggóó  

ii  MMaarriinnaa  aammbb  ll’’aavviinngguuddaa  DDiiaaggoonnaall  ddee  BBaarrcceelloonnaa  PPààggiinnaa  4477  

 Paviments provisionals 

 

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. 

Si 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 
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l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 

  

20.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 

 

 Arbres i jardins 

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via 

pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de 

Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 

 

Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin 

quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El 

contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures 

d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre 

que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 

 

Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran 

de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 

 

 

 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. 

  

 

21. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

 

21.1. 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. 

  

21.2. 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: 
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- 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. 

- 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. 

- 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 trànsic que avisin als vehicles de la situació de perill. 

- 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. 

 

  

22. 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. 

 

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. 
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 PLEC 

 

 

1. 

 

DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

 

1.1. Identificació de les obres 

 

 El present Plec fa referència al Projecte de remodelació de l’encreuament dels carrers Aragó i 

Marina amb l’avinguda Diagonal de Barcelona. 

  

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) 

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’‘. 

La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies 

subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 

  

 

1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 

 

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 

‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi 

de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del 

Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures 

preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint com a mínim 

els  següents documents: 
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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. 

 

Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i 

comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de les 

especificacions tècniques necessàries.  

 

Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat 

definits o projectats. 

 

Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de 

l'Estudi de Seguretat i Salut. 

  

1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 

 

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del 

Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el 

contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als 

riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els 

terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 

El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són 

documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat 

acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 

 

La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan 

constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics 

d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 

 

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor 

de l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les 

dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a 

complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis 

mitjans. 

 

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el 
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Contractista no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de 

les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat 

que aquestes dades apareguin a algun document contractual. 

 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la 

suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius 

de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

 

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas 

d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del 

Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En 

qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques 

Generals. 

 

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser 

executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de 

l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut 

corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 

  

 

2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 

 

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan 

obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la 

L. 31/1995) : 

 

- Evitar els riscos. 

- Avaluar els riscos que no es poden evitar. 

- Combatre els riscos en el seu origen. 

- Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs 

de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, 

amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els 

efectes a la salut.  

- Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 

- Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 

- Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, 

l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència 

dels factors ambientals al treball. 

- Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. 

- Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

  

 

2.1. Promotor 

 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol 



AANNNNEEXX  1122::  EESSTTUUDDII  DDEE  SSEEGGUURREETTAATT  II  SSAALLUUTT  
  

PPrroojjeeccttee  ddee  rreemmooddeellaacciióó  ddee  ll’’eennccrreeuuaammeenntt  ddeellss  ccaarrrreerrss  AArraaggóó  

ii  MMaarriinnaa  aammbb  ll’’aavviinngguuddaa  DDiiaaggoonnaall  ddee  BBaarrcceelloonnaa  PPààggiinnaa  5544  

persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, 

programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la 

seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 

 

- Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de 

Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient. 

- Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al 

Projectista i al Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia 

necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així 

com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents. 

- Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en 

totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 

- Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de 

Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual 

Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes. 

- La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al 

Promotor de les seves responsabilitats. 

- Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives 

llicències i autoritzacions administratives. 

 

El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les 

observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin 

unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 

  

2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, 

qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti 

amb titulació acadèmica en Construcció. 

 

És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, 

estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa/Direcció d’Execució. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 

 

- Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista 

tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i 

Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 

- 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 
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successivament. 

- Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de treball. 

- Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar 

la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte 

d'obra.  

- Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar 

l'Estudi de Seguretat i Salut. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots 

aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos 

treballadors autònoms. 

 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, 

segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 

 

 Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 

 

- En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de 

planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar 

simultània o successivament. 

- En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de 

treball.  

 

 Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels 

Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i 

responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra 

i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 

1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres 

de construcció: 

- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 

- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o 

circulació. 

- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

- El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els 

defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 

- La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 

diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

- La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 

- L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que 
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haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 

- La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors 

autònoms. 

- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que 

es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 

 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les 

modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta 

funció quan no calgui la designació de Coordinador. 

 Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals. 

 Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de 

treball. 

 Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones 

autoritzades.  

 

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del 

Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la 

Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a 

l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a màxim 

patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, 

en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que calgui. 

 

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, 

Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 

  

2.3. Projectista 

 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la 

normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 

 

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de 

forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del 

Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 

 

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres 

documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 

 

- Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de 

Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les 

decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació 

dels treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.  

- Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 



AANNNNEEXX  1122::  EESSTTUUDDII  DDEE  SSEEGGUURREETTAATT  II  SSAALLUUTT  
  

PPrroojjeeccttee  ddee  rreemmooddeellaacciióó  ddee  ll’’eennccrreeuuaammeenntt  ddeellss  ccaarrrreerrss  AArraaggóó  

ii  MMaarriinnaa  aammbb  ll’’aavviinngguuddaa  DDiiaaggoonnaall  ddee  BBaarrcceelloonnaa  PPààggiinnaa  5577  

 

2.4. 

 

Director d'Obra 

 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i 

mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i 

d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar 

l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a més a més l'execució 

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 
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- Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de 

Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que 

foren perceptius. 

  

2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 

 

Definició de Contractista: 

 

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix 

contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i 

Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb 

subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 

 

Definició de Subcontractista: 

 

És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, 

empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, 

amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix 

la seva execució. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 

 

- El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi i 

compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del 

Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme 

les condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat, 

compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 

- Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i 

econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com 

constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.  

- Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o 

Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o experiència haurà 

de tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra. 

- Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 

- Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins 

dels límits establerts en el Contracte. 

- Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i 

Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora 

corresponents a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i 

presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 

- El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i 

Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

- Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 

- Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció 

de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en 
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l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 

- Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 

(PSS). 

- Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en 

compte, si s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats 

empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i 

en conseqüència complir el R.D. 171/2004, i també complir les disposicions 

mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

- Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre 

totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 

- Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 

seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció 

Facultativa. 

- Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les 

mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les 

obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms 

que hagin contractat. 

- A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les 

conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als 

termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

- El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció 

de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 

- Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als 

Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, 

l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el 

Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han 

complert les seves obligacions en matèria d’informació i formació respecte als 

treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 

- El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a 

l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.  

- Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no 

eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 

- El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant 

l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT 

INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans 

auxiliars fets servir a l'obra. 

- El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director 

Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. 

El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  

l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i 

suficients de construcció a peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o 

l'Encarregat General, ostentaran successivament la prelació de representació del 

Contractista a l'obra. 

- El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de 

les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre 
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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 impericia 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 
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Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot 

allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de 

Seguretat i Salut de l'obra. 

- Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments 

a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o 

Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.  

- També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de 

l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per 

a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i 

l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra. 

- El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a 

l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació 

de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o 

limítrofs. 

- El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense 

autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

- La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per 

operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de 

grua mòbil i en altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un 

tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una 

copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable 

tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva 

feina, en aquesta obra en concret. 

- Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons 

l'Instrucció Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 expedit 

pel òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació com a operador de grua 

de l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per garantir el total 

coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui garantir el màxim de 

seguretat a les tasques a desenvolupar. 

- El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba 

en possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així 

mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen 

totes i cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC "MIE-AEM-4". 

  

2.6. Treballadors Autònoms 

 

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i 

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 
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indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 

- Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 

1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

- Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels 

treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

- Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats 

empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 

participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi 

establert. 

- Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de 

juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la 

utilització dels equips de treball per part dels treballadors. 

- Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 

30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels 

equips de protecció individual per part dels treballadors. 

- Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 

seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa, si n'hi ha. 

- Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i 

Salut (PSS): 

- La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les 

prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball 

que l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 

- Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, 

han d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el 

manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció 

col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del 

treball. 

  

 

 

2.7. Treballadors 

 

Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà 

de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb 

subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el 

compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i 

especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 

 

- El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 

- El deure d'indicar els perills potencials. 

- Té responsabilitat dels actes personals. 

- Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en 
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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 qui desprès 

de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, 
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notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de 

Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia autorització del 

Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant 

el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada 

de les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut  

adoptar el Contractista pel seu compte. 

 

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, 

discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les 

mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la 

praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament 

indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de 

Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i 

correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 

 

Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol 

treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el 

mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots. 

  

3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 

 

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel 

Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura 

preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de 

Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla 

de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a 

criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i 

complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 

 

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el 

Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, 

tindrà la consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, 

per tant, vinculants per les parts contractants. 

  

3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 

 

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 .     
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3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 

 

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE D'INCIDÈNCIES’‘, 

facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi Professional 

corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 

 

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar 

permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la 

Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors 

Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de 

Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li les 

anotacions que considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de 

Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat Laboral, 

en un termini inferior a 24 hores. 

  

3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i 

Coordinació'' i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 

 

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu representant), 

Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i 

Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a 

requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista 

totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 

 

El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves 

facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be 

designar a l’efecte,  segons procedeixi. 

  

Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del 

present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per 

referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o 

enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al 

Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap modificació 

verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. 

El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals 

i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en 

matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que 

aquest no serà responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri 

o assumeixi el Contractista. 

 

No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat 

per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels 

mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda 

per les parts afectades. 
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Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de 

Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a 

qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 

 

Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la 

documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la 

jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten en 

relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats 

davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la normativa reguladora de 

l’esmentada jurisdicció. 

  

 

4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 

 

Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa 

existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser 

d’aplicació. 

 

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El 

Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les 

esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu 

Pla.  

  

4.1. Textos generals 

 

- Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. 

Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre de 1981. 

- Convenis Col·lectius 

- Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 1940. BOE 3 de 

febrer de 1940, en vigor capítol VII. 

- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. R.D. 486 de 14 d’abril 

de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en Treball en l'àmbit de les empreses de 

treball temporal. R.D 216/1999 de 5 de febrer. BOE 24 de febrer de 1999. 

- Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la Construcció. O.M. 

20 de maig de 1952. BOE 15 de juny de 1958. 

- Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 d’agost de 1970. BOE 

5, 7, 8, 9 de setembre de 1970, en vigor capítols VI i XVI, i les modificacions O.22 de 

març de 1972. BOE 31 de març de 1972 i O.27 de juliol de 1973. BOE 31 de juliol de 

1973. 

- Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de març de 1971. BOE 

16 de març de 1971, en vigor parts del títol II. 

- Reglament d’Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses. D. 2414/1961 de 30 

de novembre. BOE 7 de desembre de 1961. 
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- Ordre Aprovació del Model de Llibre d’Incidències en les obres de Construcció. O.M. 12 

de gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de gener de 1998. 

- Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D. 2001/1983 de 28 

de juliol. BOE 29 de juliol de 1983. Anul·lada Parcialment per R.D 1561/1995 de 21 de 

setembre. BOE 26 de setembre de 1995. 

- Establiment de Models de Notificació d’Accidents de Treball. O.M. 16 de desembre de 

1987. BOE 29 de desembre de 1987. 

- Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de novembre 

de 1995. Complementada per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE 21 de juny de 2001. 

- Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de 

riscos laborals. BOE núm. 298 de 13 de desembre. 

- Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 31 de gener de 

1997. Modificat per R.D 780/1998 de 30 d'abril. BOE 1 de maig de 1998. 

- Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 d’abril de 1997. 

BOE 23 d’abril de 1997. 

- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Centres de Treball. R.D. 486/1997 de 

14 d’abril. BOE 23 d’abril de 1997. 

- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació Manual de 

Càrregues que comportin Riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors. R.D. 

487/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que inclouen pantalles de 

visualització. R.D. 488/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE de 23 d’abril de 1997. 

- Funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la 

Seguretat Social i Desenvolupament d’Activitats de Prevenció de Riscos Laborals. O. de 

22 d’abril de 1997. BOE de 24 d’abril de 1997. 

- Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb l’Exposició a Agents 

Biològics durant el treball. R.D. 664/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de maig de 1997. 

Modificada per O de 25 de març de 1998. BOE 3 de març de 1998. 

- Protecció de la seguretat i la salut dels treballadors contra els Riscos relacionats amb 

els Agents Químics durant el treball. R.D 374/2001 de 6 d'abril. BOE 1 de maig de 2001. 

- Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats a riscos derivats 

d'atmosferes explosives en el lloc de treball. R.D 681/2003 de 12 de juny. BOE 18 de 

juny de 2003. 

- Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 de maig. BOE de 

24 de maig de 1997. Modificada per R.D 1124/2000 de 16 de juny. BOE 17 de juny de 

2000. 

- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels treballadors 

d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig. BOE de 12 de juny de 

1997. 

- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la Utilització pels treballadors dels 

Equips de Treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE de 7 d’agost de 1997.  

- Disposicions mínimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels Treballadors en 

les Activitats Mineres. R.D. 1389/1997 de 5 de setembre. BOE de 7 d’octubre de 1997. 

- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. R.D. 1627/1997 

de 24 d’octubre. BOE de 25 d’octubre de 1997 
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- Real Decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 

Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d’activitats empresarials. BOE 

de 31 de gener de 2004.  

- Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial Decret 

1215/1997, de 18 de juliol, en el que s'estableixen les disposicions mínimes de 

seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per part dels treballadors, en 

matèria de treballs temporals en alçada. 

  

4.2. Condicions ambientals 

 

- Il·luminació en els Centres de Treball. O.M. 26 d’agost de 1940. BOE 29 d’agost de 

1940. 

- Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de l’exposició a soroll durant el 

treball. R.D. 1316/1989 de 27 d’octubre. BOE 2 de novembre de 1989. 

  

4.3. Incendis 

 

- Norma Bàsica Edificacions NBE - CPI / 96. 

 

- Ordenances Municipals  

 

- Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, i 

Ordre MAB/62/2003 per la qual es desenvolupen les mesures preventives establertes 

pel Decret 64/1995. (Generalitat de Catalunya). 

  

4.4. Instal·lacions elèctriques 

 

- Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió. D. 3151/1968 de 28 de novembre. BOE 27 de 

desembre de 1968. Rectificat: BOE 8 de març de 1969. 

- Reglament Electro-tècnic per a Baixa Tensió. R.D. 842/2002 de 2 d'agost. BOE 18 de 

setembre de 2002. 

- Instruccions Tècniques Complementàries. 

 

4.5. Equips i maquinària 

 

- Reglament de Recipients a Pressió. R.D. 1244/1979 de 4 d’abril. BOE 29 de maig de 

1979. 

- Reglament d’Aparells d’Elevació i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 8 de 

novembre. BOE 11 de desembre de 1985. 

- Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. BOE 14 de juny 

de 1977. Modificacions: BOE 7 de març de 1981 i 16 de novembre de 1981. 

- Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1849/2000 de 10 de novembre. BOE 2 

de desembre de 2000. 

- Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors d’Equips de 

Treball.R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 7 d’agost de 1997. 
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- Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines. 

- Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines. 

- ITC – MIE – AEM1: Ascensors Electromecànics. O. 23 de setembre de 1987. BOE 6 

d’octubre de 1987. Modificació: O. 11 d’octubre de 1988. BOE 21 d’octubre de 1988. 

Autorització de la instal·lació d'ascensors amb màquines en fossat. Resolució 10 de 

setembre de 1998. BOE 25 de setembre de 1998. Autorització de la instal·lació 

d'ascensors sense sala de màquines. Resolució 3 d'abril de 1997. BOE 23 d'abril de 

1997.  

- ITC – MIE – AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. R.D 836/2003 de 27 de maig 

de 2003. BOE 17 de juliol de 2003. 

- ITC – MIE – AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de maig de 1989. BOE 9 

de juny de 1989. 

- ITC – MIE – AEM4: Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, referent a grues 

mòbils autopropulsades. R.D 837/2003 de 27 de maig de 2003. BOE 17 de juliol de 

2003. 

- ITC - MIE - MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de Protecció utilitzats. 

O. 8 d’abril de 1991. BOE 11 d’abril de 1991. 

 

 4.6. 

 

Equips de protecció individual 

 

- Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de Protecció Individual. 

R.D. 1407/1992 de 20 de novembre. BOE 28 de desembre de 1992. Modificat per O.M. 

de 16 de maig de 1994 i per R.D. 159/1995 de 3 de febrer. BOE 8 de març de 1995 i 

complementat per la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de setembre de 2000, i 

modificada per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 2002. 

- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels Treballadors 

d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig de 1997. 

- Reglament sobre comercialització d’Equips de Protecció Individual (RD 1407/1992, de 

20 de novembre. BOE núm. 311 de 28 de desembre, modificat pel RD 159/1995, de 2 

de febrer. BOE núm. 57 de 8 de març, i per l’O. de 20 de febrer de 1997. BOE núm. 56 

de 6 de març), i modificada per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 

2002. 

- Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV de la Resolució de 18 

de març de 1998, de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial. (BOE 

núm. 151 de 25 de juny de 1999). Complementada per la Resolució de 28 de juliol de 

2000. BOE 8 de setembre de 2000. 

 

4.7. Senyalització 

 

- Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. 

R.D. 485/1997. BOE 14 d’abril de 1997. 

- Normes sobre senyalització d’obres a carreteres. Instrucció 8.3. I.C. del MOPU. 
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4.8. Diversos 

 

- Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. 

Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre de 1981. 

- Convenis Col·lectius 

 

5. 

 

CONDICIONS ECONÒMIQUES 

 

5.1. Criteris d'aplicació 

 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la 

necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de 

Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 

 

El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el 

conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració 

unitària d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran 

figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió. 

 

Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut 

podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu 

Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no 

suposi disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi de 

Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al 

pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix. 

 

La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla 

en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi 

de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, 

conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, 

emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. en 

l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

  

5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 

 

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en 

les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa 

l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el 

pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.    

 

El sistema d'aprovació i abonament de les certificacions mensuals, es podrà convenir amb 

antelació a l'inici dels treballs, sempre en funció a l'efectiu compliment dels compromisos 

contemplats en el Pla de Seguretat. En aquest cas, el sistema proposat és d’un pagament fix 

mensual a conta, d’un import corresponent al pressupost de Seguretat i Salut dividit pel 

nombre de mesos estimats de durada.  
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5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 

 

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut 

del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 

 

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un 

any des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del 

pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini 

l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, 

de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions 

Públiques. 

  

5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 

 

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de 

Seguretat i Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants 

components de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal 

propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats 

conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions: 

 

1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

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: 
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 Tècniques analítiques de seguretat 

 

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de 

riscos i la recerca de les causes. 

 

 Prèvies als accidents.- 

- Inspeccions de seguretat. 

- Anàlisi de treball. 

- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 

- Anàlisi del entorn de treball. 

 

 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 
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6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 

 

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb 

ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure 

els documents tipus en el seu format real, així com els procediments de complimentació fets 

servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la 

Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més 

importants: 

 

- Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció 

Preventiva.  

- Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 

- Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de 

gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 

- Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 

- Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 

- Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 

- Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

 

6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en 

matèria de Seguretat i Salut 

 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i 

Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de 

l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb 

l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres. 

 

El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) 

com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels 

recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los 

Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament 

Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta 

pòlissa. 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat 

Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel 

correcte compliment de la seva important missió. 

 

L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa,  

haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en 

aquesta obra. 

 

L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que 

assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora 

en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de 
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seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 

 

6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del Treball 

 

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre 

Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les 

condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 

 

Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, 

que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà 

periòdicament el control d'existències.  

 

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així 

com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 

 

Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de 

durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un 

reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques. 

 

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre 

de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, 

com a mínim un reconeixement periòdic anual. 

 

Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o 

assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa 

d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 

- Higiene i Prevenció al treball. 

- Medicina preventiva dels treballadors. 

- Assistència Mèdica. 

- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 

- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 

- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     

 

6.5. 

 

Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 

 

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap 

d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de 

Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més 

adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs a 

criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al 

Coordinador de Seguretat. 

 

S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la 

missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres 

assistencials que correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació de la 



AANNNNEEXX  1122::  EESSTTUUDDII  DDEE  SSEEGGUURREETTAATT  II  SSAALLUUTT  
  

PPrroojjeeccttee  ddee  rreemmooddeellaacciióó  ddee  ll’’eennccrreeuuaammeenntt  ddeellss  ccaarrrreerrss  AArraaggóó  

ii  MMaarriinnaa  aammbb  ll’’aavviinngguuddaa  DDiiaaggoonnaall  ddee  BBaarrcceelloonnaa  PPààggiinnaa  7755  

farmaciola. 

 

A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de 

l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de 

Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses 

participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i 

serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de 

Prevenció (propi o concertat). 

  

6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 

 

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que 

reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri 

es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, 

vehicles o aparells d'elevació. 

 

S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis 

posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 

 

 

7. 

 

 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, 

MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 

 

7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 

 

 Definició 

 

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, 

d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma 

solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, 

tractament, desplaçament i accionament d’un material. 

 

El terme equip i/o màquina també cobreix: 

- Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar 

solidàriament. 

- Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es 

comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a 

una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi 

o una ferramenta. 

 

Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es 

comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests 

adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar 

d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
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 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’usuari. 
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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 
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dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 

23/5/89), modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 

29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 

126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 

- Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel 

Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 

26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 

- Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. 

Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 

26/03/1996: el 4/4/96. 

- Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les 

legislacions dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 

26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 

- Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), 

modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 

- Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. 

Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 

- Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a 

l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de 

protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 

19/4/94). 

- Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 

- Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 

- Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a 

l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. 

Núm. L 181, de 9/7/97). 

- Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 

- Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés 

tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 

determinació de l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de 

construcció. 

- Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre 

Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener 

(B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 

- Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

 

Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 

 

- Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de 

seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de 

treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 

95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). 

- Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 

- Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de 

l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98. 
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 Normativa d’aplicació restringida 

 

- Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents 

disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials 

(B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la 

Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les 

Màquines, referent a màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, usats 

(B.O.E. d’11/5/91). 

- Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 

Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció 

referent a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 

- Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres 

(B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i 

complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 

- Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica 

Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, 

referent a Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 

- Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de 

la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i 

Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 

- Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents 

disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials 

(B.O.E. de 2/12/00). 

- Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i 

Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). 

Anul·lada parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 
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Projecte de remodelació de l’encreuament dels carrers Aragó 
i Marina amb l’avinguda Diagonal de Barcelona Pàgina 1 

1. Introducció 

Aquest annex conté un reportatge fotogràfic de la intersecció d’estudi a fi de completar la visió 

que se n’ha donat del seu estat actual. 

2. Reportatge fotogràfic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Sortida d’emergència de la parada de metro Monumental al carrer Marina amb Consell de Cent. a) 

sortida corresponent a la vorera del costat Llobregat; b) sortida corresponent a la vorera del costat Besòs. 

Font: imatge de l’autor. 

a) 

b) 
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Figura 3. Vista del carril bici del carrer de la Marina des del punt on enllaça amb el passeig central de l’avinguda 

Diagonal (a l’est de la intersecció). Font: imatge de l’autor. 

Figura 2. Vista del passeig central de l’avinguda Diagonal en direcció a Glòries des de la seva intersecció amb el 

carrer de la Marina. Font: imatge de l’autor. 
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Figura 4. Edificis del col·legi Ramon Llull vistos des de la plaça de la Hispanitat. Font: imatge de l’autor. 

Figura 5. Vista de la plaça de Pablo Neruda amb el carrer d’Aragó al fons. L’àrea vallada és una àrea de jocs 

infantil. Font: imatge de l’autor. 
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Figura 6. Vorera situada entre la plaça Pablo Neruda (a l’esquerra) i el carrer d’Aragó (a la dreta). Al fons es 

troba la intersecció dels carrers Aragó i Sardenya amb l’avinguda Diagonal. Font: imatge de l’autor. 

Figura 7. Vorera muntanya del carrer d’Aragó en el tram comprès entre Sicília i Marina. Com s’observa, 

l’amplada de la vorera és molt estreta a causa que la línia de façana es troba més endavant del que fixa la 

normativa. Font: imatge de l’autor. 
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Figura 8. Basílica de la Sagrada Família vista des de l’entrada al pàrquing que es troba a l’illa de cases compresa 

entre els carrers Aragó i València, per una banda, i Sardenya i Marina, per l’altra. Des d’aquest punt es podria 

contemplar perfectament la Sagrada Família si s’obrís el passatge que dicta el PGM de 1976 (veure annex 1). 

Font: imatge de l’autor.  
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Figura 9. Fotografia del pas de vianants entre la vorera muntanya del carrer Aragó (al fons) i la vorera mar de la 

avinguda Diagonal (a darrera de l’observador) presa des del mig de la calçada d’aquesta avinguda. El pas de 

vianants es troba a tocar de la intersecció amb el carrer Sardenya. Tal i com es veu a la imatge, aquest pas de 

vianants forma part d’un itinerari escolar. Font: imatge de l’autor. 

Figura 10. Vista del mateix pas de vianants que el la figura 9 però realitzant un gir de 180°. Com es pot veure, la 

distància que s’ha de caminar en total sobre la calçada és força considerable, sobretot tenint en compte que es 

tracta d’un itinerari que els infants haurien de poder realitzar de forma autònoma. Font: imatge de l’autor. 
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Figura 11. Vorera mar de l’avinguda Diagonal en el tram entre Sardenya i Marina. S’observa que l’espai 

disponible entre la façana del col·legi Ramon Llull i la Calçada és força limitat, ja que a més hi ha molts obstacles 

sobre la vorera. Per altra banda, en un primer pla es troba el nou carril bici que enllaça, entre els carrers de Sicília 

i de la Marina, els respectius carrils bici dels passejos centrals de l’avinguda Diagonal. Font: imatge de l’autor. 

Figura 12. Porta principal del col·legi Ramon 

Llull.  Font: imatge de l’autor. 

Figura 13. Espai de lleure situat a darrera del col·legi 

Ramon Llull. És molt necessari ja que els infants no 

poden accedir amb seguretat a les places que es 

troben enfront del col·legi. Font: imatge de l’autor. 
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Figura 14. Vasta extensió d’asfalt resultant de la intersecció dels carrers Aragó i Sardenya amb l’avinguda 

Diagonal. La fotografia està presa des de la vorera mar del carrer d’Aragó. Els arbres que es veuen al fons 

corresponen a la plaça Pablo Neruda. Font: imatge de l’autor. 

Figura 15. Continuació del carril bici de la figura 11 

en direcció al Passeig de Sant Joan. Font: imatge de 

l’autor. 
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Figura 16. Boca del carrer Sicília en la seva intersecció amb el carrer d’Aragó. La fotografia està presa mirant al 

mar. Font: imatge de l’autor. 

Figura 17. Vista del carrer d’Aragó des de la seva intersecció amb el carrer de Sicília en direcció al Passeig de 

Gràcia. Font: imatge de l’autor. 
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Figura 18. Vista de la calçada central de l’avinguda Diagonal des de la seva intersecció amb el carrer de Sicília en 

direcció a la plaça de les Glòries. Font: imatge de l’autor. 

Figura 18. Vista de la illeta de vianants que es forma entre els carrers d’Aragó i Sicília i l’avinguda Diagonal. 

Font: imatge de l’autor. 



ANNEX 13: REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 

Projecte de remodelació de l’encreuament dels carrers Aragó 
i Marina amb l’avinguda Diagonal de Barcelona Pàgina 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Carril bici situat al bulevard muntanya de 

l’avinguda Diagonal a la intersecció amb el carrer Sicília. 

A la dreta es pot veure la casa Planells. Font: imatge de 

l’autor. 

Figura 20. Vista del mateix carril bici de la figura 19 però mirant en sentit contrari. Tal i com es pot veure, el carril 

bici es troba tallat en arribar a la intersecció amb el carrer de Sardenya. Fins i tot, s’hi ha col·locat un cartell 

publicitari al final. Font: imatge de l’autor. 
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Figura 21. Ciclistes seguint el recorregut del carril bici malgrat que aquest no té continuïtat. Font: imatge de 

l’autor. 

Figura 22. Vista de la calçada del carrer d’Aragó des del pas de vianants situat a la intersecció amb el carrer de 

Sardenya, mirant en direcció Besòs. Font: imatge de l’autor. 
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Figura 23. Vorera muntanya del carrer Aragó entre els carrers Marina i Lepant. Com es pot veure, és diverses 

vegades més ample que la de la figura 7 ja que la línia de façana està col·locada a la posició correcta. Font: 

imatge de l’autor. 

Figura 24. Boca de carrer de la Marina en la intersecció amb el carrer d’Aragó un cop passades les places 

Hispanitat i Pablo Neruda. Al fons es pot veure una torre de la Sagrada Família. Font: imatge de l’autor. 
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Figura 25. Camí en rampa que permet l’accés a l’interior de la plaça de la Hispanitat. Font: imatge de l’autor. 

Figura 26. Plaça de la Hispanitat. Al fons es troba la intersecció dels carrers Aragó i Lepant. Font: imatge de 

l’autor. 
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Figura 27. Escales per accedir a la plaça de la Hispanitat des de la vorera de l’avinguda Diagonal. Font: imatge 

de l’autor. 

Figura 28. Gossos lliures a l’àmbit de la plaça de la Hispanitat. Aquesta zona acompleix pràcticament la funció 

de “pipican”. Font: imatge de l’autor. 
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Figura 29. Vista de l’edifici nº 221 del carrer 

Lepant des de la plaça de la Hispanitat. Dels 

edificis que es troben en la mateixa illa que la 

plaça Hispanitat és l’únic que té balcons que 

donen directament a la plaça. Font: imatge de 

l’autor. 

Figura 31. Solar situat a la cantonada sud de la intersecció dels carrers Aragó i Lepant recentment generat a 

partir de la demolició d’un antic edifici d’ús industrial. Els veïns del barri de la Sagrada Família van aconseguir 

que aquest solar es qualifiqués com a zona verda. A la paret mitgera del fons, que correspon a l’edifici de la 

figura 29, s’hi proposa la construcció d’un jardí vertical.  Font: imatge de l’autor. 

Figura 30. Paret posterior de l’edifici nº 213-215 del 

carrer Lepant des de la plaça de la Hispanitat. És un 

clar exemple de com pot resoldre’s la integració a 

l’entorn de les partes mitgeres que queden a la vista. 

A més, enriqueix el patrimoni del barri. Font: imatge 

de l’autor.   
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Figura 33. Solar adjacent al centre d’illa 

comprès entre els carrers Consell de Cent i 

Diputació, per una banda, i Sardenya i 

Marina, per l’altra. Actualment s’utilitza 

com a àrea d’esports però tal i com es llegeix 

al cartell està previst edificar-hi un institut. 

Font: imatge de l’autor. 

Figura 32. Vista del carrer Consell de Cent en la seva intersecció amb el carrer de la Marina. La imatge està presa 

en direcció Llobregat. Font: imatge de l’autor. 
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Figura 34. Vista del carrer de la Marina des de la seva intersecció amb el carrer de la Diputació.  A 

mà esquerra s’observa la plaça de toros Monumental i al fons les torres Maphre i Ars de la Vil·la 

Olímpica. Font: imatge de l’autor. 

Figura 35. Vista oposada a la de la figura 34. Al fons, es poden albirar els arbres de les places 

Hispanitat i Pablo Neruda així com part de la Sagrada Família. Font: imatge de l’autor. 
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Figura 36. Carril bici unidireccional situat a la vorera del carrer Marina. La imatge correspon a la 

vorera del costat Besòs. En l’altra vorera, però, es repeteix el mateix esquema. Font: imatge de l’autor. 

Figura 37. Sortida d’emergència a 

l’andana de la parada Monumental 

de la línia 2. D’acord amb la proposta 

plantejada per la plataforma 

Promoció del Transport Públic, al 

projecte es considera que aquesta 

sortida està habilitada per al seu ús 

habitual. Font: imatge de l’autor. 
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