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INTRODUCCIÓ 
 
El present document és una separata al Projecte d’urbanització del Pla parcial Sagrada 
Família. 
 
Amb aquesta separata es completa dit projecte, d’acord amb el Real Decret 1627/1997, 
de 24 d’octubre, sobre estudis de Seguretat i Salut. 
 
 
1. OBJECTIU D'AQUEST ESTUDI 
 
Aquest Estudi de  Seguretat  i Salut estableix, durant  la  construcció d'aquesta obra,  les 
previsions respecte a prevenció de riscs d'accidents i malalties professionals, així com els 
derivats  dels  treballs  de  reparació,  conservació,  entreteniment  i manteniment,  i  les 
instal∙lacions preceptives d'higiene i benestar dels treballadors. 
 
Així mateix, el present estudi de seguretat estableix  les directrius a seguir pel correcte 
desenvolupament  de  l’execució  de  l’obra  per minimitzar  els  riscos  i  afectacions  a  les 
circulacions rodades externes a l’àmbit de les obres així com les peatonals, adaptant‐se 
al desenvolupament en dues fases d’execució previstes.  
 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les 
seves  obligacions  en  el  camp  de  la  prevenció  de  riscs  professionals,  facilitant  el  seu 
desenvolupament, sota el control de la Direcció Facultativa, d'acord amb el Real Decreto 
1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat  i 
de salut en les obres de construcció. 
 
L’empresa  constructora  que  resulti  adjudicatària  de  les  obres  objecte  del  present 
projecte  elaborarà  un  pla  de  seguretat  i  salut  concret,  en  funció  del  termini  d’obra, 
medis humans, mecànics, medis d’execució, etc, que passarà a ser d’obligat compliment, 
sempre aprovat pel Director de l’Obra. 
 
 
2. CARACTERÍSTIQUES DE L'OBRA 
 
2.1 Àmbit de les obres i característiques 
 
Les  obres  descrites  en  el  d’urbanització  del  Pla  parcial  Sagrada  Família,  es  situen  al 
terme de Manresa, a la comarca del Bages. 
 



 

Les obres d’urbanització del  sector de Pla parcial Sagrada Família abasten els sòls del 
sector  qualificats  de  viari  i  d’espais  lliures.  Les  obres  d’urbanització  del  sector  també 
inclouen  la  urbanització  de  porcions  de  sòl  situades  fora  de  l’àmbit  que  permeten 
enllaçar  amb  la urbanització existent o que permeten  refer  la urbanització en aquells 
trams on caldrà connectar o traslladar xarxes de servei.  
 
Així mateix, atès que  l’àmbit del Pla parcial  limita a  la carretera del Pont de Vilomara 
amb el Pla parcial Can Perramon i a la prolongació del carrer Sant Maurici amb l’ARE, les 
obres d’urbanització també abasten els àmbits d’urbanització provisionals delimitats en 
el  projecte  d’urbanització  que  s’executaran  conjuntament  amb  l’àmbit  d’urbanització 
propi del Pla parcial en una única fase.  
 
La delimitació dels àmbits d’urbanització queden reflectits en el plànol A1. Estat actual. 
Situació àmbits de les obres. 
 
 
2.2 Descripció de l’estudi de seguretat.  
A banda de la identificació dels riscos derivats de l’execució de la pròpia obra, el present 
projecte de seguretat incideix en: 
 
a. La  necessitat  de  garantir  la  funcionalitat  de  la  circulació  viària  dels  carrers  Sant 

Cristòfol  i  de  la Carretera del  Pont de Vilomara  com  a  vies d’accés  i  sortida de  la 
ciutat.  

b. Garantir la continuïtat dels recorreguts de vianants. 
c. Garantir  la  mínima  afectació  dels  accessos  tant  de  vianants  com  rodats  a  les 

edificacions  i  activitats  existents  a  la  carretera  del  Pont  de  Vilomara  i  als  carrers 
Sabadell i Terrassa. 

d. Garantir  la mínima  afectació  al  trànsit  rodat  actual  extern  a  l’àmbit  de  les  obres 
minimitzant les possibles afectacions fruit del trànsit generat per la pròpia obra. 

e. La necessitat de garantir el subministrament de la sèquia. 
f. Garantir  la continuïtat dels camins  inclosos en  l’ARE pendent de desenvolupament, 

amb la trama viària. 
g. Garantir la correcta senyalització externa. 
h. La  necessitat  de  garantir  l’escorrentia  pluvial  del  sector  durant  el  procés 

d’urbanització. 
 
 
2.2.1. Accés a les obres 
Atès que  l’àmbit d’urbanització queda  travessat pel  carrer Sant Cristòfol, es delimiten 
dos recintes de  les obres per tal de mantenir  la circulació de  l’esmentat vial mentre no 
s’hi intervingui. En aquest sentit es proposen 2 accessos en el recinte est, pel carrer Sant 
Cristòfol i pel carrer Sabadell, i 3 accessos en el recinte oest, per la carretera del Pont de 
Vilomara,  pel  carrer  Sant  Cristòfol  i  pel  final  de  carrer  Gaudí.  Tenint  en  compte  la 
ciculació viària del carrer Sant Cristòfol i de la carretera del Pont de Vilomara, l’empresa 
adjudicatària  decidirà,  en  la  redacció  del  Pla  de  seguretat,  definirà  els  accessos 
definitius. 
 
El contractista controlarà els accessos a  l’obra de manera que  tant sols, els veïns  i  les 



 

persones autoritzades  i amb  les proteccions personals  i  col∙lectives que  són obligades 
puguin accedir a la mateixa. 
 
2.2.2. Mobilitat i processos d’execució 
Atès  que  els  carrers  Sant  Cristòfol  i  la  carretera  del  Pont  de  Vilomara  són  unes  vies 
importants d’accés i sortida de la ciutat, caldrà tenir molt en compte aquesta situació en 
l’execució de les obres. En aquest sentit la programació de les diferents actuacions en la 
urbanització haurà de  tenir  en  compte que no podrà  tallar‐se de  forma  simultània  la 
circulació viària d’ambdós carrers sense oferir una altra alternativa viable. 
 
D’altra banda caldrà estudiar els accessos rodats i de veïns als edificis de la carretera del 
Pont de Vilomara i dels carrers Terrassa i Sabadell per minimitzar al màxim les molèsties 
i evitant qualsevol risc. 
 
2.2.3. Escorrenties 
L’execució de les obres haurà de tenir en compte la modificació de les escorrenties que 
proposa el projecte així com qualsevol altra no prevista per aquest i aplicar les mesures 
adients per evitar qualsevol risc tant dins de  l’àmbit d’urbanització com en els terrenys 
exteriors. 
 
Per a  la  connexió de  la  xarxa de  clavegueram en els diferents punts previstos amb  la 
xarxa de clavegueram existent, es preveuen  l’execució de cates prèvies que validin  les 
cotes de rasant i els diàmetres existents de la xarxa. 
 
2.2.4. Senyalització 
En  el  plànols  de  la  sèrie  S,  queden  identificades  les mesures  principals  a  adopar  en 
relació a la senyalització, tant de la pròpia obra com a l’exterior d’aquesta. 
 
D’acord  amb  el  present  estudi  de  seguretat,  s’hauran  de  senyalitzar  i  identificar  els 
perímetres  de  l’obra,  els  punts  de  perill  com  rases  i  altres,  els  punts  d’accessos,  les 
desviacions de  trànsit que puguin originar, els punts d’aplec de material  i  tots aquells 
punts i elements que siguin descrits en el present estudi i d’altres que tot i estar omesos, 
siguin necessaris per a garantir una execució  segura de  les obres. En aquest  sentit,  la 
Direcció  facultativa de  les obres podrà establir mesures addicionals de  seguretat  si es 
considera necessari per garantir una execució segura de l’urbanització. 
 
 
2.3. Pressupost 
 
El present Estudi de Seguretat i Salut puja a la quantitat de TRENTA‐SET MIL DOS‐CENTS 
SEIXANTA EUROS AMB DEU CÈNTIMS. ( 37.260,10 euros). 
 
En aquest sentit, el present document incorpora el desglòs d’aquest pressupost: quadres 
de preus 1 i 2, justificació dels preus, amidaments i pressupost. 
 
2.4. Termini d'execució 
 



 

Les  obres  d'urbanització  del  Pla  parcial  PP6  Sagrada  Família  i  els  àmbits  provisionals 
s’executaran en tres fases. 
 
Es defineix que els terminis d'execució seran els següents:  
 
FASE I:    8 MESOS 
FASE II:   5 MESOS 
FASE III:  10 MESOS   
 
 
3. PERSONAL PREVIST  
 
Es preveu un nombre màxim de 25 treballadors en la seva fase de major activitat. 
 
 
3.1.  Oficis a intervenir 

- Cap de Colla 

- Oficial 1a paleta 

- Oficial 1a encofrador 

- Oficial 1a ferrallista 

- Oficial 1a col∙locador 

- Oficial 1a electricista 

- Oficial 1a llauner 

- Oficial 1a muntador 

- Ajudant de ferrallista 

- Ajudant de col∙locador 

- Ajudant d'electricista 

- Ajudant de muntador 

- Manobre 

- Manobre especialista 
 
 
3.2. Maquinària prevista 

- Retroexcavadora, de mida petita  

- Retroexcavadora, de mida mitjana 

- Perforadora 

- Placa vibrant 30x33cm. 

- Corro vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 

- Camió cisterna de 8 m3  

- Disc portàtil per a formació de junts de formigó. 



 

- Compressor amb dos martells pneumàtics 

- Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida mitjana  

- Corro vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t  

- Camió de 7 t 

- Camió de 20 t  

- Camió grua de 5 t 

- Grua autopropulsada de 30 t  

- Regle vibratori 

- Camió formigonera 6m³ 
 
 
3.3. Interferències i serveis afectats 
 
Com a principals interferències que es donaran en la realització d'aquesta obra tenim: 
 
- Creuament amb línies elèctriques, telefòniques i instal∙lacions de gas i aigua. 

- Reposició de ferms. 
 
 
3.4. Unitats constructives que composen l'obra 
 
Les principals activitats de les obres són: 
 
- Esbrossada i neteja del terreny. 

- Excavacions en desmunt. 

- Excavacions en rasa. 

- Terrraplenats, reblerts i compactacions. 

- Transport i col∙locació de canonades 

- Obres de fàbrica i formigonat. 

- Bases i aglomerats. 

- Voreres. 

- Enllumenat. 

- Instal∙lacions elèctriques 

- Plantació 

- Sanejament 

- Murs 

- Senyalització 

 



 

4. RISCS, PROTECCIONS PERSONALS I MESURES PREVENTIVES 
 
A  continuació  s’enumeren  els  riscos  que  poden  ser  evitables,  i  les  proteccions 
individuals, separats per unitats d’obra. 
 
Les mesures preventives  i proteccions col∙lectives a tal efecte estan desenvolupades en el 
plec del present estudi, per a cada unitat constructiva que composa l’obra. 
 
 
4.1.  Demolicións 
 
4.1.1 Introducció  
 

 Definició: 
  
 La demolició consisteix en aconseguir la total desaparició dels elements d’urbanització a 
enderrocar així com els edificis. 
    

 Diferents mètodes de demolició: 
 
Demolició manual (mètode clàssic).   
Demolició per mètodes mecànics: 
 

 demolició per arrossegament. 

 demolició per empenta. 

 demolició per entibament. 

 demolició per bola. 
Demolició per explosius (voladura controlada). 
Altres sistemes: perforació tèrmica, perforació hidràulica, tascó hidràulic, tall, etc. 
  

 Observacions generals :  
 
Atenent a criteris de seguretat la demolició d’un edifici és una operació extremadament 
delicada, per aquest motiu necessita sempre un projecte de demolició, realitzat per un 
tècnic competent. 
A la memòria d’aquest projecte, s’haurà de reflectir: 
‐ Un  examen  previ  del  lloc,  observació  de  l’entorn,  fent  referència  a  las  vies  de 

circulació,  instal∙lacions  o  conduccions  alienes  a  la  demolició  (serveis  afectats), 
també s’haurà de fer referència a les preses de gas, electricitat i aigua que hi hagi en 
l’edifici a demolir  i incidint de manera especial en els dipòsits de combustible, si els 
hagués. 

‐ La  descripció  de  las  operacions  preliminars  a  la  demolició,  com  per  exemple, 
desinfectar i desinsectar l’edifici abans de demolir‐lo, anul∙lar totes les instal∙lacions 
per    evitar  explosions  de  gas,  inundacions per  trencament de  canonades d’aigua, 
electrocucions degudes a  instal∙lacions elèctriques  i  inclòs contaminació per aigües 
residuals. 

‐ La descripció minuciosa del mètode operatiu de la demolició. 



 

‐ I    un  càlcul  o  anàlisi de  la  resistència  i de  la  estabilitat dels diferents  elements  a 
demolir, així com, en el cas d’una obra entre mitjaneres  la  influència que aquesta 
pot tenir  en l’estabilitat dels edificis collindants. 

  
Com a conseqüència de tot plegat el cap d’obra o el director tècnic de la demolició haurà 
de tenir: 
‐ Una  programació  exhaustiva  de  l’avançament  de  l’obra  a  demolir,  atenent  als 

paràmetres de seguretat, temps i cost. 
‐ Una  organització  òptima  de  l’obra:  accessos,  camins  d’evacuació  cap  a  l’exterior 

sense cap dificultat, àrees d´aplec de material reciclables  i de material purament de 
runes, per poder realitzar de forma adequada i segura els treballs de demolició. 

‐ Finalment  una  previsió  d’elements  auxiliars  com  puntals,  bastides, marquesines, 
tubs d’evacuació de runes, cabrestant, minipales mecàniques, traginadora de trabuc 
”dúmper”  etc;  previsió  dels  Sistemes  de  Protecció  col∙lectiva,  dels  equips  de 
Protecció  Individual  i  de  les  instal∙lacions  d’higiene  i  benestar:  tanmateix  una 
previsió  d’espais  per  poder moure  adequadament  la maquinària  de  transport  de 
runes i la previsió de vies d’evacuació.  

 
4.1.2. Definició : 
  
La  demolició  consisteix  a  realitzar  treballs  corresponents  a  la  preparació  en  el  carrer 
d’arquetes,  elements  singulars  i  el  desmontatge  de  l’edifici  auxiliat  per  eines 
manipulades manualment (pico, pala, martell pneumàtic, etc.). 
 
L’evacuació d’aquestes runes es realitza mitjançant l’ajuda de maquinària de moviment 
de terres (pala carregadora, traginadora de trabuc ”dumper”, etc.). 
 

 Descripció: 
 
La demolició s’ha de realitzar  de manera inversa al procés de construcció, és a dir : 

1.‐  Començant  per  la  retirada  d’instal∙lacions:  subministrament  d’aigua, 
evacuació d’aigües fecals,   2.‐  Subministrament  de  gas,    ventilació  i  aire 
condicionat, calefacció, dipòsits de combustibles, etc. 
3.‐ Retirada de sanitaris, fusteria, lluernaris, manyeria, etc. 
4.‐ Enderrocament de la coberta. 
5.‐  Enderrocament  pis  a  pis,  de  dalt  a  baix,  dels  envans    interiors  i  dels 
tancaments exteriors. 
6.‐ Enderrocament pis a pis, de dalt a baix,  de pilars i forjats. 
 

S’ha de realitzar l’evacuació immediata de  les runes, per evitar l’acumulació d’aquestes 
en el forjat inferior. 
Per    realitzar  l’evacuació  de  la manera més  ràpida  possible  s’auxiliarà  aquesta  amb 
elements de transport horitzontal, que portarà les runes fins al punt d’evacuació vertical. 
 
L’evacuació vertical es realitzarà mitjançant conductes instal∙lats per a aquesta finalitat, 
des  de  les  diferents  plantes  fins  a  la  cota  rasant  del  carrer,  per    facilitar,  alhora, 
l’evacuació exterior. 
 



 

Posat l’enderroc sota rasant, es farà planta a planta, de dalt a baix, procurant evacuar les 
runes amb l’ajuda del muntacàrregues o amb la grua mòbil que transportarà les runes en 
un contenidor. 
 
El  transport  horitzontal  dintre  de  les  plantes  es  realitzarà,  si  les  característiques  del 
forjat ho fan possible, mitjançant màquines de moviment de terres de petites dimensió 
(minipales mecàniques). 
  
Per  realitzar  la demolició serà  imprescindible considerar el següent equip humà, per a 
desenvolupar les subactivitats següents: 
a) Operaris especialitzats en la realització  d’enderrocs. 
b) Conductors de maquinària per al transport horitzontal. 
c) Operadors de grua per a l’hissat de runes. 
  
També serà necessari tenir presents els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme   la 
demolició : 
 
Maquinària :  compressor,  traginadora  de  trabuc  ”dumper”, minipala,  camió  bolquet, 

camió portacontenidors, grua mòbil, etc. 
a) Una  organització  òptima  de  l’obra :  accessos,  camins  d’evacuació  fins  a  l’exterior 

sense cap dificultat, àrees d’ aplec de materials reciclables i de material purament de 
runes; per poder realitzar de forma acurada i segura els treballs de demolició., etc. 

b) Eines manuals. 
c) Instal∙lació  elèctrica  provisional  d’obra  per  l’  il∙luminació  i  l’alimentació  de  les 

màquines elèctriques.  
d) Instal∙lació de boques d’aigua provisionals, distribuïdes estratègicament, pel rec de 

les runes.  
 
 
4.1.3.       Relació de Riscos i la seva avaluació. 
 
Pel que  fa a  les causes dels accidents s'ha  tingut present  la guia d'avaluació de Riscos 
editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només 
els  Riscos  més  importants.  I  en  la  seva  avaluació  s'  han  tingut  en  compte  les 
consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l' obra, considerant: la 
probabilitat  és  la  possibilitat  que  es materialitzi  el  Risc,  i  la Gravetat  (severitat)  és  la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 
En  la confecció del Pla de Seguretat  i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser 
modificada en  funció de  la  tecnologia que  aporti  l' empresa  constructora o empreses 
que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l' Article 7 del R. D. 1627/1997, 
del 24 d' octubre.  
L'objectiu principal d'aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats 
per  anul∙lar, o  en  el  seu  cas,  controlar  i  reduir  els  citats Riscos,  tenint en  compte  les 
mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
 
                                                                                                                                              

Riscos  Probabilit
at 

Gravetat  Avaluació  del 
Risc 



 

 1.‐Caigudes de persones a diferent nivell.      ALTA  MOLT GREU  CRÍTIC 

 2.‐Caigudes de persones al mateix nivell.       ALTA  GREU  ELEVAT 

 3.‐Caiguda d’objectes per desplom.                 MÈDIA  MOLT GREU  ELEVAT 

 5.‐Caiguda d’objectes.                                         ALTA  GREU  ELEVAT 

 6.‐Trepitjades sobre objectes.                           ALTA  GREU  ELEVAT 

 7.‐Cops contra objectes immòbils.                   ALTA  LLEU  MEDI 

 8.‐Cops  amb  elements  mòbils  de 
màquines.           

BAIXA  GREU  BAIX 

 9.‐Cops amb objectes o eines.                         MÈDIA  LLEU  BAIX 

 10.‐Projecció de fragments o partícules.        MÈDIA  LLEU  BAIX 

 13.‐Sobreesforços.                                               BAIXA  LLEU  ÍNFIM 

 15.‐Contactes tèrmics.                                        BAIXA  GREU  BAIX 

 16.‐Contactes elèctrics.                                      MÈDIA  MOLT GREU  ELEVAT 

 17.‐Inhalació  o  ingestió  de  substàncies 
nocives.      

MÈDIA  LLEU  BAIX 

 19.‐Exposició a radiacions.                                 MÈDIA  GREU  MEDI 

 20.‐Explosions.                                                      BAIXA  MOLT  GREU  MEDI 

 21.‐Incendis.                                                          BAIXA  GREU  BAIX 

 22.‐Causats per éssers vius.                               BAIXA  LLEU  ÍNFIM 

 23.‐Atropellaments, cops  i  topades contra 
vehicles.     

BAIXA  GREU  BAIX 

 26.‐O.R.: manipulació de materials tallants.   ALTA  LLEU  MEDI 

 27.‐Malalties causades per agents químics.   MÈDIA  GREU  MEDI 

 28.‐Malalties causades per agents físics.        MÈDIA  GREU  MEDI 

 
OBSERVACIONS  
(8)  Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(15 i 19)  Risc específic del treball de tall de metalls mitjançant bufador. 
(16)   Risc degut al  contacte directe amb    cables aeris    i  contacte  indirecte  causat per 
errades d’aïllament a les màquines. 
(17  i 27)  Risc causat per la presència de pols pneumoambiòtic. 
(28) Risc  causat per   vibracions de  la  traginadora de  trabuc  ”dúmper”    i del martell 

rompedor  i  risc causat pel nivell de soroll. 
 
 
 Norma de Seguretat 

 
El personal encarregat de  la realització d’aquesta activitat caldrà que conegui els riscos 
específics, així com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes 
tasques amb la major seguretat possible. 
 
              Abans de la demolició : 
 

 Es realitzaran unes cates per determinar l’ubicació i la profunditat de tots els serveis. 

 Si s’escau es col.locaran serveis provisionals abans de procedir a la seva demolició. 



 

 L’edifici s’envoltarà amb una tanca segons les ordenances municipals; en el cas que 
envaeixi  la  calçada  s’haurà  de  demanar  permís  a  l’Ajuntament,  i  serà  senyalitzat 
convenientment amb els senyals de seguretat vial corresponents. 

 Sempre que sigui necessari, es complementarà la mesura anterior amb la col∙locació 
de marquesines, xarxes o qualsevol altre dispositiu equivalent per evitar el  risc de 
caiguda d’objectes  cap a fora del solar. 

 S’establiran accessos obligatoris a la zona de treball, convenientment protegits amb 
marquesines, etc. 

 S’anul∙laran totes les preses de les instal∙lacions existents en l’edifici a demolir. 

 S’instal∙laran preses d’aigua provisionals per  al  reg de  les  runes evitant d’aquesta 
manera la formació de pols durant  la realització dels treballs. 

 S’instal∙larà l’embrancament elèctric provisional, que disposarà de diferencials d’alta 
sensibilitat (30 m A) per a l’alimentació de  sortida de llum i dels diferencials de mitja 
sensibilitat (300 mm A) per a la maquinària elèctrica (muntacàrregues). 

 Si cal, s’instal∙larà en tota la façana una bastida tubular coberta mitjançant una vela, 
per evitar  la projecció d’enderrocs. En  la part  inferior de  la bastida es col∙locarà  la 
marquesina. en cas que  la bastida envaeixi  la vorera s’haurà de construir un pòrtic 
per facilitar el pas als vianants. 

 Es  lligaran als diferents  forjats els conductes d’evacuació de  runes, que evacuaran 
sobre  dels  respectius  contenidors,  que  es  retiraran  periòdicament  mitjançant 
camions. 

 Si a  l’edifici confrontant, abans d’iniciar‐se  l’obra, hi hagués esquerdes, es posaran  
testimonis, per observar si aquestes progressen. 

 Es dotarà l’obra d’instal∙lacions d’higiene i benestar pel personal de demolició, i de la 
senyalització de seguretat en el treball necessària. 

    
              Durant la demolició : 
  

 L’ordre de la demolició es realitzarà, en general, de dalt a baix i de tal forma que la 
demolició es realitzi al mateix nivell, sense que hi hagi persones situades a la mateixa 
vertical ni a la proximitat d’elements que s’abatin o es tombin. 

 Si apareixen esquerdes en l’edifici contigu s’apuntalarà i es consolidarà si calgués. 

 En el cas que una edificació es trobés adossada a d’altres, en  el procés de demolició, 
s’hauran  de  deixar  alguns murs  perpendiculars  en  les  edificacions  confrontants  a 
mena de contrafort, fins a comprovar que no ha estat afectada  la seva estabilitat o 
fins que es restitueixi l’edificació. 

 En qualsevol treball que presenti un risc de caiguda a diferent nivell, de més de 2,5 
metres,  l’operari haurà d’utilitzar  cinturons anticaiguda ancorats a punts  fixes o a 
punts  mòbils,  guiats  per  sirgues  o  cables  en  posició  horitzontal,  adequadament 
ancorats en tots dos extrems. 

 Quan es treballi sobre un mur, que només tingui un pis a un costat i a l’altre costat 
l’alçada sigui superior a 6 metres, s’instal∙larà en aquesta cara, una bastida o altre 
dispositiu equivalent per evitar la caiguda dels treballadors. 

 Si el mur es troba aïllat, sense sostre a cap de les dues cares, i l’alçada és superior als 
6 metres, s’establirà la bastida per ambdues cares, encara que l’enderroc s’haurà de 
fer generalment llençant les runes cap a  l’interior de l’edifici que s’estigui demolint. 



 

 Cap operari es col∙locarà damunt d’un mur a enderrocar que tingui menys de 35 cm. 
de gruix. 

 En el cas, de les zones de pas, fora de l’àrea de demolició es procurarà instal∙lar les 
corresponents baranes de seguretat als perímetres de buits tant a nivell horitzontal 
com a nivell vertical. 

 Els productes de la demolició es conduiran, per a la seva evacuació, a lloc de càrrega 
mitjançant rampes, tremuges, transport mecànic o a mà o altres mitjans que evitin 
llençar les runes des de dalt. 

 En  demolir  els  murs  exteriors  d’una  alçada  considerable,  s’hauran  de  tenir 
instal∙lades marquesines de gran resistència, amb  la finalitat de protegir a totes  les 
persones que es trobin a nivells inferiors. 

 L’abatiment  d’un  element  es  realitzarà  tot  i    permetent  el  gir,  però  no  així  el 
desplaçament dels seus punts de recolzament. Ajudat per mecanismes que treballen 
per sobre de  la  línia de recolzament de  l’element   que permeten el descens d’una 
manera lenta. 

 En cas de tall d’elements en tensió s’ha de vigilar l’efecte fuetada. 

 Les zones de treball hauran d’estar suficientment il∙luminades. 

 S’evacuaran totes les runes generades en la mateixa jornada a través dels conductes 
d'evacuació o altres sistemes  instal∙lats amb aquesta finalitat, procurant, en acabar 
la jornada, deixar l’obra neta i endreçada. 

 No  es  podran  acumular  runes  ni  tampoc  es  podran  recolzar  elements  contra 
tanques, murs  i  suports, propis o mitgers, mentre aquests hagin d’estar dempeus, 
tampoc es dipositaran runes  sobre de les bastides. 

 En finalitzar la jornada no podran quedar elements de l’edifici en un estat inestable 
que  el  vent,  les  condicions  atmosfèriques  o  altres  causes  puguin  provocar  el  seu 
esfondrament. 

 Es protegiran de la pluja mitjançant lones o plàstics, les zones o elements de l’edifici 
que puguin ser afectades per aquestes. 

 Per a  la  limitació de  les zones d’aplec de runes s’empraran tanques per a vianants 
col∙locades braç a braç, tancant la totalitat d’aquesta zona. 

 Tota la maquinària d’evacuació, en realitzar marxa enrere, haurà d’activar un senyal 
acústic. 

 A  causa  de  les  característiques  de  treball  a  que  s’exposen  els  operaris,  aquests 
empraran en tot moment casc, botes de seguretat i granota de treball. 

 En  el  cas  de  la manipulació  de materials  que  presentin  risc  de  tall  o  que  puguin 
erosionar  al treballador, aquest emprarà guants de cuir. 

 En cas que es generi pols es regaran les runes. 

 En cas que no sigui possible  la  reducció de  la pols  i  fibres generat en el procés de 
demolició,  els  treballadors  hauran  d’emprar mascaretes  antipols  adequades,  per 
evitar que hi hagi problemes a les vies respiratòries. 

 En el cas d’utilització d’eines manuals que generin projecció de partícules, s’hauran 
d’utilitzar ulleres de protecció contraimpactes mecànics. 

 El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, a l’igual que el martell pneumàtic. Si 
no fos possible, l’operari haurà d’utilitzar equip de protecció individual (auriculars o 
tampons). 



 

 En  cas  de  tall  de  bigues  metàl∙liques  mitjançant  bufador,  l’operari  emprarà  les 
corresponents  proteccions  oculars,  guants  de  cuir  amb  màniga  alta,  botes  de 
seguretat, polaines i davantal. 

  
              Després de la demolició : 
  

 Un  cop  realitzada  la  demolició  s’haurà  de  fer  una  revisió  general  de  l’edificació 
adjacent  per  observar  les  possibles  lesions  que  s'hagin  pogut  produir  durant 
l’enderrocament. 

 S’ha  de  deixar  el  solar  net,  sense  cap  runa,  podent  així    iniciar  els  treballs  de 
construcció del nou edifici. 

       
Elements auxiliars 

   
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per  realitzar els 
treballs d’aquesta activitat. 
   
Oxitallada 
Escales de mà 
Sempre  que  les  condicions  de  treball  exigeixin  d’altres    elements  de  protecció,  es 
col∙locaran en l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint‐los 
al Pla de Seguretat  i  condicions de Salut que ha de  realitzar  l’empresa constructora. 
(Art. 7  1627/1997) 
 
 
4.1.5.   Sistemes de Protecció Col∙lectiva i  Senyalització. 
 

 Les  proteccions  col∙lectives  esmentades  en  les  normes  de  seguretat  es  troben 
constituïdes per : 

‐ Baranes  de  seguretat  formades  per  sistemes  de  subjecció,  passamans,  barra 
intermèdia i entornpeu. L’alçada de la barana  serà de 90 cm., i el passamà haurà de 
tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els guardacossos hauran d’estar 
situats a 2,5 metres entre ells com a  màxim. 

‐ Xarxes de seguretat, horitzontal o verticals segons cada cas, que seran de poliamida 
amb un diàmetre mínim de la corda de mm. i un llum de xarxa màxima de 100x100 
mm.  La  xarxa  anirà  proveïda  de  corda  perimetral  de  poliamida  de  12  mm.  de 
diàmetre com a mínim, ancorada. L’ancoratge òptim de  les xarxes, són els pilars, ja 
que així la xarxa pot romandre convenientment tensa de manera que pot suportar al 
seu centre un esforç de fins a 150 Kp.. 

‐ Marquesines o  viseres de protecció que  volin entre 1,5  i 2 metres quallades amb 
taulons de 2,5 cm. de gruix i 20 cm. d’ample. 

‐ Tanques  tubulars  de  peus  drets  de  limitació  i  protecció,  de  90  cm.  d’alçada;  o 
"palenques" de peus inclinats units a la part superior per un tauló de fusta. 

  

 Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 

‐ Senyal de perill indefinit. 



 

‐ Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions. 
   

 Senyalització  de  seguretat  en  el  Treball,  segons  el  RD  485/1997,  del  14  d’abril, 
conforme a la normativa ressenyada  en  aquesta activitat: 

‐ Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
‐ Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
‐ Senyal d’advertència de risc elèctric. 
‐ Senyal d’advertència de perill en general. 
‐ Senyal d’advertència de matèries explosives. 
‐ Senyal de prohibit  el pas als vianants. 
‐ Senyal de no fumeu. 
‐ Senyal de protecció obligatòria del cap. 
‐ Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
‐ Senyal de protecció obligatòria de la vista 
‐ Senyal de protecció obligatòria de l’oïda.  
‐ Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
‐ Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
‐ Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
‐ Senyal de protecció obligatòria del cos. 
‐ Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
 
Sempre  que  les  condicions  de  treball  exigeixin  d’altres    elements  de  protecció,  es 
col∙locaran en l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint‐los 
al Pla de Seguretat  i  condicions de Salut que ha de  realitzar  l’empresa constructora. 
(Art. 7 RD 1627/1997) 
 
 
4.1.6.  Relació d’Equips de protecció  individual. 
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
 

 Treball  manual de demolició pels operaris especialitzats: 
 
 ‐ Cascos. 
 ‐ Guants de cuir. 
 ‐ Botes de seguretat. 
 ‐ Cinturó de seguretat. 
 ‐ Ulleres panoràmiques (contra la pols). 
 ‐ Granota de treball. 
 

 Pels treballs de demolició auxiliats amb el bufador: 
 
 ‐ Cascos. 
 ‐ Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions emeses per raigs   d’infrarojos. 
 ‐ Guants de cuir. 
 ‐ Davantal de cuir. 
 ‐ Maniguets de cuir. 



 

 ‐ Granota de treball. 
 ‐ Botes de cuir amb polaines. 
 ‐ Cinturó de seguretat anticaiguda. 
 

 Treball manual de demolició auxiliat amb el martell pneumàtic: 
 
 ‐ Cascos. 
 ‐ Guants de cuir. 
 ‐ Botes de seguretat. 
 ‐ Granota de treball. 
 ‐ Cinturó de seguretat anticaiguda. 
 ‐ Protecció auditiva (auriculars o tampons). 
 ‐ Canelleres. 
 

 Treballs de transport horitzontal (conductors): 
 
‐ Cascos. 
‐ Guants de cuir.  
‐ Botes de seguretat. 
‐ Granota de treball. 
‐ Cinturó antivibratori. 
 

 Treballs de transport vertical (operadors de grua): 
 
‐ Cascos. 
‐ Guants de cuir.  
‐ Botes de seguretat. 
‐ Granota de treball. 
 
Sempre que  les  condicions de  treball exigeixin d’altres elements de protecció,  seran 
proporcionats    als  treballadors  dels mateixos,  reflectint‐los  en  el  Pla  de  Seguretat  i 
condicions de Salut que ha de  realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
  
Els  Equips  de  Protecció  individual  hauran  de  complir  en  tot moment  els  requisits 
establerts al RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre,  i  les 
corresponents Normes UNE. 
 
 
4.2. Moviment de terres 
 
4.2.1.    Definició i  descripció. 
  

 Definició : 
 
Excavació  i  terraplenat de  terres per assolir el nivell de  la coronació de  l’esplenada en el 
carrer i les cotes de projecte en la zona verda. 
     



 

 Descripció: 
 
Un  cop  s´hagi  realitzat  l´enderrocament  dels  elements  d’urbanització  existents  i  de 
l´edificació existent o l´esbrossada del solar, es pot començar amb les tasques de moviment 
de terres. Aquestes es realitzen en alguns casos després d' haver estat realitzats els murs de 
contenció i si no és així, el tècnic competent  calcularà el talús precís pel sosteniment de les 
terres, segons la seva naturalesa ; i inclòs suposant que, a causa de les dimensions del solar 
no es pugués fer aquest talús en tot el seu desenvolupament, el tècnic competent   calcularà 
el mur de sosteniment necessari. 
  
Per  a  realitzar  l´excavació  i  terraplenat  esdevindrà  imprescindible  considerar  l´equip 
humà necessari:  
e) Conductors de maquinària per realitzar o dur a terme l´excavació. 
f) Operaris  especialitzats  per  desenvolupar  els  treballs  auxiliars  d´excavació  i 

sanejament. 
g) Conductors de camions o traginadores de trabuc “dúmpers” pel transport de terres. 
h) Senyalistes. 
  
Els  recursos  tècnics  per  realitzar  el  buidat  o  terraplenat  consistiran,  bàsicament  en 
maquinària de moviment de terres, és a dir : 

 Pales carregadores 

 Motonivelladores 

 Excavadores. 

 Camions o traginadores de trabuc “dúmpers”. 
  
El treball a desenvolupar per aquesta maquinària s´iniciarà una vegada replantejat el solar 
(cas que no hi hagués tancaments pantalla): 

‐ Creant les vies d' accés al solar, en cas necessari. 
‐ Creant les vies i rampes de circulació dins del solar, per la maquinària, des de la 
rasant de l'accés dels  carrers. 

‐ Excavant i sanejant fins a la cota d´enrasament de la cimentació. 
‐ Evacuant les terres obtingudes en l´excavació. 
 
 

4.2.3.    Relació de riscos i la seva avaluació 
 

Pel que  fa a  les causes dels accidents s’ha  tingut present  la guia d’avaluació de Riscos 
editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només 
els  Riscos  més  importants.  I  en  la  seva  avaluació  s’han  tingut  en  compte  les 
consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant : la 
probabilitat  és  la  possibilitat  que  es materialitzi  el  Risc,  i  la Gravetat  (severitat)  és  la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 
En  la confecció del Pla de Seguretat  i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser 
modificada en funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que 
intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 
24 d’octubre.  



 

L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el  d’establir un esglaonament de prioritats 
per anul∙lar o en el  seu  cas  controlar      i  reduir els  citats Riscos,  tenint en  compte  les 
mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
 
    

Riscos  Probabilitat  Gravetat  Avaluació 
del  Risc 

 1.‐ Caigudes de  persones a diferent nivell.      BAIXA          MOLT GREU   MEDI 

 2.‐ Caigudes de  persones al mateix nivell.       BAIXA               LLEU          ÍNFIM 

 3.‐Caiguda d’objectes per desplom.                  ALTA       MOLT GREU    CRÍTIC  

 5.‐Caiguda d’objectes.                                          BAIXA           GREU              BAIX 

 8.‐Cops amb elements mòbils de màquines.   BAIXA            GREU        BAIX 

 9.‐Cops amb objectes o eines.                         BAIXA               LLEU             ÍNFIM 

 12.‐Atrapaments per bolcada de màquines.    BAIXA          MOLT GREU   MEDI  

 16.‐Contactes elèctrics.                                        BAIXA       MOLT GREU   MEDI 

 20.‐Explosions.                                                       BAIXA      MOLT  GREU  MEDI 

 21.‐Incendis.                                                           BAIXA         MOLT  GREU  MEDI 

 22.‐Causats per éssers vius.                                 BAIXA       LLEU               ÍNFIM  

 23.‐Atropellaments, cops    i  topades contra 
vehicles.        

ALTA          MOLT GREU    CRÍTIC 

 28.‐Malalties causades per agents físics.          MÈDIA            GREU          MEDI  

 
 
OBSERVACIONS : 
(3)  Risc específic  degut al lliscament de terres no coherent i sense contenció. 
(8) Risc  degut al moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(16, 20  I 21) Risc específic  degut a serveis afectats 
(28)  Risc  causat  per  vibracions  del  traginadora  de  trabuc  ”dumper”    i  del  martell 
rompedor  i  risc  degut al nivell de soroll. 
 
 
4.2.4.    Norma de seguretat 
       

Posada a punt de l’obra per  realitzar aquesta activitat 
  

 S’instal∙larà  la  tanca de  limitació del carrer  i, si  ja s’hi  trobés, es revisaran els seus 
possibles desperfectes. 

 S’haurà de procurar independitzar l’entrada de vehicles pesants a l’obra de l’entrada 
de personal d’obra i de les oficines. 

 S’ha de procurar establir  zones d’aparcament de vehicles  tant del personal d’obra 
com de maquinària de moviment de terres. 

 S’ha de senyalitzar l’obra amb els senyals d’advertència, prohibició i obligació en els 
seus accessos i, complementàriament, en els talls d’obra on calgui. 

 Atesos els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat s’ha d’assegurar que ja 
es  trobin  construïdes  les  instal∙lacions  d’Higiene  i  Benestar  definitives  per  a 
l’execució de  l’obra  restant,  i  si encara no  fos així, es  construirien  tenint presents 
aquestes especificacions. 



 

 
Procés 

 

 El personal encarregat de la realització de  buidats o terraplenats haurà de conèixer 
els  riscos  específics,  així  com  l’ús  dels  mitjans  auxiliars  necessaris  pel 
desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat possible. 

 Si en els edificis afins, abans d’iniciar l’obra,  hi hagués esquerdes, es posaran testimonis 
per observar si aquestes progressen. 

 En el procés de realització del moviments de terres, es vetllarà pel comportament de les 
edificacions afins (aparició d’esquerdes, descalçament de les sabates, etc.). 

 En  la  realització  de  l’excavació  del  talús  s’ha  de  realitzar  un  sanejament  de  pedres 
separades que puguin  provocar una certa inestabilitat. 

 Si aquest sanejament es realitza manualment es col∙locarà en la part superior del talús, 
en  la  seva corona, una sirga, convenientment ancorada, a  la qual anirà subjectada el 
treballador  mitjançant  el  seu  cinturó  de  seguretat,  aquest  també,  convenientment 
ancorat.  

 S’aconsella, malgrat això, realitzar aquest sanejament mitjançant l’excavadora. 

 En  la realització de  la rampa d’accés a  la zona de  la caixa paviment s’ha de construir 
amb  pendents,  corbes  i  amplada  que  permetin  la  circulació  de  la  maquinària  de 
moviment de terres en les millors condicions de rendiment i seguretat. 

 S’haurà  d'establir  la  senyalització  de  seguretat  vial  a  la  sortida  de  camions 
mitjançant el senyal de perill indefinit amb el rètol indicatiu de sortida de camions. 

 En l’interior de l’obra, s’ha de col∙locar senyals de limitació de velocitat, així com senyals 
indicatius de la pendent de la rampa.  

 En l’entrada a l’obra s’establirà un torn d’un operari (senyalitzador) per  guiar l’entrada i  
la  sortida  de  camions  a  l’obra  i  especialment  en  els  casos  necessaris  de  parada  del 
trànsit vial. 

 Aquest operari haurà  d’anar amb els senyals manuals de “stop” i “direcció obligatòria”. 

 El senyalitzador haurà d’anar dotat d’una armilla  de malla lleugera i reflectora. 

 En la realització de l’excavació del carrer, s’ha de preveure la presència d’alguns dels 
serveis afectats (línia elèctrica subterrània, conduccions de gas o d’aigua, telefonia, 
clavegueram). 

 En presència de línies d’electricitat aèries dintre del solar, tot esperant que aquestes 
siguin desviades, i davant la possibilitat d’un contacte elèctric directe, es mantindrà 
una distància de seguretat, entre l’estructura metàl∙lica de la maquinària que circula 
a prop dels cables (la distància recomanada esdevé de  5 metres). 

 El  trànsit  de  camions  en  el  carrer,  per  a  l’evacuació  i  aportació  de  terres,  estarà 
dirigit per un cap (encarregat, capatàs). 

 En cas que hi hagués una inundació, a causa de nivell freàtic o a la pluja, es realitzarà 
immediatament, l’eixugada corresponent per  evitar així  el reblaniment de les bases 
dels talús o de socabament de les fonamentacions veïnes. 

 És  prohibit el trànsit de vehicles a una distància menor de 2 metres de la vorera del 
talús. 

 En el cas de trànsit de vianants, s’haurà de col∙locar a 1 metre del coronament del 
talús, una barana de seguretat de 90 cm. 

 És  prohibit  l’aplec  de materials  a  distàncies  inferiors  a  2 metres  de  la  vorera  del 
talús. 



 

 S’haurà de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 

 És prohibida la presència de treballadors en el radi de gir de les màquines, prohibició 
que haurà de quedar senyalitzada a la part exterior de la cabina del conductor. 

 En  tot  moment  els  treballadors  empraran  casc,  granota  de  treball  i  botes  de 
seguretat  i  en  els  casos que  els    calgui,  guants,  cinturó de  seguretat,  canelleres  i 
protectors auditius. 

 Un cop realitzat el buidat o terraplenat, s’ha de fer una revisió general de l’edificació 
contigua amb  la finalitat d’observar  les  lesions que puguin haver sorgit a causa del 
buidat. 

 El carrer haurà de quedar, a la rasant de la futura fonamentació, net i endreçat. 

 De  cara  als  futurs  treballs  es mantindrà  l’accés  a  la  cota  d’esplanada mitjançant 
rampa. 

 
Elements auxiliars 

   
En  aquest  apartat  considerarem  els  elements  auxiliars  que  s’empraran  per    realitzar  els 
treballs d’aquesta activitat. 
   

Oxitallada 
Escales de mà 
Grup compressor i martell pneumàtic 
Camions i dúmpers de gran tonatge 
Dúmpers de petita cilindrada 
Retroexcavadora 
Pala carregadora 

 
Sempre  que  les  condicions  de  treball  exigeixin  d’altres    elements  de  protecció,  es 
col∙locaran a l’obra atenent als criteris establerts per la legislació vigent, reflectint‐los 
al Pla de Seguretat  i  condicions de Salut que ha de  realitzar  l’empresa constructora. 
(Art. 7 RD 1627/1997) 
 
 
4.2.5.    Sistemes de protecció col∙lectiva i senyalització 
 
 

 Les  proteccions  col∙lectives  esmentades  en  les  normes  de  seguretat  es  troben 
constituïdes per:  
‐ Baranes  de  seguretat  formades  per muntants,  passamans,  barra  intermèdia  i 

entornpeu.  L’alçada de  la barana    serà de 90  cm.,  i el passamà haurà de  tenir 
com a mínim 2,5 cm de gruixària  i 10 cm d’alçada. Els muntants hauran d’estar 
situats a 2,5 metres entre ells com a  màxim. 

‐ Tanques  tubulars de peus drets de  limitació  i protecció, de 90 cm. d’alçada; o 
palenques de peus inclinats units a la part superior per un tauló de fusta. 

  

 Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa 
assenyalada en aquesta activitat : 
‐ Senyal de perill indefinit.  



 

‐ Senyal del pendent de la rampa. 
‐ Senyal de limitació de velocitat. 
‐ Senyal de prohibit avançar. 
‐ Senyal de pas preferent. 
‐ Senyal manual de "stop" i " direcció obligatòria". 
‐ Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions. 

   

 Senyalització  de  seguretat  en  el  Treball,  segons  el  RD  485/1997,  del  14  d’abril, 
conforme a la normativa assenyalada  en  aquesta activitat :  
‐ Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
‐ Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
‐ Senyal d’advertència de risc elèctric. 
‐ Senyal d’advertència de perill en general. 
‐ Senyal de prohibit  el pas als vianants. 
‐ Senyal de protecció obligatòria del cap. 
‐ Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
‐ Senyal de protecció obligatòria de l’oïda.  
‐ Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
‐ Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
‐ Senyal de protecció obligatòria del cos. 
‐ Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 

 
Sempre  que  les  condicions  de  treball  exigeixin  d’altres    elements  de  protecció,  es 
col∙locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint‐los al 
Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 
7 RD 1627/1997) 
 
 
4.2.6.     Relació d’Equips de protecció individual. 
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
  

 Treballs d’excavació i transports mecànics  (conductors): 
 
‐ Cascos. 
‐ Botes de seguretat. 
‐ Granota de treball. 
‐ Cinturó antivibratori  (de manera especial en  les  traginadores de  trabuc “dúmpers” 

de  petita cilindrada). 
  

 Treballs auxiliars (operaris)  : 
 
‐ Cascos. 
‐ Botes de seguretat de cuir per als llocs secs. 
‐ Botes de seguretat de goma  per als llocs humits. 
‐ Guants de lona i cuir (tipus americà). 
‐ Granota de treball. 



 

‐ Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 
‐ Protecció auditiva (auriculars o tampons). 
‐ Canelleres. 
‐ Armilla d’alta visibilitat. 
  
Sempre  que  les  condicions  de  treball  exigeixin  d’altres  elements  de  protecció,  es 
dotarà  als treballadors dels mateixos, reflectint‐los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
  
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts 
en  el  RD  773/1997,  del  30  de  maig;  RD  1407/1192,  del  20  de  novembre,  i  les 
corresponents Normes UNE. 
 
 
4.3. Rases i pous 
 
4.3.1.    Definició i  descripció. 
 

 Definició: 
  
Rasa:  Excavació  llarga  i estreta que es  realitza per  sota del nivell de  la  rasant   a  cel 
obert. 
Pou:  Excavació a cel obert, de poca superfície, de secció poligonal o circular. 
     

 Descripció : 
   
La  secció  transversal  de  la  rasa  tindrà  com  a  màxim  2  metres  d’amplada    i  5  de 
profunditat. 
La secció transversal dels pous no superarà els 5 m2 de secció i els 5 m. de profunditat. 
L’excavació es podrà  realitzar tant amb mitjans manuals com amb mitjans mecànics. 
El nivell freàtic es trobarà a una cota inferior, a la cota més baixa de l’excavació. Es pot 
considerar el cas que aquest hagi estat rebaixat artificialment. 
En aquest tipus d’excavació s’inclou el replè parcial o total de la mateixa. 
En la realització de la excavació el tècnic competent haurà de definir el tipus d’estrebació 
a emprar segons les característiques del terreny. 
  
Per    realitzar  l’excavació  serà  imprescindible  i necessari  considerar  l’equip  humà 
següent:  

 Conductors de maquinària per  realitzar l’excavació. 

 Operaris per realitzar l’excavació manual. 

 Operaris pels treballs d’estretament. 

 Conductors de camions o traginadora de trabuc “dúmper” pel transbordament   de 
terres. 

  
 Els  recursos  tècnics  per  realitzar  les  excavacions  de  les  rases  i  els  pous  consistiran, 
bàsicament, en maquinària de moviment de terres, és a dir : 
a) Màquines excavadores. 



 

b) Camions o traginadora de trabuc “dúmper”. 
  
El  treball a desenvolupar per aquestes maquinàries  s’iniciarà un  cop  replantejades  les 
rases o pous: 
‐ Excavant en profunditat  fins  a  cota    i en el  cas de  les  rases avançant en  longitud 

alhora. 
‐ Evacuant les terres obtingudes en l’excavació. 
‐ Estrebant el terreny a mesura que es vagi avançant. 
‐ En el cas dels   pous s’haurà d’il∙luminar el tall d’obra, en els casos que també sigui 

necessari, ventilació. 
 
El procés d’estretament es realitzarà des de la part superior de l’excavació (la rasant) fins 
a la part inferior. 
El destrebament  es realitzarà en el sentit invers. 
 
 
4.3.2.    Relació de Riscos  i la seva avaluació. 
 
Pel que  fa a  les causes dels accidents s’ha  tingut present  la guia d’avaluació de Riscos 
editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només 
els  Riscos  més  importants.  I  en  la  seva  avaluació  s’han  tingut  en  compte  les 
consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant : la 
probabilitat  és  la  possibilitat  que  es materialitzi  el  Risc,  i  la Gravetat  (severitat)  és  la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 
En  la confecció del Pla de Seguretat  i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser 
modificada en funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que 
intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 
24 d’octubre.  
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el  d’establir un esglaonament de prioritats 
per  anul∙lar  o  en  el  seu  cas  controlar  i  reduir  els  citats  Riscos,  tenint  en  compte  les 
mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
    

Riscos  Probabilitat  Gravetat  Avaluació 
del  Risc 

 1.‐Caigudes de  persones a diferent nivell.      MÈDIA  GREU  MEDI 

 2.‐Caigudes de  persones al mateix nivell.        BAIXA  LLEU  ÍNFIM 

 3.‐Caiguda d’objectes per desplom.   ALTA  MOLT GREU  CRÍTIC 

 4.‐Caiguda d’objectes per manipulació.   MÈDIA  LLEU  BAIX 

 5.‐Caiguda d’objectes.   ALTA  GREU  ELEVAT 

 6.‐Trepitjades sobre objectes.   MÈDIA  LLEU  BAIX 

 7.‐Cops contra objectes immòbils.   MÈDIA  LLEU  BAIX 

 8.‐Cops amb elements mòbils de màquines.  BAIXA  GREU  BAIX 

 9.‐Cops amb objectes o eines.   MÈDIA  LLEU  BAIX 

 12.‐Atrapaments per bolcada de màquines.  BAIXA  MOLT GREU  MEDI 

 16.‐Contactes elèctrics.   MÈDIA  MOLT GREU  ELEVAT 

 20.‐Explosions.   BAIXA  MOLT  GREU  MEDI 

 21.‐Incendis.   BAIXA  GREU  BAIX 



 

 23.‐Atropellaments, cops    i  topades contra 
vehicles.  

ALTA  MOLT GREU  CRÍTIC 

 28.‐Malalties causades per agents físics   MÈDIA  GREU  MEDI 

 29.‐Malalties causades per agents biològics  MÈDIA  GREU  MEDI 

    
    
OBSERVACIONS : 
(3)  Risc específic causat per  lliscades de terres no coherents  i sense contenció. 
(8)   Risc a causa del moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(16, 20  I 21)   Risc específic causat per serveis afectats 
(28)     Risc  causat  per  vibracions  de  la  traginadora  de  trabuc  ”dumper”    i  del martell 
rompedor i risc causat pel  nivell de soroll. 
(29)   Risc causat per l’extracció de terres contaminades. 
 
 
4.3.3. Norma de Seguretat. 
    

Posada a  punt de l’obra per  realitzar aquesta activitat 
  
Atesos   els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat de  la construcció, s’haurà 
d’assegurar que ja es trobin construïdes les instal∙lacions d’Higiene i Benestar definitives 
per a l’execució de l’ obra restant. Si encara no fos així, es construirien .. 
 

Procés 
 

Rases 
 

 El  personal  encarregat  de  la  realització  de  les  rases  haurà  de  conèixer  els  riscos 
específics,  així  com  l’ús  dels mitjans  auxiliars  necessaris  per  al  desenvolupament 
d’aquestes tasques amb la major seguretat. 

 Qualsevol  estrebament,  per  senzill  que  sembli,  haurà  de  ser  realitzat  i  dirigit  per 
personal competent i  amb  la corresponent experiència. 

 No s’han   d’enretirar  les mesures de protecció d’una rasa mentre els operaris estiguin 
treballant a una profunditat igual o superior a 1,30 m. sota la rasant. 

 En rases de profunditat major de 1,30 m., sempre que hi hagi operaris treballant al seu 
interior, es mantindrà un  altre de  guàrdia en  l’exterior que pugui  actuar  com  al  seu 
ajudant  en  el  treball  i  cridar  l’alarma,  posat  que  es  produeixi  qualsevol  situació 
d’emergència. 

 S’acotaran les distàncies mínimes de separació entre els operaris en funció de les eines 
que emprin. 

 Abans  de  començar  la  jornada  de  treball  es  revisaran  diàriament  els  estrebaments  
tensant els estampidors quan estiguin afluixats. Tanmateix es comprovaran que estiguin 
expedits els llits d’aigües superficials. 

 Es reforçaran aquestes mesures preventives, després d’interrupcions de treball de més 
d’un dia i/o d’alteracions atmosfèriques com pluja o gelades. 

 S’evitarà  colpejar  l’estrebament  durant  operacions  d’excavació.  Els  estampidors,  o 
d’altres elements de la mateixa, no s’utilitzaran per al descens o ascensos, ni s’empraran 



 

per  a  la  suspensió  de  conduccions  ni  càrregues,  havent  de  suspendre’s  d’elements 
expressament calculats i situats a la superfície. 

 En general, els estrebaments o parts d’aquests, es trauran només quan ja no els utilitzin 
i deixin  de tenir utilitat. En  aquesta operació es començarà per les franges horitzontals, 
i començant  per la part inferior del tall. 

 La profunditat màxima permesa sense que calgui estrebar des de la part superior de 
la rasa, suposant que el terreny sigui suficientment estable, no serà superior a 1,30 
m. Malgrat això, s’ha de protegir la rasa amb un capcer. 

 L’alçada màxima  sense  estrebar,  en  el  fons  de  la  rasa  (a  partir  de  1,40 m.)  no 
superarà els 0,70m. encara que el  terreny  sigui d’una   qualitat molt bona. En  cas 
contrari, cal baixar la taula fins que estigui clavetejada en el fons de la rasa, emprant 
a la vegada petites corretges auxiliars amb els seus corresponents estampidors amb 
la finalitat de crear els espais necessaris lliures provisionals on podent anar realitzant 
els treballs d'estesa de canalitzacions, formigonada, etc., o les operacions precises a 
què van donar lloc a l’excavació d’aquesta rasa. 

 Encara que els paraments d’una excavació siguin aparentment estables, s’estrebaran 
sempre  que  es  prevegi  el  deteriorament  del  terreny,  com  a    conseqüència  d’una 
llarga durada de l’obertura. 

 Esdevé necessari estrebar a temps, i el material previst amb aquesta finalitat haurà 
d’estar a peu d’obra i en quantitat suficient, amb temps, havent estat revisat i amb 
la garantia de què es troba en perfecte estat. 

 Tota excavació que superi els 1,60 de profunditat haurà de tenir, a intervals regulars, 
de  les  escales  necessàries  per  facilitar  l’accés  dels  mateixos  operaris  o  la  seva 
evacuació  ràpida  en  el  cas  de  perill.  Aquestes  escales  han  de  tenir  un 
desembarcament fàcil, ultrapassant el nivell del terra en 1 m., com a mínim. 

 L’  aplec  de materials  i  de  les  terres  extretes  en  talls  de  profunditat més  gran  de 
1,30m, es disposaran a distància no menor de 2 m. de la vorera del tall. 

 Quan les terres extretes es trobin contaminades es desinfectaran, així com les parets 
de les excavacions corresponents. 

 No es tolerarà sota cap  concepte el soscavat del talús o parament. 

 Sempre que sigui previsible el pas de vianants o vehicles a prop de la vorera del tall 
es col∙locaran tanques mòbils que s’il∙luminaran, durant la nit, cada deu metres amb 
punts de llum portàtil i grau de protecció no menor d’IP. 44 segons UNE 20.324. 

 En  general  les  tanques  acotaran  no menys  d’un metre  el  pas  de  vianants  i  dos 
metres el de vehicles. 

 En talls de profunditat major de 1,30 m.; els estrebaments hauran de sobrepassar, 
com a mínim, 20 cm. el nivell superficial del terreny. 

 Es  disposarà  a  l’obra,  per  a  proporcionar  en  cada  cas    l’equip  indispensable  a 
l’operari,  d’una  provisió  de  palanques,  tascons,  barres,  puntals,  taulons,  que  no 
s’utilitzaran per a  l’estrebament  i es reservaran per    l’equip de salvament, així com 
d’altres medis que puguin servir per eventualitats o puguin socórrer als operaris que 
puguin accidentar‐se. 

 El senyalitzador ha d’anar dotat  d’una armilla de malla lleugera i reflectant. 

 En  la  realització  de  l’excavació,  s’ha  de  considerar  la  possibilitat  de  la  presència 
d’alguns  dels  serveis  afectat  (línies  elèctriques  subterrànies,  conduccions  de  gas, 
conduccions d’aigua, telefonia, clavegueram). 



 

 Si en el carrer té constància de  la presència d’alguna  línia d’electricitat subterrània, 
que creui o estigui instal∙lada a escassa distància del traçament de la rasa a excavar, 
es realitzaran  prospeccions per conèixer la seva correcta ubicació, i es realitzaran els 
tràmits  oportuns  amb  l’empresa  subministradora  de  l’electricitat  perquè  talli  el 
subministrament elèctric d’aquestes  línies abans d’iniciar   els treballs, per evitar el 
risc de contacte elèctric.  

 Si  a  causa  de  necessitats  de  programació  de  l’obra,  quan  iniciem  els  treballs 
d’excavació no  s’ha  tallat el  subministrament elèctric d’aquesta  línia, amb evident 
risc  de  contacte  directe  durant  l’obertura  de  la  rasa,  haurà  d’estar  prohibida  la 
realització  de  la  mateixa  mitjançant  mitjans  mecànics,  només  es  permetrà 
l’excavació manual prenent totes les precaucions necessàries. 

 En cas d’inundació, degut al nivell freàtic o a la pluja, es realitzarà, immediatament, 
l’eixugada corresponent per evitar així, el reblaniment de les bases al talús. 

  Posat que, s’hagués de treballar a  la mateixa vorera de  la rasa els operaris hauran 
d’emprar  el cinturó de seguretat convenientment lligat. 

 L’operari  emprarà  a  cada  moment  casc,  guants,  granota  de  treball,  botes  de 
seguretat de cuir en terreny sec, o botes de goma en presència de fangs. 

 En cas d’usar el martell pneumàtic, a més, emprarà canelleres, protectors auditius,  
davantal. 

 S’ha de procurar la presència mínima dels treballadors al voltant de les màquines. 

 Es prohibeix  la presència dels  treballadors en el  radi de gir de  la  retroexcavadora, 
prohibició que s’ha de senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 

 Cal deixar el tall, en acabar els treballs, net i endreçat. 

 Per  als  futurs  treballs,  es mantindrà  l’accés  a  la  cota de  fonamentació mitjançant 
l’escala, referida amb anterioritat, incorporada a una bastida. 

 Es senyalitzarà  l’obra amb els cartells d’advertència, prohibició  i obligació en el seu 
accés i, complementàriament, en els talls que sigui precís. 

 
Pous 

 

 El  personal  encarregat  de  la  realització  dels  pous  haurà  de  conèixer  els  riscos 
específics,  així  com  l’ús  dels  mitjans  auxiliars  necessaris  pel  desenvolupament 
d’aquestes tasques amb la major seguretat en la mesura del possible.   

 S’hauran d’estrebar    les parets dels pous a mesura que es vagi aprofundint, sense 
que la distància entre el fons del pou i la vorera inferior de l’estrebament superi mai 
els 1,5 metres. 

 A mesura que  s’aprofundeixi el pou, s’haurà d’instal∙lar en aquest, una escala que 
compleixi  amb  les  disposicions    exigides  a  la  nostra  legislació.  Qualsevol 
estrebament,  per  senzill  que  sembli,  haurà  de  ser  realitzat  i  dirigit  per  personal 
competent i  amb  la deguda experiència. 

 Als  terrenys  que  siguin  susceptibles  d’inundació,  els  pous  hauran  de  tenir  de 
mesures que facilitin la ràpida evacuació dels treballadors. 

 Posat que    fos necessari bombejar constantment un pou, s’haurà de disposar d’un 
equip auxiliar de bombeig. 

 En tota excavació de pous s’emprarà un mesurador d’oxigen. 

 S’establirà  una  comunicació  entre  els  treballadors  de  l’interior  del  pou  i  els  de 
l’exterior. 



 

 Els  treballadors que desenvolupin  les  seves  tasques en  l’excavació del pou hauran 
d’estar protegits, en la  mesura que es pugui, contra la caiguda d’objectes. 

 S’ha de protegir  la part superior del pou amb tanques   o bé amb baranes, arquits, 
etc. 

 Si l’excavació de pou es realitzés durant la nit s’haurà d’il∙luminar convenientment la 
part superior i els entorns del pou. 

 Sempre  que  hi    hagi  persones  dins  d’un  pou,  el  fons  del  mateix  haurà  d’estar 
convenientment il∙luminat i alhora, disposarà d’una il∙luminació d’emergència. 

 Els aparells elevadors instal∙lats a sobre del pou hauran de : 
a) Tenir  una  resistència  i  una  estabilitat  suficients  pel  treball  que  aniran  a 

exercir. 
b) No ha de suposar cap perill pels treballadors que es trobin al fons del pou. 
c) L’aparell elevador haurà de disposar d’un  limitador de  final de carrera, del 

ganxo, així com     d’una balda  de seguretat  instal∙lada al seu mateix ganxo. 
d) L’operador de grua que manipuli l’aparell elevador haurà de tenir la suficient 

visibilitat, perquè des de la part superior pugui observar la correcta elevació 
de la càrrega  sense cap  risc per la seva part de caiguda al buit tot i utilitzant 
el cinturó de seguretat convenientment  lligat. 

e) S’haurà de preveure el suficient espai lliure vertical entre la politja elevadora 
i el cubell quan aquest es trobi al capdamunt del pou. 

f)  El cubell haurà  d’estar lligat al ganxo, el qual haurà de disposar d’una balda 
de seguretat de manera que no es pugui desfermar . 

g) Els torns que   es trobin col∙locats a  la part superior del pou, hauran de ser 
instal∙lats de manera que es pugui enganxar  i desenganxar el  cubell  sense 
cap perill . 

h) Quan  s’utilitzi un  torn accionat manualment  s’haurà de col∙locar al voltant 
de la boca del pou un plint de protecció. 

i) El  tro  d’hissar  ha  de  tenir  un  fre,  que  s’haurà    de  comprovar  abans  de 
començar cada jornada. 

j) No s’han d’omplir  les galledes o baldes fins a  la seva vora, si no fins només 
els dos terços de la seva capacitat. 

k) S’hauran de guiar durant el seu hissat els cubells plens de terra. 
 

 Posat  que  sigui  necessari,  s’haurà  d’instal∙lar  un  sistema  de  ventilació  forçat 
introduint aire fresc canalitzat cap al lloc de treball. 

 En  finalitzar  la  jornada o  en  interrupcions,  llargues, es protegiran  les boques dels 
pous de profunditat major de 1,30 m.  amb un  tauló  resistent,  xarxes o qualsevol 
altre element equivalent. 

 En  cas de  realitzar  l’excavació del pou en una  zona pels vianants  i amb  trànsit de 
vehicles  es  realitzarà  un  tancant  de  manera  que  els  vehicles  romanguin  a  una 
distància mínima de 2 metres i en cas de trànsit de vianants  a 1 metre. 

 En  tots  dos  casos,  es  senyalitzarà  amb  les  respectives  senyales  viàries  de  “perill 
obres" s’il∙luminarà, per la nit, mitjançant punts de llum destellants.  

 L’operari  emprarà  a  cada  moment  casc,  guants,  granota  de  treball,  botes  de 
seguretat de cuir en terreny sec, o botes de goma en presència de fangs. 

 Posat  que  s’empri  el  martell  pneumàtic,  a  més,  emprarà  canelleres,  protectors 
auditius, davantal. 



 

 Qualsevol  mena  de  consum  elèctric  haurà  d’estar  protegida  mitjançant  un 
interruptor diferencial, per   evitar el risc de contacte elèctric no desitjat degut a un 
defecte d’aïllament. 

 Cal  vetllar    per  a  que  els  cables  conductors  i  la  infraestructura  "aparellage"  de 
connexió estiguin en bon estat, substituint‐les   posat que s’observi qualsevol mena 
de deteriorament. 

 S’ha de procurar la presència  mínima dels treballadors al voltant de les màquines. 

 És prohibida  la presència dels  treballadors en el  radi de gir de  la  retroexcavadora, 
prohibició que s’ha de senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 

 Cal deixar el tall  d’obra, en acabar els treballs, net i endreçat. 

 Pels  futurs  treballs  es  mantindrà  l’accés  a  la  cota  de  fonamentació  mitjançant 
l’escala, esmentada amb anterioritat, incorporada a una bastida. 

 Es senyalitzarà  l’obra amb els cartells d’advertència, prohibició  i obligació en el seu 
accés i, complementàriament, als talls on sigui precís. 

 
Elements Auxiliars 

 
En  aquest  apartat  considerarem  els  elements  auxiliars  que  s’empraran  pel 
desenvolupament d’aquesta activitat, que complirà amb la normativa següent: 

Oxitallada 
Escales de mà 
Grup compressor i martell pneumàtic 
Camions i dúmpers de gran tonatge 
Dúmpers de petita cilindrada 
Retroexcavadora 
 
 
Sempre  que  les  condicions  de  treball  exigeixin  d’altres    elements  de  protecció,  es 
col∙locaran a l’obra atenent als criteris establerts per la legislació vigent, reflectint‐los 
al Pla de Seguretat  i  condicions de Salut que ha de  realitzar  l’empresa constructora. 
(Art. 7 RD 1627/1997) 
 
 
4.3.4.      Sistemes de Protecció Col∙lectiva i Senyalització. 
       

 Les  proteccions  col∙lectives  esmentades  a  les  normes  de  seguretat  es  troben 
constituïdes per : 
‐ Tanques  tubulars de peus drets de  limitació  i protecció, de 90 cm. d’alçada; o 

palanques de peus inclinats units a la part superior per un tauló de fusta. 
  

 Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat : 
‐ Senyal de perill indefinit. 
‐ Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions. 
‐ Senyal de limitació de velocitat. 
‐ Senyal de prohibit avançar. 
‐ Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 



 

‐ Balisament destellant per a la seguretat de la conducció nocturna. 
 

 Senyalització  de  seguretat  en  el  Treball,  segons  el  RD  485/1997,  de  14  d’abril, 
conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat: 
‐ Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
‐ Senyal d’advertència de risc elèctric. 
‐ Senyal de protecció obligatòria del cap.  
‐ Senyal de protecció obligatòria de la vista 
‐ Senyal de protecció obligatòria de l’oïda.  
‐ Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
‐ Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
‐ Senyal de protecció obligatòria del cos. 

  
Sempre  que  les  condicions  de  treball  exigeixin  d’altres  elements  de  protecció  es 
col∙locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint‐los al 
Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 
7 RD 1627/1997). 
 
 
4.3.5.      Relació d’Equips de protecció  individual. 
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
 

 Treballs d’excavació i transports mecànics  (conductors): 
 

‐ Cascos. 
‐ Guants de cuir.  
‐ Botes de seguretat. 
‐ Granota de treball. 
‐ Cinturó antivibratori (de manera especial a  les traginaries de trabuc “dúmpers” 

de petita cilindrada). 
  

 Treball en rases i pous (operaris)  : 
 

‐ Cascos. 
‐ Botes de seguretat de cuir pels llocs secs. 
‐ Botes de seguretat de goma  pels llocs humits. 
‐ Guants de lona i cuir (tipus americà). 
‐ Granota de treball. 
‐ Protecció auditiva (auriculars o tampons). 
‐ Canelleres. 
‐ Armilla de malla lleugera i reflectant. 

   
Sempre  que  les  condicions  de  treball  exigeixin  d’altres  elements  de  protecció,  es 
dotarà  als treballadors dels mateixos, reflectint‐los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de  realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
  



 

Els  Equips  de  Protecció  individual  hauran  de  complir  en  tot moment  els  requisits 
establerts al RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre,  i  les 
corresponents Normes UNE. 
 
 
4.4 Mur de contenció 
 
4.4.1.   Introducció 
  

 Definició:  
 
Obra de fàbrica o de moviment de terres disposats per contenir el terraplè o desmunt, 
suportant o anul∙lant les empentes horitzontals. 
 

 Tipus de contenció: 
 
Es distingeixen els diferents tipus de contenció: 

Naturals: 

 Talús 
 
Artificials:   

 Murs de contenció 

 Murs de pantalla 
 

 Observacions generals: 
 

 L’activitat de contenció, en el cas de  talús comporta  l’excavació del  terreny, de  tal  
manera que en la seva part alta estigui més ficat al massís que a la base, obtenint‐se 
l’inclinació  del  terreny  segons  els  paràmetres  geotècnics  d’aquest  per  anul∙lar  els 
esforços horitzontals de les terres. 

 

 El mur de sosteniment es construeix des de la rasant inferior fins a la rasant superior 
per a la contenció del tall del terreny creant en el desmuntatge previ o en un procés 
de  terraplenada.  El  mur  de  sosteniment  està  constituït,  bàsicament,  per  dos 
elements: 

 La fonamentació superficial. 

 El mur,  la  construcció  del  qual  consisteix  en  la  col∙locació  d’armadures,  encofrat, 
l’abocada del    formigó,  vibrat  i desencofrat, de manera que  les  seves dimensions 
permetin contenir les terres en el seu extradós, anul∙lant les empentes horitzontals. 

 

 En murs de gabions el procés serà el següent: 

 Regularització de la base d’assentament 

 Montatge dels gabions 

 Col.locació en el seu emplaçament i unió d’aquests 

 Encofrat per tal de mantenir la seva forma durant el terraplenat. 

 Rebliment mecànic i manual 



 

 Col.locació de tirants 

 Tancament de la tapa superior. 
 

 El tancament pantalla es construeix  des de la rasant superior per a la contenció del 
tall de les terres, necessària per a la realització del buidat posterior. Per a l’execució 
del tancament pantalla s’hauran de seguir els passos següents : 

 construcció del muret guia. 

 perforació de rases, amb l’ús de llots tixotròpics si sorgeix el nivell freàtic. 

 col∙locació d’encofrat de juntes entre plafons. 

 col∙locació d’armadures. 

 Abocada del formigó als plafons. 

 extracció d’encofrats de juntes. 

 demolició de caps de plafons. 

 execució de la biga de lligat de plafons. 
 

 Per  realitzar  totes  aquestes  activitat  per  als  diferents  tipus  de  contenció,  s’ha  de  
programar i organitzar el tall d’obra, adequadament. 

 
‐ S’ha  de  considerar,  abans  d’iniciar  aquesta  activitat,  que  ja  s’hagin  instal∙lat  les 
tanques perimetrals de limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; 
les  instal∙lacions d’higiene  i benestar, així com,  també,  les preses provisionals d’obra 
(aigua i electricitat). 

 
4.4.2. Definició i Descripció¡ 
  

 Definició:  
 
Obra de fàbrica o de moviment de terres disposats per contenir el terraplè o desmunt, 
suportant o anul∙lant les empentes horitzontals. 
 

 Descripció: 
 
Construcció del mur: 
 
‐ Es farà un replanteig del mur. 
‐ Regularització de la base d’assentament 
‐ Montatge dels gabions 
‐ Col.locació en el seu emplaçament i unió d’aquests 
‐ Encofrat per tal de mantenir la seva forma durant el rebliment. 
‐ Rebliment mecànic i manual 
‐ Col.locació de tirants 
‐ Tancament de la tapa superior. 
 
Per  realitzar  els  murs  de  sosteniment  serà  imprescindible  considerar  l’equip  humà 
següent : 
 
‐ Encofradors. 



 

‐ Montadors de gabions 
‐ Operaris per al rebliment dels gabions 
‐ Conductors de retroexcavadora. 

 
També  s’haurà de  tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a  terme els 
murs de sosteniment: 
 
‐    Maquinària:  camió,  retroexcavadora,  traginadora  de  trabuc  “dúmper”  de  petita   
cilindrada per al transport auxiliar, maquinària pel montatge de gabions, etc. 

l) Eines manuals. 
m) Preses provisionals d’aigua i electricitat. 
n) Instal∙lacions d’higiene i benestar. 
 

4.4.3. Relació de Riscos  i la seva avaluació. 
 
Pel que  fa a  les causes dels accidents s’ha  tingut present  la guia d’avaluació de Riscos 
editada  pel  Departament  de  Treball  de  la  Generalitat,  considerant  en  cada  activitat 
només  els  riscos més  importants.  I  en  la  seva  avaluació  s’han  tingut  en  compte  les 
consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant que 
la probabilitat és  la possibilitat que es materialitzi el Risc,  i  la Gravetat (severitat) és  la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 
En  la confecció del Pla de Seguretat  i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser 
modificada en funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que 
intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 
24 d’octubre. L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament 
de prioritats per anul∙lar o en el  seu cas controlar    i  reduir els citats Riscos,  tenint en 
compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
 

Riscos  Probabilit
at 

 Gravetat  Avaluació 
del  Risc 

 1.‐Caigudes de  persones a diferent nivell.      CRÍTIC  ALTA  MOLT GREU 

 2.‐Caigudes de  persones al mateix nivell.          MÈDIA  LLEU  BAIX 

 3.‐Caiguda d’objectes per desplom.                     MÈDIA  MOLT GREU  ELEVAT 

 4.‐Caiguda d’objectes per manipulació.               BAIXA  LLEU  ÍNFIM 

 5.‐Caiguda d’objectes.                                             BAIXA  GREU  BAIX 

 6.‐Trepitjades sobre objectes.                               BAIXA  LLEU  ÍNFIM 

 7.‐Cops contra objectes immòbils.                        BAIXA  LLEU  ÍNFIM 

 8.‐Cops amb elements mòbils de màquines.      MÈDIA  GREU  MEDI 

 9.‐Cops amb objectes o eines.                      MÈDIA  LLEU  BAIX 

 16.‐Contactes elèctrics.                                           MÈDIA  MOLT GREU  ELEVAT 

 18.‐Contactes  amb  substàncies  càustiques o 
corrosives  

MÈDIA  LLEU  BAIX 

 23.‐Atropellaments,  cops    i  topades  contra 
vehicles.     

BAIXA  MOLT GREU  BAIX 

 26.‐O. R.: manipulació de materials abrasius.    ALTA  LLEU  MEDI 

 28.‐Malalties causades per agents físics.          MÈDIA  GREU  MEDI 

    



 

 
OBSERVACIONS:  
  (3)      Risc específic causat per lliscades de terres no coherents  i sense contenció. 
  (6)      Risc específic amb encofrats de fusta.  
  (16)    Risc específic causat per serveis afectats 
  (28)    Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc ”dúmper”. 
 
4.4.4. Norma de Seguretat 
    

Posada a punt de l’obra per  realitzar aquesta activitat 
   
‐        La  pendent  de  les  rampes  d’accés  a  les  cotes  inferiors  a  la  rasant  del  carrer  no 
superaran el 10%. 
‐         El camí d’accés de  la maquinària pesada a  la cota de base dels murs s'assenyalarà 
adequadament. 
‐         L’accés del personal de  l’obra es realitzarà per camins  independents als camins de 
circulació de la maquinària. 
‐      L’accés  a  cotes  inferiors  a  la  rasant  del  carrer  es  realitzarà  mitjançant  escales 
incorporades a mòduls de la bastida tubular. 
‐    En cas que aquests camins d’accés presentin qualsevol risc de caiguda a diferent nivell 
es col∙locaran baranes de seguretat. 
‐      Com  que  els  treballs  que  es  desenvolupen  en  aquesta  activitat  dels  murs  de 
sosteniment s’haurà d’ assegurar que ja es trobin construïdes les instal∙lacions d’Higiene 
i Benestar definitives per a l’execució  de l'obra restant. 
 

Procés   
   
‐  El  personal  encarregat  en  la  realització  dels  murs  de  sosteniment  haurà  de 
conèixer  els  riscos  específics,  així  com    l’ús  dels  mitjans  auxiliars  necessaris  per  al 
desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat possible. 
‐  L’excavació  de  la  rasa  per  albergar  la  fonamentació  es  realitzarà mitjançant 
retroexcavadora,  i en  les seves maniobres s’haurà d’evitar  la circulació del personal pel 
radi d'acció de la mateixa. 
‐  L’abocada  de  les  terres  sobre  la  traginadora  de  trabuc  “dúmper”  o  camió  es 
realitzarà guiat per un capatàs o per un encarregat. 
‐  Quan es finalitzi l’operació de càrrega de terres al camió o traginadora de trabuc 
“dúmper", i abans d’iniciar‐se el transport, s’haurà de cobrir aquestes amb una lona. 
‐  L’operari que realitzi   el rebliment dels gabions haurà d’usar casc de seguretat, 
guants de neoprè, granota de treball i calçat degudament reforçat.  
‐  El  transport  dels  motlles  de  l’encofrat  es  realitzarà  amb  una  grua  mòbil, 
convenientment eslingada. 
‐  El  lligat  de  l’eslinga  al motlle  es  realitzarà  a  través  d’un  element  resistent  de 
l’encofrat. 
‐  Per evitar moviments pendulars, el motlle anirà conduït, mitjançant una corda 
lligada per un operari al  mateix motlle. 
‐  En  primer  lloc,  es  col∙locarà  el  motlle  corresponent  a  l'extradós  del  mur 
degudament esbiaixat evitant així la bolcada. 



 

‐  Abans de la col∙locació del motlle, aquest serà untat amb un líquid desencofrant, 
per a aquesta tasca l'operari utilitzarà guants de goma de neoprè per evitar el contacte 
directe amb aquest líquid (desencofrant). 
‐  Es construirà a  la part superior de  l'encofrat del mur una plataforma de treball 
que anirà de cap a cap del mur, aquesta plataforma haurà de tenir com a mínim 60 cm. 
d'amplària  i  en  el  seu  perímetre  s'haurà    d'instal∙lar    la  corresponent  barana  de 
seguretat. 
‐  L' accés a aquesta plataforma es realitzarà mitjançant escala manual. 
‐  O mitjançant una passarel∙la des de la rasant superior de les terres, sempre que 
aquesta es mantingui aproximadament horitzontal. 
‐  En  la  col∙locació de passadors, entre els encofrats, és prohibit d'enfilar‐se per  
l'encofrat, per realitzar aquesta col∙locació, s'utilitzaran escales o bastides. 
‐  L'operari  que  guiï  l'abocada  del  formigó  haurà  d'  emprar  casc  de  seguretat, 
guants de neoprè, granota de treball i botes de goma de seguretat de canya alta.  
‐  El  rebliment  es  realitzarà  per  capes  evitant  l'acumulació  excessiva  dintre  del 
motlle. 
‐  L'encarregat  vetllarà  en  tot  moment  que  no  es  produeixin  moviments  de 
l'encofrat. 
‐  Durant els processos de rebliment el treballador haurà d'usar casc de seguretat, 
guants de neoprè, granota de treball i botes de seguretat. 
‐  S'eslingaran els motlles a desencofrar per evitar,  simplement,  la  seva  caiguda, 
mentre que l'operari els desenganxa mitjançant tascons o altres eines. 
‐  És prohibit de desencofrar amb la grua. 
‐  Els motlles es retiraran i es netejaran per  mantenir l'obra endreçada i neta. 
 
       Elements auxiliars 
   
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran per realitzar els 
treballs d'aquesta activitat. 

Oxitallada 
Escales de mà 
Dúmpers de petita cilindrada 
Retroexcavadora 
 
Sempre  que  les  condicions  de  treball  exigeixin  d’altres  elements  de  protecció,  es 
col∙locaran en l’obra atenent als criteris establerts per la legislació vigent, reflectint‐los 
al Pla de Seguretat  i condicions de Salut   que ha de realitzar  l’empresa constructora. 
(Art. 7 RD 1627/1997) 
 
 
4.4.5. Sistemes de Protecció Col∙lectiva i  Senyalització. 
 
Les proteccions col∙lectives citades a les normes de seguretat es troben constituïdes per: 
 
‐ Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra  intermèdia  i sòcol. 

L'alçada de la barana  serà de 90 cam., i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 



 

cam de gruix  i 10  cam d'alçada. Els muntants hauran d' estar  situats a 2,5 metres 
entre ells com a  màxim. 

‐ Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d' alçària. 
  
Senyalització  de  seguretat  viària,  segons  el  codi  de  circulació,  en  conformitat  a  la 
normativa assenyalada en aquesta activitat : 
 
‐ Senyal de perill indefinit.  
‐ Senyal de la pendent de la rampa. 
‐ Senyal de limitació de velocitat. 
‐ Senyal de prohibit avançar. 
‐ Senyal de pas preferent. 
‐ Senyal manual de “stop” i “direcció obligatòria”. 
‐ Cartell indicatiu d'entrada i sortida de camions. 
 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d'abril, com es 
disposa a la normativa assenyalada en aquesta activitat : 
  
‐ Senyal d'advertència de càrrega sospesa .  
‐ Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 
‐ Senyal d'advertència de risc d' ensopegada. 
‐ Senyal d'advertència de risc elèctric. 
‐ Senyal  de prohibit el pas als vianants. 
‐ Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
‐ Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
‐ Senyal de protecció obligatòria del cos.  
 
Sempre  que  les  condicions  de  treball  exigeixin  d'  altres  elements  de  protecció  es 
col∙locarà en l'obra tot seguint els criteris establerts per la legislació vigent, i reflectint‐
los  en  el  Pla  de  Seguretat  i  condicions  de  Salut  que  ha  de  realitzar  l'  empresa 
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
 
4.4.6.  Relació d’Equips de protecció individual. 
     
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 
 

 Treballs d’excavació i transport (conductors i gruistes): 
 
‐ Cascos de seguretat. 
‐ Guants de cuir.  
‐ Botes de seguretat. 
‐ Granota de treball. 
‐ Cinturó antivibratori (molt especialment per la traginadora de trabuc “dúmpers” de 

petita cilindrada). 
  

 Treball  amb encofrats (encofradors): 
 



 

‐ Cascos de seguretat. 
‐ Botes de seguretat. 
‐ Guants de lona i cuir (tipus americà). 
‐ Granota de treball. 
 

 Treball  de montatge de gabions (armadors): 
 
‐ Cascos  de seguretat. 
‐ Botes de seguretat. 
‐ Guants de lona i cuiro (tipus americà). 
‐ Granota de treball. 
  

 Treballs de rebliment dels gabions:   
  
‐ Cascos  de seguretat. 
‐ Botes de seguretat. 
‐ Guants de neoprè. 
‐ Granota de treball.  
 
Sempre  que  les  condicions  de  treball  exigeixin  d’altres  elements  de  protecció,  es 
dotarà als treballadors dels mateixos, reflectint‐los en el Pla de Seguretat i condicions 
de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
  
Els Equips de Protecció individual deuran  complir a cada moment els requisits establerts 
en  el  RD  773/1997,  del  30  de  maig;  RD  1407/1192,  del  20  de  novembre,  i  les 
corresponents Normes UNE. 
 
 
4.5   Ferm 
 
4.5.1. Introducció 
 

 Definició 
 
És  el  conjunt  de  capes  sobre  l’esplanada  que  tenen  com  a  objectiu  permetre  la 
circul.lació del carrer amb les degudes condicions de seguretat i comoditat. 
  

 Diferents capes del ferm 
 
‐ paviment 
‐ base 
‐ sota base 
 

 Observacions generals 
  
L’activitat  del  ferm  comporta  bàsicament,  el  transport,  l’estesa  i  compactació  del 
paviment, el transport, l’abocada i compactació de tot‐ú, per aquest motiu s’ha de: 



 

 

 Planificar el ferm considerant totes les activitats que s’han de desenvolupar amb tots 
els recursos humans i tècnics. 

 Coordinar les diferents activitats amb la finalitat  d’optimitzar aquests recursos. 

 Organitzar, per posar a la pràctica la planificació i la seva coordinació, amb aquesta 
finalitat s’establiran els diferents camins de circulació de  la maquinària adient, així 
com les zones d’estacionament d’aquesta maquinària, si el carrer ho permet. 

 Finalment,  una  previsió  d’elements  auxiliars  com  ara: maquinària  per  l’estesa  del 
tot‐ú, del matèrial asfàltic, maquinària per al transport horitzontal, etc.; previsió dels 
Sistemes  de  Protecció  Col∙lectiva,  dels  Equips  de  Protecció  Individual  i  de  les 
Instal∙lacions d’Higiene  i Benestar; així com una previsió d’espais per poder moure 
adequadament la maquinària. 

 
Tot  això  amb  l’objectiu  de  què  es  realitzi  al  temps  prefixat  en  el  Projecte  d’Execució 
Material de l’obra amb els mínims riscos d’accidents possibles. 
 
 
4.5.2. Definició i descripció 
 

 Definició : 
 
És  el  conjunt  de  capes  sobre  l’esplanada  que  tenen  com  a  objectiu  permetre  la 
circul.lació del carrer amb les degudes condicions de seguretat i comoditat. 
   

 Descripció : 
 
Un  cop  s´hagi  realitzat  l´enderrocament  dels  elements  d’urbanització  existents  i  de 
l´edificació  existent  de  l´esbrossada  del  solar,  i  de  la  coronació  de  le’esplanada  es  pot 
començar amb les tasques del ferm. Aquestes es realitzen en alguns casos després d' haver 
estat realitzats els murs de contenció  i si no és així, el tècnic competent   calcularà el talús 
precís pel  sosteniment de  les  terres,  segons  la  seva naturalesa ;  i  inclòs  suposant que, a 
causa  de  les  dimensions  del  solar  no  es  pugués  fer  aquest  talús  en  tot  el  seu 
desenvolupament, el tècnic competent   calcularà el mur de sosteniment necessari. 
  
Per a realitzar el ferm esdevindrà imprescindible considerar l´equip humà necessari:  
c) Conductors de maquinària per realitzar o dur a terme l´excavació. 
d) Operaris  especialitzats  per  desenvolupar  els  treballs  auxiliars  d´excavació  i 

sanejament. 
e) Conductors  de  motonivelladores,  d’estenadores  d’asfalt,  corró  vibratori 

autopropulsat,   camions cisterna, camions o traginadores de trabuc “dúmpers” pel 
transport del material. 

f) Senyalistes. 
  
Els recursos tècnics per realitzar el ferm consistiran, bàsicament en maquinària de moviment 
de terres i formació de paviments d’asfalt, és a dir : 

 Excavadores. 

 Camions o traginadores de trabuc “dúmpers”. 



 

 Motonivelladores 

 Estenadores d’Asfalt 

 Corró vibratori autopropulsat 

 Camió cisterna 

 Fresadores 

 Escombradores mecàniques. 
  
El  treball  a  desenvolupar  per  aquesta maquinària  s´iniciarà  una  vegada  s’agi  executat  la 
coronació de l’esplanada: 
 

‐ Creant les vies d' accés al solar, en cas necessari. 
‐ Creant les vies i rampes de circulació dins del carrer, per la maquinària, des de la 
rasant de l'accés dels carrers. 

‐ Excavant,  sanejant,  terraplenat  i  compactant  fins a  la  cota d´enrasament de  la 
coronació de l’esplanada. 

‐ Evacuant les terres obtingudes en l´excavació. 
 

4.5.3. Relació de riscos i la seva avaluació 
 
Pel que  fa a  les causes dels accidents s’ha  tingut present  la guia d’avaluació de Riscos 
editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només 
els  Riscos  més  importants.  I  en  la  seva  avaluació  s’han  tingut  en  compte  les 
consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant : la 
probabilitat  és  la  possibilitat  que  es materialitzi  el  Risc,  i  la Gravetat  (severitat)  és  la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 
En  la confecció del Pla de Seguretat  i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser 
modificada en funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que 
intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 
24 d’octubre.  
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el  d’establir un esglaonament de prioritats 
per anul∙lar o en el  seu  cas  controlar      i  reduir els  citats Riscos,  tenint en  compte  les 
mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
 
    

4.5.4. Riscos  Probabilitat  Gravetat  Avaluació  del  
Risc 

 1.‐ Caigudes de  persones a diferent nivell.   BAIXA          MOLT GREU   MEDI 

 2.‐ Caigudes de  persones al mateix nivell.    BAIXA               LLEU          ÍNFIM 

 3.‐Caiguda d’objectes per desplom.               ALTA       MOLT GREU    CRÍTIC  

 5.‐Caiguda d’objectes.                                       BAIXA           GREU              BAIX 

 8.‐Cops  amb  elements  mòbils  de 
màquines.            

BAIXA            GREU        BAIX 

 9.‐Cops amb objectes o eines.                        BAIXA               LLEU             ÍNFIM 

 12.‐Atrapaments  per  bolcada  de 
màquines.                

BAIXA          MOLT GREU   MEDI  

 16.‐Contactes elèctrics.                                     BAIXA       MOLT GREU   MEDI 

 20.‐Explosions.                                                    BAIXA      MOLT  GREU  MEDI 



 

 21.‐Incendis.                                                        BAIXA         MOLT  GREU  MEDI 

 22.‐Causats per éssers vius.                              BAIXA       LLEU               ÍNFIM  

 23.‐Atropellaments,  cops    i  topades 
contra vehicles.        

ALTA          MOLT GREU    CRÍTIC 

 28.‐Malalties causades per agents físics.       MÈDIA            GREU          MEDI  

 
 
OBSERVACIONS : 
(3)  Risc específic  degut al lliscament de terres no coherent i sense contenció. 
(8) Risc   degut al moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres  i 
asfalt 
(16, 20  I 21) Risc específic  degut a serveis afectats 
(28) Risc causat per vibracions del corró vibratori, traginadora de trabuc ”dumper”  i del 
martell trencador  i  risc  degut al nivell de soroll. 
 

 
4.5.5. Norma de seguretat 
 

Posada a punt de l’obra per  realitzar aquesta activitat 
  

 S’instal∙larà  la  tanca de  limitació del carrer  i, si  ja s’hi  trobés, es revisaran els seus 
possibles desperfectes. 

 S’haurà de procurar independitzar l’entrada de vehicles pesants a l’obra de l’entrada 
de personal d’obra i de les oficines. 

 S’ha de procurar establir  zones d’aparcament de vehicles  tant del personal d’obra 
com de maquinària de moviment de terres. 

 S’ha de senyalitzar l’obra amb els senyals d’advertència, prohibició i obligació en els 
seus accessos i, complementàriament, en els talls d’obra on calgui. 

 Atesos els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat s’ha d’assegurar que ja 
es  trobin  construïdes  les  instal∙lacions  d’Higiene  i  Benestar  definitives  per  a 
l’execució de  l’obra  restant,  i  si encara no  fos així, es  construirien  tenint presents 
aquestes especificacions. 

 
Procés 

 El  personal  encarregat  de  la  realització  del  ferm  haurà  de  conèixer  els  riscos 
específics,  així  com  l’ús  dels  mitjans  auxiliars  necessaris  pel  desenvolupament 
d’aquestes tasques amb la major seguretat possible. 

 Si en els edificis afins, abans d’iniciar l’obra, hi hagués esquerdes, es posaran testimonis 
per observar si aquestes progressen. 

 En el procés de  realització del  ferm, es vetllarà pel comportament de  les edificacions 
afins (aparició d’esquerdes, etc.). 

 En la realització de la rampa d’accés a la zona del ferm s’ha de construir amb pendents, 
corbes i amplada que permetin la circulació de la maquinària de moviment de terres en 
les millors condicions de rendiment i seguretat. 

 S’haurà  d'establir  la  senyalització  de  seguretat  vial  a  la  sortida  de  camions 
mitjançant el senyal de perill indefinit amb el rètol indicatiu de sortida de camions. 



 

 En l’interior de l’obra, s’ha de col∙locar senyals de limitació de velocitat, així com senyals 
indicatius de la pendent de la rampa.  

 En l’entrada a l’obra s’establirà un torn d’un operari (senyalitzador) per  guiar l’entrada i  
la  sortida  de  camions  a  l’obra  i  especialment  en  els  casos  necessaris  de  parada  del 
trànsit vial. 

 Aquest operari haurà  d’anar amb els senyals manuals de “stop” i “direcció obligatòria”. 

 El senyalitzador haurà d’anar dotat d’una armilla  de malla lleugera i reflectora. 

 En  la  realització  del  ferm  del  carrer,  s’ha  de  preveure  la  presència  d’alguns  dels 
serveis afectats (línia elèctrica subterrània, conduccions de gas o d’aigua, telefonia, 
clavegueram). 

 En presència de línies d’electricitat aèries dintre del solar, tot esperant que aquestes 
siguin desviades, i davant la possibilitat d’un contacte elèctric directe, es mantindrà 
una distància de seguretat, entre l’estructura metàl∙lica de la maquinària que circula 
a prop dels cables (la distància recomanada esdevé de  5 metres). 

 El trànsit de camions en el carrer, per l’entrada de material, estarà dirigit per un cap 
(encarregat, capatàs). 

 En cas que hi hagués una inundació, a causa de nivell freàtic o a la pluja, es realitzarà 
immediatament, l’eixugada corresponent per  evitar així  el reblaniment de les bases 
dels talús o de socabament de les fonamentacions veïnes. 

 És  prohibit el trànsit de vehicles a una distància menor de 2 metres de la vorera del 
talús. 

 En el cas de trànsit de vianants, s’haurà de col∙locar a 1 metre del coronament del 
talús, una barana de seguretat de 90 cm. 

 És  prohibit  l’aplec  de materials  a  distàncies  inferiors  a  2 metres  de  la  vorera  del 
talús. 

 S’haurà de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 

 És prohibida la presència de treballadors en el radi de gir de les màquines, prohibició 
que haurà de quedar senyalitzada a la part exterior de la cabina del conductor. 

 En  tot  moment  els  treballadors  empraran  casc,  granota  de  treball  i  botes  de 
seguretat  i  en  els  casos que  els    calgui,  guants,  cinturó de  seguretat,  canelleres  i 
protectors auditius. 

 Un cop realitzat el ferm, s’ha de fer una revisió general de l’edificació contigua amb 
la finalitat d’observar les lesions que puguin haver sorgit a causa del ferm. 

 El carrer haurà de quedar, net i endreçat. 
 

Elements auxiliars 
   
En  aquest  apartat  considerarem  els  elements  auxiliars  que  s’empraran  per    realitzar  els 
treballs d’aquesta activitat. 
 
Oxitallada 
 
Escales de mà 
 
Grup compressor i martell pneumàtic 
 
Dúmpers de petita cilindrada 



 

 
Sempre  que  les  condicions  de  treball  exigeixin  d’altres    elements  de  protecció,  es 
col∙locaran a l’obra atenent als criteris establerts per la legislació vigent, reflectint‐los 
al Pla de Seguretat  i  condicions de Salut que ha de  realitzar  l’empresa constructora. 
(Art. 7 RD 1627/1997) 
 
 
4.5.6. Sistemes de protecció col∙lectiva i senyalització 
 

 Les  proteccions  col∙lectives  esmentades  en  les  normes  de  seguretat  es  troben 
constituïdes per:  

 
‐ Baranes  de  seguretat  formades  per  muntants,  passamans,  barra  intermèdia  i 

entornpeu. L’alçada de la barana  serà de 90 cm., i el passamà haurà de tenir com a 
mínim 2,5 cm de gruixària i 10 cm d’alçada. Els muntants hauran d’estar situats a 2,5 
metres entre ells com a  màxim. 

‐ Tanques  tubulars  de  peus  drets  de  limitació  i  protecció,  de  90  cm.  d’alçada;  o 
palenques de peus inclinats units a la part superior per un tauló de fusta. 

  

 Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa 
assenyalada en aquesta activitat : 

 
‐ Senyal de perill indefinit.  
‐ Senyal del pendent de la rampa. 
‐ Senyal de limitació de velocitat. 
‐ Senyal de prohibit avançar. 
‐ Senyal de pas preferent. 
‐ Senyal manual de "stop" i " direcció obligatòria". 
‐ Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions. 
   

 Senyalització  de  seguretat  en  el  Treball,  segons  el  RD  485/1997,  del  14  d’abril, 
conforme a la normativa assenyalada  en  aquesta activitat :  

 
‐ Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
‐ Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
‐ Senyal d’advertència de risc elèctric. 
‐ Senyal d’advertència de perill en general. 
‐ Senyal de prohibit  el pas als vianants. 
‐ Senyal de protecció obligatòria del cap. 
‐ Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
‐ Senyal de protecció obligatòria de l’oïda.  
‐ Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
‐ Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
‐ Senyal de protecció obligatòria del cos. 
‐ Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
 



 

Sempre  que  les  condicions  de  treball  exigeixin  d’altres    elements  de  protecció,  es 
col∙locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint‐los al 
Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 
7 RD 1627/1997) 
 
 
4.5.7. Relació d’equips de protecció individual 

 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
  

 Treballs d’estesa, compactació i transports mecànics  (conductors): 
 
‐ Cascos. 
‐ Botes de seguretat. 
‐ Granota de treball. 
‐ Cinturó antivibratori  (de manera especial en  les  traginadores de  trabuc “dúmpers” 

de  petita cilindrada). 
  

 Treballs auxiliars (operaris)  : 
 
‐ Cascos. 
‐ Botes de seguretat de cuir per als llocs secs. 
‐ Botes de seguretat de goma  per als llocs humits. 
‐ Guants de lona i cuir (tipus americà). 
‐ Granota de treball. 
‐ Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 
‐ Protecció auditiva (auriculars o tampons). 
‐ Canelleres. 
‐ Armilla d’alta visibilitat. 
  
Sempre  que  les  condicions  de  treball  exigeixin  d’altres  elements  de  protecció,  es 
dotarà  als treballadors dels mateixos, reflectint‐los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
  
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts 
en  el  RD  773/1997,  del  30  de  maig;  RD  1407/1192,  del  20  de  novembre,  i  les 
corresponents Normes UNE. 
 
 
4.6   Elements singulars 
 
 
4.6.1.    Introducció 
 

 Definició 
 



 

És el conjunt d’elements del ram de paleta que defineixen l’acabat de l’urbanització  
 

 Diferents elements singulars del ram de paleta: 
 
Base de formigó: 
 

 panot, arquetes, escossells... 
 

 bordó, güals... 
 

 rigola 
 

 sanejament, embornals, pous de registre... 
 

 mobiliari urbà 
 
 

 Observacions generals: 
  
L’activitat d’elements  del  ram de paleta  comporta bàsicament,  el  transport,  l’estesa  i 
col.locació dels diferents elements  
 
Planificar els elements del  ram de paleta  considerant  totes  les activitats que  s’han de 
desenvolupar amb tots els recursos humans i tècnics. 

 Coordinar les diferents activitats amb la finalitat  d’optimitzar aquests recursos. 

 Organitzar, per posar a la pràctica la planificació i la seva coordinació, amb aquesta 
finalitat s’establiran els diferents punts crítics 

 Finalment,  una  previsió  d’elements  auxiliars  com  ara: maquinària  per  l’estesa  del 
formigó,  del  morter,  del  desplaçament  del  matèrial  apilat,  maquinària  per  al 
transport  horitzontal,  etc.;  previsió  dels  Sistemes  de  Protecció  Col∙lectiva,  dels 
Equips de Protecció  Individual  i de  les  Instal∙lacions d’Higiene  i Benestar; així  com 
una previsió d’espais per poder moure adequadament el personal i la maquinària. 

 
Tot  això  amb  l’objectiu  de  què  es  realitzi  al  temps  prefixat  en  el  Projecte  d’Execució 
Material de l’obra amb els mínims riscos d’accidents possibles. 
 
4.6.2. Definició i descripció 
 

 Definició : 
 
És el conjunt d’elements del ram de paleta que defineixen l’acabat de l’urbanització. 
     

 Descripció : 
 
Un  cop  s´hagi  realitzat  la  sota  base  es  pot  començar  amb  les  tasques  dels  elements 
singulars del ram de paleta. Aquestes s’han de realitzar després d' haver estat construits els 
murs de contenció i la sota base. 



 

  
Per a realitzar els elements del ram de paleta esdevindrà imprescindible considerar l´equip 
humà necessari:  
g) Conductors de maquinària per a dur a terme el moviment de material en  l’interior 

de l’obra. 
h) Operaris especialitzats per desenvolupar els treballs d’elements del ram de paleta. 
i) Senyalistes. 
  
Els recursos tècnics per realitzar els elements del ram de paleta consistiran, bàsicament en 
petita maquinària es a dir : 

 Compresors. 

 Serra circular 

 Remolinadors mecànics 

 Regles vibrants... 

 dumpers 
  
El treball a desenvolupar per aquesta maquinària s´iniciarà segons l’unitat d’obra a executar: 

‐ Creant les vies i passeres d' accés als habitatges necessaris. 
‐ Creant les vies i rampes de circulació dins del carrer, per la maquinària i accessos 
als garatxes. 

 
4.6.3. Relació de riscos i la seva avaluació 

 
Pel que  fa a  les causes dels accidents s’ha  tingut present  la guia d’avaluació de Riscos 
editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només 
els  Riscos  més  importants.  I  en  la  seva  avaluació  s’han  tingut  en  compte  les 
consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant : la 
probabilitat  és  la  possibilitat  que  es materialitzi  el  Risc,  i  la Gravetat  (severitat)  és  la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 
En  la confecció del Pla de Seguretat  i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser 
modificada en funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que 
intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 
24 d’octubre.  
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el  d’establir un esglaonament de prioritats 
per anul∙lar o en el  seu  cas  controlar      i  reduir els  citats Riscos,  tenint en  compte  les 
mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
 

4.6.4. Riscos  Probabili
tat 

Gravetat  Avaluació  del  
Risc 

 1.‐ Caigudes de  persones a diferent nivell.   BAIXA         MOLT GREU      MEDI 

 2.‐ Caigudes de  persones al mateix nivell.    BAIXA         LLEU          ÍNFIM 

 3.‐Caiguda d’objectes per desplom.               ALTA       MOLT GREU    CRÍTIC  

 5.‐Caiguda d’objectes.                                       BAIXA         GREU              BAIX 

 8.‐Cops  amb  elements  mòbils  de 
màquines.            

BAIXA         GREU        BAIX 

 9.‐Cops amb objectes o eines.                        BAIXA         LLEU             ÍNFIM 

 12.‐Atrapaments  per  bolcada  de  BAIXA         MOLT GREU      MEDI  



 

màquines.                

 16.‐Contactes elèctrics.                                     BAIXA       MOLT GREU      MEDI 

 20.‐Explosions.                                                    BAIXA      MOLT  GREU     MEDI 

 21.‐Incendis.                                                        BAIXA        MOLT  GREU     MEDI 

 22.‐Causats per éssers vius.                              BAIXA       LLEU               ÍNFIM  

 23.‐Atropellaments,  cops    i  topades 
contra vehicles.        

ALTA         MOLT GREU     CRÍTIC 

 28.‐Malalties causades per agents físics.       MÈDIA       GREU          MEDI  

 
 
OBSERVACIONS : 
((8) Risc  degut al moviment d’elements mòbils de maquinària  
(16, 20  I 21) Risc específic  degut a serveis afectats 
(28) Risc causat per desplaçament de materials pesats. 

 
 

4.6.5. Norma de seguretat 
 

Posada a punt de l’obra per  realitzar aquesta activitat 
  

 S’instal∙larà  la  tanca de  limitació del carrer  i, si  ja s’hi  trobés, es revisaran els seus 
possibles desperfectes. 

 S’haurà de procurar independitzar l’entrada de vehicles pesants a l’obra de l’entrada 
de personal d’obra i de les oficines. 

 S’ha de procurar establir  zones d’aparcament de vehicles  tant del personal d’obra 
com de maquinària de moviment de terres. 

 S’ha de senyalitzar l’obra amb els senyals d’advertència, prohibició i obligació en els 
seus accessos i, complementàriament, en els talls d’obra on calgui. 

 Atesos els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat s’ha d’assegurar que ja 
es  trobin  construïdes  les  instal∙lacions  d’Higiene  i  Benestar  definitives  per  a 
l’execució de  l’obra  restant,  i  si encara no  fos així, es  construirien  tenint presents 
aquestes especificacions. 

 
Procés 

 

 El personal encarregat de  la  realització dels elements del  ram de paleta haurà de 
conèixer  els  riscos  específics,  així  com  l’ús  dels  mitjans  auxiliars  necessaris  pel 
desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat possible. 

 S’haurà  d'establir  la  senyalització  de  seguretat  vial  a  la  sortida  de  camions 
mitjançant el senyal de perill indefinit amb el rètol indicatiu de sortida de camions. 

 En l’interior de l’obra, s’ha de col∙locar senyals de limitació de velocitat 

 El trànsit de camions en el carrer, per l’entrada de material, estarà dirigit per un cap 
(encarregat, capatàs). 

 En cas que hi hagués una inundació, a causa de nivell freàtic o a la pluja, es realitzarà 
immediatament,  l’eixugada  corresponent  per  evitar  així  el  reblaniment de  la  sota 
base  

 S’haurà de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 



 

 És prohibida la presència de treballadors en el radi de gir de les màquines, prohibició 
que haurà de quedar senyalitzada a la part exterior de la cabina del conductor. 

 En  tot  moment  els  treballadors  empraran  casc,  granota  de  treball  i  botes  de 
seguretat  i  en  els  casos que  els    calgui,  guants,  cinturó de  seguretat,  canelleres  i 
protectors auditius. 

 El carrer haurà de quedar, net i endreçat. 
 

Elements auxiliars 
   
En  aquest  apartat  considerarem  els  elements  auxiliars  que  s’empraran  per    realitzar  els 
treballs d’aquesta activitat. 
   
Remolinadors mecànics 
 
Regles vibrants 
 
Serra circular 
 
Grup compressor i martell pneumàtic 
 
Camions i dúmpers de gran tonatge 
 
Dúmpers de petita cilindrada 
 
Retroexcavadora 
 
Sempre  que  les  condicions  de  treball  exigeixin  d’altres    elements  de  protecció,  es 
col∙locaran a l’obra atenent als criteris establerts per la legislació vigent, reflectint‐los 
al Pla de Seguretat  i  condicions de Salut que ha de  realitzar  l’empresa constructora. 
(Art. 7 RD 1627/1997) 

 
4.6.6. Sistemes de protecció col.lectiva i senyalització 
 

 Les  proteccions  col∙lectives  esmentades  en  les  normes  de  seguretat  es  troben 
constituïdes per:  

 
‐ Baranes  de  seguretat  formades  per  muntants,  passamans,  barra  intermèdia  i 

entornpeu. L’alçada de la barana  serà de 90 cm., i el passamà haurà de tenir com a 
mínim 2,5 cm de gruixària i 10 cm d’alçada. Els muntants hauran d’estar situats a 2,5 
metres entre ells com a  màxim. 

‐ Tanques  tubulars  de  peus  drets  de  limitació  i  protecció,  de  90  cm.  d’alçada;  o 
palenques de peus inclinats units a la part superior per un tauló de fusta. 

‐ Passeres per vianants formades per taulons de fusta i baranes de seguretat 
 

 Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa 
assenyalada en aquesta activitat : 

 



 

‐ Senyal de perill indefinit.  
‐ Senyal del pendent de la rampa. 
‐ Senyal de limitació de velocitat. 

 Senyal de prohibit avançar. 
‐ Senyal de pas preferent. 
‐ Senyal manual de "stop" i " direcció obligatòria". 
‐ Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions. 
   

 Senyalització  de  seguretat  en  el  Treball,  segons  el  RD  485/1997,  del  14  d’abril, 
conforme a la normativa assenyalada  en  aquesta activitat :  

 
‐ Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
‐ Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
‐ Senyal d’advertència de risc elèctric. 
‐ Senyal d’advertència de perill en general. 
‐ Senyal de prohibit  el pas als vianants. 
‐ Senyal de protecció obligatòria del cap. 
‐ Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
‐ Senyal de protecció obligatòria de l’oïda.  
‐ Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
‐ Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
‐ Senyal de protecció obligatòria del cos. 
‐ Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
 
Sempre  que  les  condicions  de  treball  exigeixin  d’altres    elements  de  protecció,  es 
col∙locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint‐los al 
Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 
7 RD 1627/1997) 
 
4.6.7. Relació d’equips de protecció individual 
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
  

 Treballs d’estesa, i transports mecànics  (conductors): 
 
‐ Cascos. 
‐ Botes de seguretat. 
‐ Granota de treball. 
‐ Cinturó antivibratori  (de manera especial en  les  traginadores de  trabuc “dúmpers” 

de  petita cilindrada). 
  

 Treballs auxiliars (operaris): 
 
‐ Cascos. 
‐ Botes de seguretat de cuir per als llocs secs. 
‐ Botes de seguretat de goma  per als llocs humits. 
‐ Guants de lona i cuir (tipus americà). 



 

‐ Granota de treball. 
‐ Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 
‐ Protecció auditiva (auriculars o tampons). 
‐ Canelleres. 
‐ Armilla d’alta visibilitat. 
  
Sempre  que  les  condicions  de  treball  exigeixin  d’altres  elements  de  protecció,  es 
dotarà  als treballadors dels mateixos, reflectint‐los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
  
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts 
en  el  RD  773/1997,  del  30  de  maig;  RD  1407/1192,  del  20  de  novembre,  i  les 
corresponents Normes UNE. 
 
 
4.7   Companyies de Serveis 
 
 
4.7.1. Introducció 
 

 Definició:  
Col∙locació i muntatge d’un conjunt de xarxes, conduccions, accessoris, etc., destinats a 
proporcionar un servei. 
 
 

 Tipus d’instal∙lacions : 
‐ Electricitat i audiovisuals: (ref. InsEl1,2,3,4,5,6,7,8) consisteix, amb les corresponents 

obertures de rases, allotjament al seu interior de les conduccions de repartiment i el 
posterior tancament de  les rases, en el cas d’instal∙lacions encastades o grapades a 
façana  a   més,  s’inclou  la  instal∙lació  de  caixes  de  distribució,  els mecanismes  de 
comandament,  els  elements  de  seguretat,  etc.  que  són  necessaris  pel  correcte 
funcionament del sistema d’enllumenat, telefonia, etc 

‐ Instal∙lació de conductes fluids: (ref. InsFl1,2,3,4,5,6,7,8) 
‐ Aigua potable 
‐ Gas 

Consisteix, amb  les corresponents obertures de rases, allotjament al seu  interior de  les 
conduccions de repartiment i el posterior tancament de les rases, s’inclou la instal∙lació 
de claus de distribució, els mecanismes de comandament, 
 

 Observacions generals : 
S’haurà  de  considerar  una  previsió  d’elements  auxiliars  com  bastides  de  cavallets, 
escales de mà i tisora, eines manuals, etc. 
 
S’ha  de  considerar,  abans  de  l’inici  d’aquesta  activitat,  que  ja  hi  ha  instal∙lades  les 
tanques  perimètriques  de  limitació  del  carrer  per  evitar  l’entrada  de  personal  aliè  a 



 

l’obra;    les  instal∙lacions  d’higiene  i  benestar,  així  com  també,  les  preses  provisionals 
d’obra (aigua i electricitat). 
 
 
4.7.2. Definició i descripció 
 

 Definició : 
 
Instal∙lació elèctrica: Conjunt de xarxes, mecanismes i utillatges destinats a la distribució 
i  consum  d’energia  elèctrica  a  220/380  volts,  des  del  servei  de  la  companyia 
subministradora fins a cada punt d’utilització de l’edifici.  
Instal∙lació d’àudio‐visuals: Conjunt de  sistemes electrònics destinats   a  la  transmissió 
per cable de senyals elèctriques d’alta freqüència per a  les funcions de telefonia, tèlex, 
vídeo, megafonia, TV, etc. 
Instal∙lació de conducció de fluits: Conjunt de xarxes, mecanismes i utillatges destinats a 
la  distribució  i  consum  d’aigua  potable  i  gas  natural,  des  del  servei  de  la  companyia 
subministradora fins a cada punt d’utilització de l’edifici.  
 

 Descripció: 
 
Les  instal∙lacions  per  cable  per  a  la  transmissió  dels  impulsos  elèctrics  de  freqüència 
industrial (instal∙lació elèctrica de 220/380 volts) i d’alta freqüència (instal∙lació d’àudio‐
visuals de molt baixa tensió) es realitzaran mitjançant cables entubats, i a cada punt de 
distribució hi haurà la seva corresponent caixa de connexions. 
S’han  d’individualitzar  les  canalitzacions  segons  les  diferents  funcions  a  exercir: 
electricitat, telefonia, vídeo, megafonia, TV per cable, etc. 
Els tubs o canalitzacions que porten cables poden anar soterrats o encastats, així com les 
seves  caixes de distribució, que hauran de  tenir  accés per  realitzar  les operacions de 
connexió i reparació. 
Les  conduccions  de  gas  i  aigüa  aniran  protegides  amb  sorra  de  riu.  El  material  de 

rebliment de  la  rasa  complirà amb  les  condicions definides en el PPT  (veure 
apartat 1.5 “Excavació i rebliment de rases”).  

 
En  la  realització  d’aquestes  activitats,  abans  del  seu  inici,  s’ha  de  garantir  el 
subministrament  dels materials  necessaris  per  dur  a  terme  la  instal∙lació.  Per  fer‐ho, 
s’haurà de considerar un previ aplec de material a un espai predeterminat tancat(cables, 
tubs, etc.).  
 
Per  realitzar  la  instal∙lació  elèctrica  ,  d’àudio‐visuals  i  conducció  de  fluits  serà 
imprescindible considerar el següent equip humà: 

 electricistes. 

 especialistes en gas 

 especialistes en aigüa 

 ajudes de paleta. 
j) Conductors de maquinària per realitzar o dur a terme l´excavació. 
k) Operaris  especialitzats  per  desenvolupar  els  treballs  auxiliars  d´excavació  i 

sanejament. 



 

l) Conductors de corró vibratori 
m) Senyalistes. 
  
Els recursos tècnics per realitzar el ferm consistiran, bàsicament en maquinària de moviment 
de terres i formació de paviments d’asfalt, és a dir : 

 Excavadores. 

 Camions o traginadores de trabuc “dúmpers”. 

 Corró vibratori  

 Camió cisterna 

 Fresadores 

 Escombradores mecàniques 
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la 
realització de la instal∙lació: 

 Estris: escala de tisora, escala de mà, proteccions col∙lectives i personals, etc. 

 Eines manuals:  comprovants de  tensió  (voltímetre), pistola  fixa‐claus, perforadora 
portàtil, màquina per fer regates, etc. 

 Instal∙lació elèctrica provisional. 

 Instal∙lació de gas provisional. 

 Instal∙lació d’aigua provisional. 

 Instal∙lacions d’higiene i benestar. 
 
 
4.7.3. Relació de riscos i la seva avaluació 
 
En  la  relació de  les causes dels accidents  s’ha  tingut en compte  la guia d’avaluació de 
riscos editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat 
només  els  riscos  més  importants.  I  a  la  seva  avaluació  s’han  tingut  en  compte  les 
consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant que: 
la probabilitat és  la possibilitat que es materialitzi el  risc,  i  la gravetat  (severitat) és  la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser 
modificada en funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que 
intervinguin al procés constructiu, segons disposa  l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 
d’octubre.  
L’objectiu   principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats 
per anul∙lar, o al seu cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures 
preventives que es desenvolupen a continuació. 
 

Riscos   Probabilitat  Gravetat  Avaluació  del 
risc 

1.‐Caigudes  de  persones  a  diferent 
nivell.  

ALTA  MOLT GREU  CRÍTIC 

4.‐Caiguda d’objectes per manipulació.  BAIXA  LLEU  ÍNFIM 

5.‐Caiguda d’objectes.   MÈDIA  GREU  MEDI 

9.‐Cops amb objectes o eines.   MÈDIA  LLEU  BAIX 

10.‐Projecció  de  fragments  o  ALTA  LLEU  BAIX 



 

partícules.  

13.‐Sobreesforços.   MÈDIA  GREU  MEDI 

15.‐Contactes tèrmics.   BAIXA  GREU  BAIX 

16.‐Contactes elèctrics.   ALTA  MOLT GREU  ELEVAT 

26.‐O.  R.:  manipulació  de  materials 
abrasius.  

ALTA  LLEU  MEDI 

28.‐Malalties  causades  per  agents 
físics.  

MÈDIA  GREU  MEDI 

 
 
OBSERVACIONS : 
 
(10)   Risc específic de l’operari que manipula les màquines menors. 
(8) Risc  degut al moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres  
(16, 20  I 21) Risc específic  degut a serveis afectats 
(28) Risc causat per vibracions del corró vibratori, traginadora de trabuc ”dumper”  i del 
martell trencador  i  risc  degut al nivell de soroll. 
 
 
4.7.4. Norma de seguretat 
 

Posada a punt de l’obra per realitzar aquesta activitat 
 

 Donats els  treballs que es desenvolupen a  l’activitat, s’ha d’assegurar que  ja estan 
construïdes  les  instal∙lacions d’Higiene  i Benestar definitives per a  l’execució de  la 
resta de l’obra.  

 
Procés 

 
Xarxa elèctrica, àudio‐visual i conduccions de fluids 
 

 El  personal  encarregat  del  muntatge  de  la  instal∙lació  ha  de  conèixer  els  riscos 
específics  i  l’ús  dels  mitjans  auxiliars  necessaris  per  realitzar‐los  amb  la  major 
seguretat possible. 

 Per  evitar  el  risc  de  caiguda  al  mateix  nivell,  s’haurà  de  mantenir  el  tall  net  i 
endreçat. 

 Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat 
ja instal∙lades a les activitats anteriors  

 En  la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per 
evitar cops, ferides i erosions.  

 Els  operaris  que  realitzin  el  transport  del  material  hauran  d’emprar  casc  de 
seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de 
seguretat. 

 Es  vigilarà  en  tot  moment  la  bona  qualitat  de  les  conduccions  i  dels  elements 
auxiliars  i dels aïllaments així com  la correcta disposició d’interruptors diferencials i 
magnetotèrmics al quadre de comandament. 



 

 En la fase d’obra d’obertura i tancament de rases i regates, es tindrà cura de l’ordre i 
la neteja del tall per evitar el risc d’ensopegades. 

 La  il∙luminació mitjançant  portàtils  es  realitzarà  emprant  “portabombetes  estancs 
amb mànec aïllant” i reixeta de protecció de la bombeta. 

 És prohibida  la connexió de cables als quadres de subministrament elèctric d’obra, 
sense la utilització de les clavilles mascle‐femella. 

 Les escales de mà a utilitzar, seran   tipus tisora, dotades amb sabates antilliscants i 
cadeneta  limitadora  d’obertura,  per  evitar  els  riscos  de  caiguda  a  diferent  nivell 
degut a treballs realitzats sobre superfícies insegures. 

 En  la  realització del cablejat, penjat  i connexió de  la  instal∙lació a zones de  risc de 
caiguda al buit, es protegirà el buit mitjançant una xarxa de seguretat. 

 Les  eines  a  emprar  pels  electricistes  instal∙ladors,  estaran  protegides  per  doble 
aïllament (categoria II). 

 Les  eines  dels  instal∙ladors,  els  aïllaments  de  les  quals  estiguin  deteriorats,  seran 
retirades i substituïdes per altres en bon estat de manera immediata. 

 Per evitar la connexió accidental a la xarxa de la instal∙lació elèctrica de l’enllumenat, 
l’últim  cablejat  que  s’executarà  serà  el  que  vagi  del  quadre  general  al  de  la 
companyia subministradora, guardant a un lloc segur els mecanismes necessaris per 
a la connexió, que seran els últims a instal∙lar‐se. 

 Les connexions a la red i les proves de funcionament de la instal∙lació elèctrica seran 
notificat a la companyia subministradora i anunciat a tot el veinat afectat  abans de 
connectar, per evitar accidents. 

 Abans de fer entrar a càrrega les conduccions, s’haurà de fer proves d’estanqueitat i 
una  revisió a  fons de  les connexions de mecanismes, proteccions  i empalmaments 
dels quadres de comandament, d’acord amb el Reglament Electrotècnic. 

 Els  operaris  que  realitzin  la  instal∙lació  de  la  xarxa  hauran  d’emprar  casc  de 
seguretat,  guants  de  cuir  i  lona  (tipus  americà)  o  guants  aïllants  si  els  calgués, 
granota de treball i botes de cuir de seguretat. 

 A  la realització de les rases es tindrà en compte la normativa d’excavació de rases i 
pous (MovEZ). 

 Les connexions es realitzaran sempre sense tensió a les línies. 

 Durant l’hissat dels pals o bàculs a zones de trànsit, s’acotarà una zona amb un radi 
igual a l’alçada  d’aquests elements més cinc metres. 

 Es  delimitarà  la  zona  de  treball  amb  tanques  indicadores  de  la  presència  de 
treballadors amb senyals previstes per al codi de circulació, i per la nit, aquestes es 
senyalitzaran amb llums vermells. 

 Durant  l’hissat d’aquests bàculs o pals, es vigilarà en tot moment que es respectin 
les distàncies de seguretat respecte a d’altres línies d’Alta Tensió aèries que hi hagi 
pels  voltants,  és  a  dir:  per  a  tensions  no  superiors  a  66  Kv,  a  una  distància de  3 
metres, i superiors a 66 Kv, a una distància de seguretat de 5 metres. 

 
Estació transformadora d’Alta a Baixa Tensió 
 

 El  personal  encarregat  del  muntatge  de  la  instal∙lació  ha  de  conèixer  els  riscos 
específics  i  l’ús  dels  mitjans  auxiliars  necessaris  per  realitzar‐los  amb  la  major 
seguretat possible. 



 

 Durant el procés d’instal∙lació es deixaran  les  línies sense tensió, tenint en compte 
les cinc regles d’or de seguretat als treballs a línies i aparells d’Alta Tensió: 

 Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió mitjançant interruptors i seccionadors 
que assegurin la impossibilitat de tancament intempestiu. 

 Enclavament o bloqueig, si és possible, dels aparells de tall. 

 Reconeixement de l’absència de tensió. 

 Posar a terra i en curtcircuit totes les possibles fonts de tensió. 

 Col∙locar els senyals de seguretat adequades, delimitant la zona de treball. 

 S’haurà de garantir l’absència de tensió mitjançant un comprovant adequat abans de 
qualsevol manipulació. 

 En el lloc de treball es trobaran presents com a mínim dos treballadors, que hauran 
d’emprar casc de seguretat, protecció facial, guants aïllants, catifa aïllant, banqueta i 
perxa. 

 L’entrada  en  servei  de  les  estacions  de  transformació,  tant  d’Alta  com  de  Baixa 
Tensió  es  realitzarà  amb  l’edifici  desallotjat  de  personal,  en  presència  del 
comandament d’obra i de la direcció facultativa. 

 Abans  de  fer  entrar  en  servei  les  estacions  de  transformació  es  procedirà  a 
comprovar  l’existència  real  a  la  sala  de  la  banqueta  de  maniobres,  perxes  de 
maniobres, extintors de pols química seca  i  farmaciola,  i que els operaris es trobin 
vestits amb les peces de protecció personal. 

 Pels  treballs de  revisió  i manteniment del Centre de Transformació estaran dotats 
dels elements següents: 

 placa d’identificació de cel∙la. 

 Instruccions pel que  fa a perills que presenten els  corrents elèctrics  i els  socors a 
impartir a les víctimes. 

 Esquema del centre de transformació. 

 Perxa de maniobra. 

 Banqueta aïllant. 

 Insuflador per a la respiració boca a boca. 

 En  l’entrada  del  centre  es  col∙locaran  plaques  per  a  la  identificació  del  centre  i 
triangle d’advertència de perill. 

 En els treballs d’instal∙lació del grup transformador i annexos s’hauran de considerar 
els treballs auxiliars de maçoneria, que es regiran segons la norma CinLa i treballs de 
soldadura  per  a  la  col∙locació  de  ferramentes  que  es  regiran  segons  la norma de 
soldadura elèctrica EstAc5. 

 La  col∙locació  del  grup  transformador  s’auxiliarà mitjançant  una  grua mòbil  que 
haurà de complir amb la normativa de grues mòbils de ConMu4. 

 S’ha de tenir en compte que pels treballs a realitzar a les estacions d’Alta Tensió s’ha 
de  considerar el  “Reglament  sobre Centrals Elèctriques, Subestacions  i Centres de 
Transformació”  (RD 3275/1982 de 12 de novembre, BOE 288 d’1 de desembre de 
1982. Ordre de 23 de juny de 1988, BOE de 5 de juliol de 1988). 

 Pels  treballs  a  realitzar  a  les  estacions  de  Baixa  Tensió  s’ha  de  considerar  el 
“Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió  i la Instrucció Tècnica Complementària del 
9 d’octubre de 1973” 

 
Elements auxiliars 

 



 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per realitzar els 
treballs d’aquesta activitat: 

Sempre  que  les  condicions  de  treball  exigeixin  d’altres  elements  de  protecció,  es 
col∙locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint‐los al 
Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 
7 RD 1627/1997) 
 
 
4.7.5. Sistemes de protecció col∙lectiva i senyalització 
 

 Les  proteccions  col∙lectives  a  què  es  refereixen  les  normes  de  seguretat  estaran 
constituïdes per: 

 
‐ Xarxes de seguretat horitzontals o verticals segons el cas, seran de poliamida, amb 

un diàmetre mínim de  la corda de 4 mm.  i una  llum de malla màxima de 100x100 
mm.  La  xarxa  anirà  proveïda  de  corda  perimètrica  de  poliamida  de  12 mm.  de 
diàmetre com a mínim, convenientment ancorada. L’ancoratge òptim de  les xarxes 
són els elements estructurals, donat que així  la  xarxa pot quedar  convenientment 
tensa de manera que pugui suportar al centre un esforç de fins a 150 Kp. 

‐ Baranes  de  seguretat  formades  per muntants,  passamà,  barra  intermèdia  i  sòcol. 
L’alçada de la barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 
cm de gruix  i 10 cm d’alçada. Els muntants  (guardacossos) hauran d’estar situats a 
2,5 metres entre ells com a màxim. 

‐ Baranes modulars  formades per una  carcassa perimètrica de  tub buit de 30x30x1 
mm. i reforç central amb tub buit i a la part central d’aquest mòdul es col∙locarà un 
tramat de protecció format per malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro 
de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un guardacòs en forma de 
muntant. 

‐ Extintor de pols química seca. 
 
 

 Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, conforme 
a la normativa ressenyada en aquesta activitat: 

 
‐ Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
‐ Senyal d’advertència de risc elèctric. 
‐ Senyal de prohibit el pas als vianants. 
‐ Senyal de protecció obligatòria del cap. 
‐ Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
‐ Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
‐ Senyal de protecció obligatòria del cos. 
‐ Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
‐ Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
‐ Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
 
 



 

Sempre  que  les  condicions  de  treball  exigeixin  d’altres  elements  de  protecció,  es 
col∙locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint‐los al 
Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 
7 RD 1627/1997). 
 
 
4.7.6. Relació d’equips de protecció individual 
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
 
Treballs d’excavació de rases i transports mecànics (conductors) 
 

 Treballs de transport: 
 
‐ Cascos de seguretat. 
‐ Guants de cuir i lona (tipus americà). 
‐ Botes de seguretat. 
‐ Granota de treball. 
 

 Pels treballs d’instal∙lació (baixa tensió i aúdio‐visuals): 
‐ Cascos de seguretat. 
‐ Guants de cuir i lona (tipus americà). 
‐ Guants aïllants, si els calgués. 
‐ Granota de treball. 
‐ Botes de cuir de seguretat. 
‐ Cinturó de seguretat, si els calgués. 
 

 Pels treballs d’instal∙lació (alta tensió) : 
‐ Cascos de seguretat. 
‐ Guants aïllants. 
‐ Granota de treball. 
‐ Botes aïllants. 
‐ Protecció d’ulls i cara. 
‐ Banqueta aïllant i/o catifa aïllant. 
‐ Perxa aïllant. 
 

 Pels treballs de paleta (ajudes): 
‐ Cascos de seguretat. 
‐ Guants de cuir i lona (tipus americà). 
‐ Granota de treball. 
‐ Botes de cuir de seguretat. 
‐ Ulleres antiimpactes (en realitzar regates). 
‐ Protecció de les oïdes (en realitzar regates). 
‐ Màscara amb filtre mecànic antipols (en realitzar regates). 
 

 Pels treballs de soldadura elèctrica: 
‐ Cascos de seguretat. 



 

‐ Pantalla amb vidre inactínic. 
‐ Guants de cuir. 
‐ Mandil de cuir. 
‐ Granota de treball. 
‐ Botes de cuir amb polaines. 
 
Sempre  que  les  condicions  de  treball  exigeixin  d’altres  elements  de  protecció,  es 
dotarà als treballadors amb els mateixos, reflectint‐los al Pla de Seguretat i condicions 
de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RAD 1627/1997). 
 
Els  Equips  de  Protecció  Individual  hauran  de  complir  en  tot moment  els  requisits 
establerts pel RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les 
corresponents Normes UNE. 
 
 
4.8   Medis auxiliars 
 
 
4.8.1.   Oxitallada 
 

 El subministrament i transport intern en l’obra de les ampolles de gas liquats es farà 
tenint present les següents condicions : 

‐ Hauran  d’estar  protegides,  les  vàlvules  de  tall,  amb    la  corresponent  caperutxa 
protectora. 

‐ No es mesclaran les bombones de gasos diferents. 
‐ Les bombones  s’hauran de  transportar  en batees  engabiades  en posició  vertical  i 

lligades. 
 

 S’ha de prohibir que  les bombones de gasos  liquats romanguin exposades al sol de 
manera perllongada. 

 

 S’han d’emprar les bombones de gasos liquats en posició vertical. 
 

 S’ha de prohibir l’abandonament de les bombones després de la seva utilització. 
 

 Les bombones de gasos s´aplegaran a llocs d’emmagatzematge tot destriant 
 

 les buides de les  que estiguin plenes. 
 

 El magatzem  de  gasos  liquats  s’ubicarà  a  l’exterior  de  l’obra,  amb  una  ventilació 
constant i directa. 

 

 Es  senyalitzaran  les  entrades  al magatzem  amb  el  senyal de perill d’explosió  i no 
fumeu. 

 

 Es controlarà que el bufador  romangui completament apagat un cop  finalitzada  la 
tasca. 



 

 

 S’haurà de comprovar que estiguin instal∙lades les vàlvules antirretrocès de la flama. 
 

 S’ha de vetllar perquè no hagi cap fuita de gas a les mànegues d’alimentació. 
 

 Tots els operaris de l’oxitallada hauran de conèixer la següent normativa: 

 S’ha d’utilitzar a  cada moment els  carros portabombones per a  realitzar el  treball 
amb major seguretat i comoditat. 

 S’ha d’evitar que es colpegin  les ampolles o que puguin caure des d’una alçada per 
eliminar la possibilitat d’accidents. 

 L’operari haurà d’emprar casc de polietilè  (pels desplaçaments per  l’obra), elm de 
soldador (casc + careta de protecció) o pantalla de protecció de sustentació manual, 
guants  de  cuir, maneguins  de  cuir,  polaines  de  cuir,  davantal  de  cuir  i  botes  de 
seguretat. 

 No s’han d’inclinar  les bombones de acetilè  fins a esgotar‐les. 

 No s’han d’utilitzar les bombones d’oxigen tombades. 

 Abans  d’encendre  l’encenedor,  s’ha  de  comprovar  que  estiguin  ben  fetes  les 
connexions de les mànegues i que aquestes es trobin en perfecte estat . 

 Abans d’encendre  l’encenedor,  s’haurà de  comprovar que  estiguin  instal∙lades  les 
vàlvules antirretrocès, per evitar així possibles retrocessos de la flama. 

 Per comprovar que a les mànegues no hi ha cap  fuita ,s’han de submergir, aquestes, 
sota pressió a un recipient amb aigua. 

 No  s’ha d’abandonar el carro portabombones en cap absència perllongada, s’ha de 
tancar sempre el pas  del gas i  portar el carro a un lloc segur. 

 S’ha d’obrir sempre el pas de gas amb la clau apropiada. 

 S’han d’ evitar focs a l’entorn de les bombones de gasos liquats. 

 No  s’ha de dipositar l’encenedor a terra. 

 S’assegurarà que la trajectòria de la mànega sigui el més curta possible. 

 Les mànegues d’ambdós gasos han de  romandre unides entre  si, mitjançant  cinta 
adhesiva. 

 S’han  d’utilitzar mànegues  de  colors  diferents  per  a  cada  gas  (oxigen  color  blau, 
acetilè color vermell) 

 No s’ha d’utilitzar l’acetilè per soldar o tallar materials que continguin coure ; encara 
que  ho  tinguin  en  poca  quantitat,  donat  que  per  petita  que  aquesta  sigui  serà 
suficient perquè es produeixi una reacció química i doni lloc a un compost explosiu. 

 Posat  que  s’utilitzi  l’encenedor per desprendre pintures,  l’operari haurà d’emprar 
mascareta  protectora  amb  filtres  químics  específics  pels  productes  que    vagi  a 
cremar. 

 Posat que es soldi o es tallin elements pintats s’haurà de  fer a  l’aire  lliure o en un 
local ben ventilat. 

 Un cop utilitzades  les mànegues s’hauran de recollir al carretó, així es realitzarà el 
treball d’una forma més còmoda, ordenada i alhora més segura. 

 Es  prohibit  de  fumar  alhora  que  hom  es  troba  soldant,  tallant,  o    manipulant 
encenedors o bombones. Tampoc es pot fumar al magatzem de les bombones. 

 
4.8.2.   Escales de mà. 
 



 

 A  les escales de fusta, el muntant ha de ser d’una sola peça i els graons han d’anar  
engalzats. 

 Posat que es pintés les escales de fusta, s’haurà de fer mitjançant vernís transparent. 

 No han de superar alçades superiors a 5 metres. 

 Per  a  alçades entre 5  i 7 metres  s’hauran d’utilitzar muntants  reforçats en el  seu 
centre. 

 Per a alçades superiors a 7 metres s’hauran d’utilitzar escales especials. 

 Han de  disposar de dispositius antilliscants a la  base o ganxos de subjecció a la seva 
part superior . 

 L’escala haurà de  sobrepassar, en qualsevol  cas,  la distància d’1 metre el punt de 
desembarcada. 

 L’ascens o  el descens per l’escala s’ha de realitzar de front a aquesta. 
 
 
4.8.3.   Grup compressor i martell pneumàtic 
 

 El  grup  compressor  s’instal∙larà  a    l’obra  a  la  zona  assignada per  a  la direcció de 
l’obra. 

 L’arrossegament directe per a la ubicació del compressor, pels operaris, es realitzarà 
a una distància mai inferior als dos metres de talls i talús, en prevenció de riscos i de 
esllavissades. 

 El  transport en  suspensió amb una grua es  realitzarà eslingat per quatre punts de 
manera que   quedi garantida  la seva estabilitat.  I el transport dintre de  la caixa de 
camió es realitzarà completament  immobilitzant  la càrrega, calçant‐la  ,   per   evitar 
moviments. 

 El grup compressor haurà d’estar  insonoritzat, així com també ho estarà el martell  
pneumàtic. En cas que això, no sigui possible  l’operari haurà d’utilitzar un equip de 
protecció individual (auriculars o tampons). 

 Les carcasses protectores del compressor estaran sempre instal∙lades i en posició de 
tancat en prevenció de possibles atrapaments o per  evitar l’emissió de soroll. En el 
cas de  l’exposició del compressor a elevades  temperatures ambientals,  s’haurà de 
col∙locar sota un ombràcul. 

 S’instal∙laran  senyals de  seguretat que  indiquin : el  risc de  soroll, ús de protectors 
auditius,  ús  dels  resguards  de  seguretat  de  la  màquina  a  cada  moment,  ús  de 
mascaretes i ulleres. 

 Els compressors a utilitzar en l’obra, s’ubicaran a una distància mínima no inferior a 
15 metres dels martells (o vibradors). 

 Les mànegues a utilitzar en  l’obra  hauran d’estar en perfectes condicions, així com 
també  els  mecanismes  de  connexió  hauran  de  tenir  la  seva  corresponent 
estanquitat. 

 És prohibit d’emprar la mànega de pressió per  netejar  la roba de treball. 

 Abans d’accionar el martell pneumàtic s’ha d’assegurar  que estigui lligat el punter. 

 S’ha  de  substituir  el  punter  en  el  posat  que  s’observi  deterioració  o  desgast  del 
mateix. 

 No  es  pot  abandonar  mai,  sota  cap  circumstància,  el  martell  mentre  estigui 
connectat al circuit de pressió. 

 No es pot deixar, sota cap concepte, el martell pneumàtic clavat al terra. 



 

 L’operari  que  manipuli  el  martell  pneumàtic  haurà  d’emprar  casc  de  seguretat, 
davantal, granota de treball, botes de seguretat, guants de cuir  i si s’escau, ulleres 
antimpacte, mascareta antipols i protectors auditius. 

 
4.8.4.       Camions i traginadores de trabuc “dúmpers” de gran tonatge 
 

 S’ha de vetllar perquè els camions hagin superat la ITV reglamentària. 

 Els  conductors de  camions  i  traginadores de  trabuc  “dúmpers” hauran d’estar  en 
possessió del corresponent permís de conducció per al vehicle que condueixen. 

 Quan s’hagi  finalitzat  l’operació de càrrega de  terres en el camió o  traginadora de 
trabuc “dúmper”, i abans d’iniciar‐se el transport, s’haurà de cobrir aquests amb una 
lona. 

 En bascular  en  abocadors  i  en proximitats de  rases o  si  s’ha de parar  en  rampes 
d’accés, s’hauran d’utilitzar topalls o tascons que impedeixin  fer el recorregut marxa 
enrere a més a més de tenir accionat el fre d’estacionament. 

 En tot moment s’ha de respectar la senyalització de l’obra, el codi de circulació i les 
ordres dels senyalitzadores autoritzats. Sempre s’haurà de donar preferència de pas 
a les unitats carregades. 

 S’ha de triar el dúmper o camió  més adequat segons  la càrrega per transportar. 

 S’ha de parar esment especial al tipus, utilització i manteniment dels pneumàtics. 

 S’ha de  respectar, en  tot moment,  les  indicacions del conductor de  la màquina de 
càrrega. 

 Abans d’aixecar  la caixa basculadora, s’ha d’assegurar  l’absència d’obstacles aeris  i 
de què la plataforma estigui plana i sensiblement horitzontal. 

 Totes aquestes màquines hauran de  tenir clàxon  i  llum de marxa enrere efectuant 
les maniobres sense cap brusquedat tot i anunciant‐les prèviament. 

 En  tots els  treballs el  conductor haurà d’estar qualificat  i haurà d’emprar  casc de 
seguretat quan surti de la cabina. 

 Durant els treballs de càrrega i descàrrega no pot romandre cap persona a prop de la 
maquinària, evitant la permanència d’operaris sobre el basculador. 

 Durant les operacions de  càrrega i descàrrega de la caixa basculadora : 
‐ el conductor  s’haurà de quedar a  la cabina,  sempre que aquesta disposi d’una 
visera protectora. 

‐ s’ha  d’assegurar  que  la  caixa  basculadora  pugi  dreta  durant  la  descàrrega  i  la 
càrrega estarà equilibrada quan es carregui. 

‐ s’han de respectar les instruccions del guia en la descàrrega. 
‐ sempre  que  la  maquinària  es  trobi  a  la  cresta  de  un  talús  es  respectarà  la 
distància de seguretat. 

‐ si el bolquet és articulat,  aquest s’ha de mantenir en línia. 
‐ si  la  caixa  basculadora  té  portes  posteriors,  s’han  de  respectar  les  consignes 
pròpies en cada tipus d’obertura, tancament i bloqueig de les portes.  

 

 Després de  la descàrrega de la caixa basculadora : 
          ‐no  s’ha  de  posar  en marxa  la màquina  fins  que  s’hagi  assegurat  que  la  caixa 
basculadora està totalment abaixada. 
 



 

4.8.5.       Traginadora de trabuc “dumper” de petita cilindrada 
 

 Quan es deixi estacionat el vehicle s’haurà de parar el motor, emprar el fre de mà i, 
si es troben en  un pendent, s’hauran de calçar les rodes. 

 A  la descàrrega de  la  traginadora de  trabuc ”dumper” a prop de  terraplens, rases, 
talús, pous, s’haurà de col∙locar un tauló que impedeixi l’avenç de la traginadora de 
trabuc “dumper” més enllà d’una distància prudencial a la vorera del desnivell. 

 A la càrrega del material a la caixa s’haurà de tenir present la capacitat màxima de la 
mateixa i  és prohibit el transport d’objectes que surtin de la vorera de la caixa. 

 Dintre  de  la  traginadora  de  trabuc  “dumper”  només  pot  anar  el  conductor,  i    és 
prohibit el seu ús com a transport pel personal. 

 La càrrega situada al bolquet mai podrà  dificultar la visió del conductor. 
 
4.8.6.       Maquinaria de moviment de terres 
 

 S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant  de les màquines. 

 És prohibida la presència de treballadors en el radi de gir de les màquines, prohibició 
que s’haurà de senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 

 En marxa enrera, el conductor haurà d’accionar el clàxon i les llums blanques. 

 Abans d’iniciar els treballs d’excavació mitjançant retroexcavadora s’haurà: 

 Revisar els frens, d’ajustar els miralls retrovisors, comprovar  la visibilitat 

 Comprovar el clàxon de marxa enrera.  

 En  finalitzar  la  jornada,  s’haurà  de  deixar  la màquina  a  la  zona  d’estacionament 
prefixada,  

 baixar el catúfol i recolzar‐lo a terra. 

 Abans de sortir del lloc de conducció s’ha de tenir present : 

 Posar el fre d’estacionament. 

 Posar en punt mort els diferents comandaments. 

 Si l’estacionament és perllongat (més d’una jornada), es desconnectarà la bateria. 

 Treure la clau de contacte. 

 Tancar la cabina i tots els punts d’accés a la màquina. 

 S’ha de tenir  la precaució de no deixar mai en el cas d’estacionament, ni en cas de 
curts períodes, el motor en marxa ni la cullera aixecada. 

 
 
 
4.8.7. Instal∙lacions d’Higiène i Benestar 
 
S’ha de   preveure  a  l’obra una  zona per  a  la ubicació de  les  Instal∙lacions d’Higiene  i 
Benestar, preveient la presa provisional d’aigua i electricitat i l’evacuació d’aigües fecals. 
Aquestes  instal∙lacions es  construiran en  funció del nombre de  treballadors de  l’obra, 
considerant  l’evolució d’aquests en el temps, i tenint en compte que s’han de cobrir les 
següents necessitats : canvi de roba, higiene personal i necessitats fisiològiques. 
 
Les Instal∙lacions d’Higiene i Benestar poden ser : 

 mòduls prefabricats, o 

 construïdes a l’obra. 



 

  
 Als dos casos, s’han de tenir en compte els següents paràmetres : 

 vestuaris amb una  superfície de 2 m2 per  treballador, alçada mínima de 2,30 m.  I 
estaran equipats amb seients i casellers individuals. 

 lavabos que poden estar situats als vestuaris, essent  la dotació mínima d’un lavabo 
per cada 10 treballadors. 

 dutxes, igual  que els lavabos, es poden ubicar als vestuaris amb una dotació mínima 
d’una dutxa per cada 10 treballadors. 

 inodors que no s’han de comunicar directament amb els vestuaris  i  la seva dotació 
mínima  serà  de  :  un  inodor  per    cada  25  treballadors  i  un  inodor  per  cada  15 
treballadores.  Les dimensions mínimes dels mateixos seran de 1 x 1,20 m. i de 2,30 
m. d’alçada. 

 menjador  que  haurà  de  disposar  d’un  escalfaplats,  pica,  galleda  de    la  brossa, 
ventilació, calefacció i il∙luminació. 

  
Els mòduls  prefabricats  s’acostumen  a  agrupar  en: mòduls  sanitaris  (dutxa,  lavabo  i 
inodor),  i mòduls de vestuari, acoblant‐se els mòduls de manera que pugui haver accés 
directe d’un mòdul a l’altre. 
 
Les Instal∙lacions d’Higiene i Benestar construïdes a l’obra, si el solar ho permet s’han de 
construir a prop de l’accés, perquè el treballador es pugui canviar abans d’incorporar‐se 
al treball. 
 
En obres entre mitjaneres, a zona urbana, atesa l’escassetat d’espai s’ha de preveure en 
principi una zona per a la ubicació de les instal∙lacions i una vegada, degut a la dinàmica 
de  l’obra, es disposa d’espai en  l’interior de  l’edifici que s’està construint, s’hauran de 
construir  les  Instal∙lacions  d’Higiene  i  Benestar  seguint  els  paràmetres  anteriorment 
assenyalats. S’aconsella que aquestes  instal∙lacions es trobin, també, a prop de  les vies 
d’accés. 
 
Independentment d’aquestes  instal∙lacions,  també s’han de construir  les oficines de  la 
obra  que  han  de  complir  a  cada moment  la  idoneïtat  en  relació  a  la  il∙luminació,  la 
climatització segons la temporada. 
 
Respecte  al  personal  d’oficina  s’ha  de  considerar,  també,  la  instal∙lació  de  lavabos  i 
inodors. 
 
S’ha de   preveure un magatzem d’eines, estris, petita maquinària  i equips de protecció 
personal  i col∙lectiva. 
S’ha de preveure una zona d’aparcament per als cotxes del personal d’oficina i d’obra, si 
l’obra ho permet.  
S’han    de  preveure  zones  d’estacionament  de  vehicles  que  subministren  material  i 
maquinària a  l’obra,  i en el posat que estiguin estacionats  limitant  la  circulació viària, 
s’haurà de demanar permís municipal. Es senyalitzarà  la prohibició d’estacionament de 
vehicles aliens a  l’obra,  i  si calgués,  s’ha de  limitar  la  zona amb  tanques per vianants, 
convenientment senyalitzades mitjançant balises destellants durant la nit.  
 



 

 
5. CONCLUSIÓ 
 
Entenem que aquest Estudi de Seguretat i Salut està redactat d’acord amb la normativa 
vigent  i complint el Decret 1627/1997, de 24 d’octubre de 1997, publicat en el Butlletí 
Oficial de l’Estat de 25 d’octubre de 1997. 
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6.     PLEC DE CONDICIONS. 
 
6.1.  Disposicions legals d'aplicació 
 

És obligatori el compliment de les disposicions contingudes a: 

 

‐  Estatut dels Treballadors (Llei 8/80, de 10‐03‐80) (BOE, de 14‐03‐80). 

‐  Ordenança general de seguretat i higiene en el treball. (OM, de  09‐03‐71), (BOE, de 16‐
03‐71). 

‐  Pla nacional de seguretat i higiene en el treball (OM, de 09‐03‐71), (BOE, de l'11‐03‐71). 

‐  Ordenança del treball de la Indústria siderometal∙lúrgica (OM, de 29‐07‐70), (BOE, de 25‐
08‐70). 

‐  Homologació  d'equips  de  protecció  individual  per  a  treballadors  (OM,  de  17‐05‐74), 
(BOE, de 29‐05‐74), (Successives normes MT., 1 a 29). 

‐  Reglament d'activitats molestes,  insalubres, nocives  i perilloses (Decret 2441/61), (BOE, 
de  07‐12‐61). Modificació del Reglament (Decret 3494/64) (BOE, de 06‐11‐64). 

‐  Ordenança de treball de  la  indústria de  la construcció, vidre  i ceràmica (OM, de 28‐08‐
70), (BOE, de 25‐08‐70). Rectificació de  l'Ordenança (BOE, de 17‐10‐70). Modificació de 
l'Ordenança de 22‐03‐72 (BOE, de 31‐03‐72). 

‐  Prohibició de la manipulació de sacs de més de 80 kg. (OM, de 02‐06‐71), (BOE, de 16‐06‐
71). 

‐  Reglament  electrotècnic  per  a  baixa  tensió  i  instruccions  tècniques  complementàries. 
(Decret 2413/73 20‐09‐73), (BOE, de 09‐10‐73). 

‐  Reglament de línies aèries d'alta tensió (OM, de 28‐11‐68). 

‐  Normes per a senyalització d'obres a les carreteres. (OM, de 14‐03‐60), ( BOE, de 23‐03‐
60). 

‐  Norma  de  carreteres  8.3‐I.C.  Senyalització  d'obres.  Normes  per  a  senyalització, 
balisament, defensa, neteja i terminació d'obres. (OM de 31‐08‐87). 

‐  Rètols a les obres (OM de 06‐06‐73), (BOE de 18‐06‐73). 

‐  Senyalització de seguretat als centres de treball. (RD de 1403/86), (BOE de 08‐07‐86). 

‐  Llei de prevenció de riscos laborals (Llei 31/95 de 08‐11‐95), (BOE de 10‐11‐95). 

‐  Reglament dels serveis de prevenció. (RD 39/1997 de 17‐01‐97), (BOE de 31‐01‐97). 

‐  Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (RD 1627/1997 de 
24‐10‐97), (BOE de 25‐10‐97). 

‐  Conveni col∙lectiu provincial de la construcció. 

 
 
6.2. Prescripcions generals de seguretat 
Quan s'esdevingui algun accident en que es necessiti assistència facultativa, encara que sigui 
lleu  i  l'assistència mèdica  es  redueixi  a  una  primera  cura,  el  cap  d'obra  de  la  contracta 
principal realitzarà una investigació tècnica de les causes de tipus humà i de condicions de 
treball que han possibilitat l'accident. 
 



 

A  més  dels  tràmits  establerts  oficialment,  l'empresa  passarà  un  informe  a  la  direcció 
facultativa de l'obra, on s'especificarà: 
 
  ‐ Nom de l'accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa. 
  ‐ Hora, dia i lloc de l'accident; descripció de l'accident; causes de tipus personal. 
  ‐ Causes de tipus tècnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi. 
  ‐ Dates límits de realització de les mesures preventives. 
   
 Aquest  informe es passarà a  la direcció  facultativa  i al coordinador de  seguretat en  fase 
d’execució el dia següent al de l'accident com a molt tard. 
 
La  direcció  facultativa  i  el  coordinador  de  seguretat  podran  aprovar  l'informe  o  exigir 
l'adopció de mesures complementàries no indicades a l'informe. 
 
Per a qualsevol modificació futura en el pla de seguretat i salut que fos necessari realitzar, 
caldrà  aconseguir  prèviament  l'aprovació  del  coordinador  de  seguretat  i  de  la  direcció 
facultativa. 
 
El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjecció 
a  les ordenances  i reglaments administratius de dret positiu  i rang superior, ni eximeix de 
complir‐les. 
 
El  contractista  controlarà  els  accessos  a  l'obra  de  manera  que  tant  sols  les  persones 
autoritzades  i  amb  les  proteccions  personals  que  són  obligades  puguin  accedir  a  l'obra. 
L'accés  estarà  tancat,  amb  avisadors  o  timbre,  o  vigilat  permanentment  quan  s'obri.  El 
contratista serà  responsable del manteniment en condicions  reglamentàries  i de  l'eficàcia 
preventiva de  les proteccions col∙lectives  i dels resguards de  les  instal∙lacions provisionals, 
així com de les màquines i vehicles de treball. 
 
El contractista portarà el control   d'entrega dels equips de protecció  individual  (EPI) de  la 
totalitat del personal que intervé a l'obra. 
 
En els casos que no hi hagi norma d'homologació oficial, seran de qualitat adequada a  les 
prestacions respectives. 
 
El  contractista  portarà  el  control  de  les  revisions  de  manteniment  preventiu  i  les  de 
manteniment correctiu (avaries i reparacions) de la maquinària d'obra. 
Tot el personal, incloent‐hi les visites, la direcció facultativa, etc., usarà per circular per l'obra 
el casc de seguretat. 
 
La maquinària de l'obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de fàbrica, o 
bé  les  adaptacions  millorades  amb  l'aval  d'un  tècnic  responsable  que  en  garanteixi 
l'operativitat funcional preventiva. 
 
Tota la maquinària elèctrica que s'usi a l'obra tindrà connectades les carcasses dels motors i 
els xassís metàl∙lics a terra, per la qual cosa s'instal∙laran les piquetes de terra necessàries. 
 



 

Les connexions  i  les desconnexions elèctriques a màquines o  instal∙lacions  les farà sempre 
l'electricista de l'obra. 
 
Queda  expressament  prohibit  efectuar  el manteniment  o  el  greixat  de  les màquines  en 
funcionament. 
 
 
6.3.  Condicions dels mitjans de protecció 
Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció col∙lectiva (SPC) tindran 
fixat un període de vida útil. 
 
Quan,  per  circumstàncies  de  treball,  es  produeixi  un  deteriorament  més  ràpid  d'una 
determinada peça o equip, aquesta es reposarà, independentment de la durada prevista o 
de la data de lliurament. 
 
Aquelles  peces  que  pel  seu  ús  hagin  adquirit més  joc  o  toleràncies  de  les  admeses  pel 
fabricant, seran reposades immediatament. 
 
L'ús d'una peça o d'un equip de protecció mai no representarà un risc per si mateix. 
 
6.4.  Equips de protecció individual (EPI) 
Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a protecció personal que es fa servir més i 
amb més freqüència en un centre de treball del ram de la construcció, en funció dels riscos 
més corrents a què estan exposats els treballadors d'aquest sector. 
 
CASC: 
El casc ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció. 
 
Ha d'estar homologat d'acord amb la norma tècnica reglamentària MT‐1, Resolució de la DG 
de Treball de 14‐12‐74, BOE núm. 312 de 30‐12‐74. 
 
Les característiques principals són: 
 
‐  Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions  inferiors o  iguals a 

1.000 V.  
‐  Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g. 
 
Els que hagin  sofert  impactes violents o que  tinguin més de quatre anys, encara que no 
hagin estat utilitzats han de ser substituïts per uns altres de nous. 
 
En  casos extrems, els podran utilitzar diferents  treballadors,  sempre que  se'n  canviïn  les 
peces interiors en contacte amb el cap. 
 
CALÇAT DE SEGURETAT: 
Atès  que  els  treballadors  del  ram  de  la  construcció  estan  sotmesos  al  risc  d'accidents 
mecànics,  i que hi ha  la possibilitat de perforació de  les soles per claus, és obligat  l'ús de 
calçat de seguretat (botes) homologat d'acord amb  la Norma tècnica reglamentària MT‐5, 
Resolució de la DG de Treball de 31‐01‐80, BOE núm. 37 de 12‐02‐80. 



 

 
Les característiques principals són: 
 
‐  Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de punció plantar).  
‐  Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g. 
 
Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o de morter, 
les botes han de ser de goma. Norma tècnica reglamentària MT‐27, Resolució de la DG de 
Treball de 03‐12‐81, BOE núm. 305 de 22‐12‐81, classe E. 
 
GUANTS: 
Per  tal  d'evitar  agressions  a  les mans  dels  treballadors  (dermatosis,  talls,  esgarrapades, 
picadures, etc.), cal fer servir guants. Poden ser de diferents materials, com ara: 
 
  ‐ cotó o punt:  feines lleugeres 
  ‐ cuir:    manipulació en general 
  ‐ làtex rugós:  manipulació de peces que tallin 
  ‐ lona:    manipulació de fustes 
 
Per a  la protecció  contra els agressius químics, han d'estar homologats  segons  la Norma 
tècnica reglamentària MT‐11, Resolució de la DG de Treball de 06‐05‐77, BOE núm. 158 de 
04‐07‐77. 
 
Per  a  feines  en  les  quals  pugui  haver‐hi  el  risc  d'electrocució,  cal  fer  servir  guants 
homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT‐4, Resolució de la DG de Treball de 
28‐07‐75, BOE núm. 211 de 02‐11‐75. 
 
CINTURONS DE SEGURETAT: 
Quan es  treballa en un  lloc alt  i hi hagi perill de caigudes eventuals, és preceptiu  l'ús de 
cinturons de seguretat homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT‐13, Resolució 
de la DG de Treball de 08‐06‐77, BOE núm. 210 de 02‐09‐77. 
 
Les característiques principals són: 
 
‐  Classe  A:  cinturó  de  subjecció.  S'ha  de  fer  servir  quan  el  treballador  no  s'hagi  de 

desplaçar o quan els seus desplaçaments siguin limitats. L'element amarrador ha d'estar 
sempre tibant per impedir la caiguda lliure.  

 
PROTECTORS AUDITIUS: 
Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior als 
80 dB (A), és obligatori l'ús de protectors auditius, que sempre seran d'ús individual. 
 
Aquests protectors han d'estar homologats d'acord  amb  la Norma  tècnica  reglamentaria 
MT‐2, Resolució de la DG de Treball de 28‐01‐75, BOE núm. 209 de 01‐09‐75. 
 
PROTECTORS DE LA VISTA: 



 

Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, esquitxades  de 
líquids  i radiacions perilloses o enlluernades, hauran de protegir‐se  la vista amb ulleres de 
seguretat i/o pantalles. 
 
Les  ulleres  i  oculars  de  protecció  antiimpactes  han  d'estar  homologats  d'acord  amb  la 
Norma tècnica reglamentària MT‐16, Resolució de la DG de Treball de 14‐06‐78, BOE núm. 
196 de 17‐08‐78, i MT‐17, Resolució de la DG de Treball de 28‐06‐78, BOE de 09‐09‐78. 
 
ROBA DE TREBALL: 
Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, preferiblement del tipus 
granota, facilitada per l'empresa en les condicions fixades en el conveni col∙lectiu provincial. 
 
La  roba ha de  ser de  teixit  lleuger  i  flexible,  ajustada  al  cos,  sense elements  addicionals 
(bocamànigues, gires, etc.) i fàcil de netejar. 
 
En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat similars, se'ls entregarà 
roba impermeable. 
 
 
6.5.. Sistemes de proteccions col.lectives (SPC) 
Es descriu en aquest apartat les proteccions de caràcter col∙lectiu, que tenen com a funció 
principal fer de pantalla entre el focus de possible agressió i la persona o objecte a protegir. 
 
TANQUES AUTÒNOMES DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ: 
Tindran com a mínim 100 cm d'alçària, i seran construïdes a base de tubs metàl∙lics. La tanca 
ha de ser estable i no s'ha de poder moure ni tombar. 
 
BARANES: 
Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de més de 2 metres. 
 
Hauran de  tenir  la resistència suficient  (150 kg/ml) per garantir  la retenció de persones o 
objectes, i una alçària mínima de protecció de 90 cm, llistó intermedi i entornpeu. 
 
CABLES DE SUBJECCIÓ DE CINTURÓ DE SEGURETAT (ANCORATGES): 
Tindran la resistència suficient per suportar els esforços a què puguin ser sotmesos d'acord 
amb la seva funció protectora. 
 
ESCALES DE MÀ: 
Hauran d'anar proveïdes de sabates antilliscants. No es faran servir simultàniament per dues 
persones. La longitud depassarà en 1 metre el punt superior de desembarcament. 
 
Tindran  un  ancoratge  perfectament  resistent  a  la  seva  part  superior  per  tal  d'evitar 
moviments. 
 
Tant la pujada com la baixada per l’escala de mà es farà sempre de cara a l'escala. 
 
6.6. Serveis de prevenció 
 



 

SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT: 
El  contractista  principal  disposarà  d'assessorament  tècnic  en  seguretat  i  salut,  propi  o 
extern. 
 
SERVEI MÈDIC: 
Els  contractistes  d'aquesta  obra  disposaran  d'un  servei  mèdic  d'empresa,  propi  o 
mancomunat. 
 
Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o autònom, haurà de 
passar  el  reconeixement  mèdic  prelaboral  obligat.  Són  també  obligades  les  revisions 
mèdiques anuals dels treballadors ja contractats. 
 
6.7.  Comitè de seguretat i salut 
Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan calgui, segons la legislació vigent i allò que 
disposa el conveni col∙lectiu provincial del sector. 
Es  nomenarà  per  escrit  socorrista  el  treballador  voluntari  que  tingui  capacitat  i 
coneixements acreditats de primers auxilis, amb el vistiplau del servei mèdic. És interessant 
que participi en el Comitè de Seguretat i Salut. 
El socorrista  revisarà mensualment  la  farmaciola,  i reposarà  immediatament el que s'hagi 
consumit. 
 
6.8. instal.lacions de salubritat i confort 
Les  instal∙lacions  provisionals  d'obra  s'adaptaran,  pel  que  fa  a  elements,  dimensions  i 
característiques, al que preveuen a    l'especificat els articles 44 de  l'Ordenança general de 
seguretat i higiene, i 335,336 i 337 de l'Ordenança laboral de la construcció, vidre i ceràmica. 
 
6.9. Condicions econòmiques 
El control econòmic de les partides que integren el pressupost de l’estudi bàsic de seguretat 
i  salut que  siguin abonables al contractista principal,  serà  idèntic al que  s'apliqui a  l'estat 
d'amidaments del projecte d'execució. 
 
6.10. Coordinador de seguretat 
El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase d'execució de les obres 
per a que asumeixi les funcions que el RD 1627/1997, es defineixen. 
 
6.11. Avís previ 
El promotor ha d’efectuar un avís als Serveis Territorials de treball de la Generalitat, carrer 
Carrera, 20‐24 de Barcelona, abans de l’inici de les obres. 
 
L’avís previ és redactarà d’acord amb el disposat en  l’annex  III del RD 1627/1997, de data 
24‐10‐97. 
 
6.12. Pla de seguretat i salut 
El contractista principal està obligat a redactar un pla de seguretat i salut abans de l’inici de 
l'obra, en què s'analitzin, estudiïn, desenvolupin  i complementin,   adaptant aquest Estudi 
bàsic de seguretat i salut als seus mitjans i mètodes d'execució. 
 



 

Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons estableix el Reial decret 
1627/97, amb  la  finalitat que puguin presentar els suggeriments  i  les alternatives que els 
semblin  oportuns,  i  puguin  procedir  al  compliment  de  l'acta  d'aprovació  visada 
col∙legialment pel col∙legi professional corresponent. 
 
Qualsevol modificació  que  introdueixi  el  contractista  en  el  pla  de  seguretat  i  salut,  de 
resultes de les alteracions i incidències que puguin produir‐se en el decurs de l'execució de 
l'obra o bé per variacions en el projecte d'execució que ha servit de base per elaborar aquest 
estudi bàsic de seguretat  i salut, requerirà  l'aprovació del tècnic autor de  l'estudi bàsic de 
seguretat  i  salut, així com del coordinador en matèria de  seguretat en  la  fase d'execució 
d'obres. 
 
6.13. Llibre d´incidències 
A l'obra hi haurà un llibre d’incidències facilitat per la direcció facultativa, que haurà d'estar 
en  poder  del  contractista  o  representant  legal  o  del  coordinador  de  seguretat  en  fase 
d’execució, i a disposició de la direcció facultativa, l'autoritat laboral o el representant dels 
treballadors,  els  quals  podran  fer‐hi  les  anotacions  que  considerin  oportunes  perquè  el 
coordinador o, si no cal coordinador, la direcció facultativa notifiqui a la Inspecció de treball 
a Barcelona, Travessera de Gràcia, 303‐311 dins del termini de 24 hores. 
 
Barcelona, Gener de 2017 
 
 
L'Enginyer de Camins 
 
 
 
Jordi Robert i Delgado 
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REF CAD:

JORDI ROBERT DELGADO

Eng. Camins, canals i ports, col. nº 7.450

PROJECTE D'URBANITZACIÓ PLA PARCIAL SAGRADA FAMÍLIA

CONSULTORS

FEBRER DEL 2017

PUR0801

0

FASE I

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
ORGANITZACIÓ I DELIMITACIÓ ZONES DE TREBALL I ACCESSOS

S1

1 1

1/500

15

30

S01 PUR0801 SEGURETAT_DEF.DWG

ÀMBIT DEL PROJECTE URBANITZACIÓ

ÀMBIT D'ACTUACIÓ

APLEC DE MATERIAL

TANCA PERIMETRAL MÒBIL 2m

TANCA PERIMETRAL NEW JERSEY

TANCA D'ABALISAMENT DE PVC

1



FULL DE
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JORDI ROBERT DELGADO
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FEBRER DEL 2017
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0

FASE II
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S1

1 1

1/500
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S01 PUR0801 SEGURETAT_DEF.DWG

ÀMBIT DEL PROJECTE URBANITZACIÓ

ÀMBIT D'ACTUACIÓ

TANCA PERIMETRAL MÒBIL 2m

APLEC DE MATERIAL

2



FULL DE

REF CAD:

JORDI ROBERT DELGADO

Eng. Camins, canals i ports, col. nº 7.450

PROJECTE D'URBANITZACIÓ PLA PARCIAL SAGRADA FAMÍLIA

CONSULTORS

FEBRER DEL 2017

PUR0801
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ÀMBIT D'ACTUACIÓ

TANCA PERIMETRAL MÒBIL 2m
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APLEC DE MATERIAL

3
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FULL DE
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0
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S2

1 1

1/500
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30

S02 PUR0801 SEGURETAT_DEF.DWG

1

SEMÀFOR PROVISIONAL

SEMÀFOR PROVISIONAL







ÀMBIT DEL PROJECTE URBANITZACIÓ

ÀMBIT D'ACTUACIÓ

FULL DE

REF CAD:

JORDI ROBERT DELGADO
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2







ÀMBIT DEL PROJECTE URBANITZACIÓ

ÀMBIT D'ACTUACIÓ

FULL DE

REF CAD:

JORDI ROBERT DELGADO
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0
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3



ÀMBIT DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ
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1
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0
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30

S03 PUR0801 ESTREBADES_DEF.DWG
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ÀMBIT DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ
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FULL DE

REF CAD:

JORDI ROBERT DELGADO
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PROJECTE D'URBANITZACIÓ PLA PARCIAL SAGRADA FAMÍLIA

CONSULTORS

FEBRER DEL 2017
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0

FASE III

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
ESTREBADES
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1 1

1/500
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30
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3





























































































 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     C O N T R O L   D E   Q U A L I T A T  

 
 

 



PLA DE CONTROL DE QUALITAT

DETERMINACIÓ DEL NOMBRE D´ASSAJOS

ELEMENT A CONTROLAR Base de l´esplanada

ASSAIG Placa de càrrega

CRITERI DE MOSTREIG 1 Placa / 300 m2

ELEMENT A CONTROLAR Material de terraplenat

ASSAIG Anàlisi granulomètrica

Límits d´Atterberg

Index CBR

Contingut de matèria orgànica

Proctor Modificat

CRITERI DE MOSTREIG 1 Determinació / 100 m2

ELEMENT A CONTROLAR Compactació de terraplens

ASSAIG Determinació in situ de la humitat

y de la densitat

CRITERI DE MOSTREIG 1 Determinació / 3000 m3

ELEMENT A CONTROLAR Compactació de rases

ASSAIG Determinació in situ de la humitat

y de la densitat

CRITERI DE MOSTREIG 1 Determinació / 50 m2

ELEMENT A CONTROLAR Material seleccionat

ASSAIG Anàlisi granulomètrica

Límits d´Atterberg

Index CBR

Contingut de matèria orgànica

Proctor Modificat

CRITERI DE MOSTREIG 1 Determinació /1000 m3

ELEMENT A CONTROLAR Material de subbase

ASSAIG Anàlisi granulomètrica

Límits d´Atterberg

Index CBR

Resistencia al desgast

Proctor Modificat

Equivalent de sorra

CRITERI DE MOSTREIG 1 Determinació / 750 m3



ELEMENT A CONTROLAR Compactació de subbases

ASSAIG Determinació in situ de la humitat

y de la densitat

CRITERI DE MOSTREIG 1 Determinació / 100 m2

ELEMENT A CONTROLAR Material de base

ASSAIG Anàlisi granulomètrica

Límits d´Atterberg

Index CBR

Resistencia al desgast

Proctor Modificat

Equivalent de sorra

CRITERI DE MOSTREIG 1 Determinació / 750 m3

ELEMENT A CONTROLAR Compactació de subbases

ASSAIG Determinació in situ de la humitat

y de la densitat

CRITERI DE MOSTREIG 1 Determinació / 100 m2

ELEMENT A CONTROLAR Formigons estructurals

ASSAIG Con de Abrams i elaboració i assaig

a compresió de provetes.

CRITERI DE MOSTREIG 2 Determinació / 100 m3

ELEMENT A CONTROLAR Formigons 

ASSAIG Con de Abrams i elaboració i assaig

a compresió de provetes.

CRITERI DE MOSTREIG 2 Determinació / 200 m3

ELEMENT A CONTROLAR Fabricació d´aglomerat

ASSAIG Contingut de lligant

Anàlisi granulomètrica

Assaig Marshal

CRITERI DE MOSTREIG 1 Determinació / 100 Tn

ELEMENT A CONTROLAR Compactació d´aglomerat

ASSAIG Extracció i determinació de la densitat

d´una proveta testimoni

CRITERI DE MOSTREIG 1 Determinació / 100 Tn



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Amidaments Control de Qualitat 



PLA DE CONTROL DE QUALITAT

PREPARACIO SUPERFICIE TERRENY NATURAL

Parcial Fase Total

1 UT

Assaig de càrrega in situ, amb placa de 

60 cm de diàmetre d'un sòl, segons la 

norma DIN 18134, inclós element de 

reacció 

FASE I

C. Pont de Vilomara 2,00

C/ Sant Maurici 6,00

C/ Gaudi 1,00

Rampas C/ Gaudí 2,00 11,00

FASE II

Zona verda Pont de Vilomara 2,00

Zona verda UE‐12 3,00

Zona verda col.legi 4,00 9,00

FASE III

C/ Sant Maurici 2 6,00

Passatge Sabadell 3,00

Parc de la Sèquia 6,00 15,00 35,00

ASSAIGS D´IDENTIFICACIÓ DEL TERRENY NATURAL

2 UT

Anàlisi granulomètrica per 
tamisatge d'una mostra de sòl, 
segons la norma UNE 103-101 o 
NLT 104 
FASE I 1,00 1,00

FASE II 1,00 1,00

FASE III 2,00 2,00 4,00

3 UT

Determinació dels límits d'Atterberg 

(límit líquid i límit plàstic) d'una mostra 

de sòl, segons la norma UNE 103‐103 o 

NLT 105 i UNE i UNE 103‐104 o NLT 106

FASE I 1,00 1,00

FASE II 1,00 1,00

FASE III 2,00 2,00 4,00

4 UT

Determinació de l'índex CBR en 

laboratori, amb la metodologia del 

Próctor modificat (a tres punts) d'una 

mostra de sòl, segons la norma UNE 103‐

502

FASE I 1,00 1,00

FASE II 1,00 1,00

FASE III 2,00 2,00 4,00



Parcial Fase Total

5 UT

Determinació del contingut de matèria 

orgànica, pel mètode del  permanganat 

de sòdic d'una mostra de sòl, segons la 

norma UNE 103‐204

FASE I 1,00 1,00

FASE II 1,00 1,00

FASE III 2,00 2,00 4,00

6 UT

Assaig de piconatge pel mètode del 

Proctor modificat d'una mostra de sòl, 

segons la norma UNE 103‐501 o NLT 108 

FASE I 1,00 1,00

FASE II 1,00 1,00

FASE III 2,00 2,00 4,00

CONTROL DE COMPACTACIÓ DELS TERRAPLENS

7 UT

Determinació in situ de la humitat i la 

densitat pel mètode dels isòtops 

radioactius d'un sòl, segons la norma 

ASTM D 3017

FASE I 12,00 12,00

FASE II 4,00 4,00

FASE III 250,00 250,00 266,00

CONTROL DE COMPACTACIÓ DE LES RASES

7 UT

Determinació in situ de la humitat i la 

densitat pel mètode dels isòtops 

radioactius d'un sòl, segons la norma 

ASTM D 3017

FASE I 130,00 130,00

FASE II 4,00 4,00

FASE III 56,00 56,00 190,00

ASSAIGS D´IDENTIFICACIÓ DEL MATERIAL SELECCIONAT

2 UT

Anàlisi granulomètrica per 
tamisatge d'una mostra de sòl, 
segons la norma UNE 103-101 o 
NLT 104 
FASE I 1,00 1,00

FASE II 0,00 0,00

FASE III 0,00 0,00 1,00

3 UT

Determinació dels límits d'Atterberg 

(límit líquid i límit plàstic) d'una mostra 

de sòl, segons la norma UNE 103‐103 o 

NLT 105 i UNE i UNE 103‐104 o NLT 106



Parcial Fase Total

FASE I 1,00 1,00

FASE II 0,00 0,00

FASE III 0,00 0,00 1,00

4 UT

Determinació de l'índex CBR en 

laboratori, amb la metodologia del 

Próctor modificat (a tres punts) d'una 

mostra de sòl, segons la norma UNE 103‐

502

FASE I 1,00 1,00

FASE II 0,00 0,00

FASE III 0,00 0,00 1,00

5 UT

Determinació del contingut de matèria 

orgànica, pel mètode del  permanganat 

de sòdic d'una mostra de sòl, segons la 

norma UNE 103‐204

FASE I 1,00 1,00

FASE II 0,00 0,00

FASE III 0,00 0,00 1,00

6 UT

Assaig de piconatge pel mètode del 

Proctor modificat d'una mostra de sòl, 

segons la norma UNE 103‐501 o NLT 108 

FASE I 1,00 1,00

FASE II 0,00 0,00

FASE III 0,00 0,00 1,00

ASSAIGS D´IDENTIFICACIÓ DEL MATERIAL DE SUBBASE

2 UT

Anàlisi granulomètrica per tamisatge 

d'una mostra de tot‐u, segons la norma 

UNE‐EN 933‐1

FASE I 1,00 1,00

FASE II 0,00 0,00

FASE III 1,00 1,00 2,00

6 UT

Assaig de piconatge pel mètode del 

Proctor modificat d'una mostra de sòl, 

segons la norma UNE 103‐501 o NLT 108 

FASE I 1,00 1,00

FASE II 0,00 0,00

FASE III 1,00 1,00 2,00

8 UT

Determinació de l'equivalent de sorra 

d'una mostra de sòl, segons la norma 

NLT 113

FASE I 1,00 1,00

FASE II 0,00 0,00

FASE III 1,00 1,00 2,00



Parcial Fase Total

3 UT

Determinació dels límits d'Atterberg 

(límit líquid i límit plàstic) d'una mostra 

de sòl, segons la norma UNE 103‐103 o 

NLT 105 i UNE i UNE 103‐104 o NLT 106

FASE I 1,00 1,00

FASE II 0,00 0,00

FASE III 1,00 1,00 2,00

4 UT

Determinació de l'índex CBR en 

laboratori, amb la metodologia del 

Próctor modificat (a tres punts) d'una 

mostra de sòl, segons la norma UNE 103‐

502

FASE I 1,00 1,00

FASE II 0,00 0,00

FASE III 1,00 1,00 2,00

9 UT

Determinació de la resistència al desgast 

mitjançant la màquina de Los Àngeles 

d'una mostra de sòl granular, segons la 

norma NLT 149

FASE I 1,00 1,00

FASE II 0,00 0,00

FASE III 1,00 1,00 2,00

CONTROL DE COMPACTACIÓ DE LA SUBBASE

7 UT

Determinació in situ de la humitat i la 

densitat pel mètode dels isòtops 

radioactius d'un sòl, segons la norma 

ASTM D 3017

FASE I 16,00 16,00

FASE II 0,00 0,00

FASE III 18,00 18,00 34,00

ASSAIGS D´IDENTIFICACIÓ DEL MATERIAL DE BASE

2 UT

Anàlisi granulomètrica per tamisatge 

d'una mostra de tot‐u, segons la norma 

UNE‐EN 933‐1

FASE I 2,00 2,00

FASE II 1,00 1,00

FASE III 2,00 2,00 5,00

6 UT

Assaig de piconatge pel mètode del 

Proctor modificat d'una mostra de sòl, 

segons la norma UNE 103‐501 o NLT 108 

FASE I 2,00 2,00

FASE II 1,00 1,00

FASE III 2,00 2,00 5,00



Parcial Fase Total

8 UT

Determinació de l'equivalent de sorra 

d'una mostra de sòl, segons la norma 

NLT 113

FASE I 2,00 2,00

FASE II 1,00 1,00

FASE III 2,00 2,00 5,00

3 UT

Determinació dels límits d'Atterberg 

(límit líquid i límit plàstic) d'una mostra 

de sòl, segons la norma UNE 103‐103 o 

NLT 105 i UNE i UNE 103‐104 o NLT 106

FASE I 2,00 2,00

FASE II 1,00 1,00

FASE III 2,00 2,00 5,00

4 UT

Determinació de l'índex CBR en 

laboratori, amb la metodologia del 

Próctor modificat (a tres punts) d'una 

mostra de sòl, segons la norma UNE 103‐

502

FASE I 2,00 2,00

FASE II 1,00 1,00

FASE III 2,00 2,00 5,00

9 UT

Determinació de la resistència al desgast 

mitjançant la màquina de Los Àngeles 

d'una mostra de sòl granular, segons la 

norma NLT 149

FASE I 2,00 2,00

FASE II 1,00 1,00

FASE III 2,00 2,00 5,00

CONTROL DE COMPACTACIÓ DE LA BASE

7 UT

Determinació in situ de la humitat i la 

densitat pel mètode dels isòtops 

radioactius d'un sòl, segons la norma 

ASTM D 3017

FASE I 60,00 60,00

FASE II 36,00 36,00

FASE III 60,00 60,00 156,00

CONTROL DEL FORMIGÓ ESTRUCTURAL 

10 UT

Mostreig, realització del con d'abrams, 

elaboració de provetes, cura i assaig a 

compresió d'una sèrie de cinc provetes 

cilindriques de 15x30  cm, segons les 

normes UNE 83‐300‐84, UNE 83‐301‐91 

1R, UNE 83‐303‐84, UNE 83‐304‐84 i UNE 

83‐313‐90



Parcial Fase Total

FASE I 8,00 8,00

FASE II 4,00 4,00

FASE III 8,00 8,00 20,00

CONTROL DEL FORMIGÓ 

10 UT

Mostreig, realització del con d'abrams, 

elaboració de provetes, cura i assaig a 

compresió d'una sèrie de cinc provetes 

cilindriques de 15x30  cm, segons les 

normes UNE 83‐300‐84, UNE 83‐301‐91 

1R, UNE 83‐303‐84, UNE 83‐304‐84 i UNE 

83‐313‐90

FASE I 4,00 4,00

FASE II 0,00 0,00

FASE III 3,00 3,00 7,00

CONTROL DE COMPACTACIÓ DEL AGLOMERAT

11 UT

Extracció, tall, determinació de la 

densitat, segons la norma UNE‐EN 12697‐

6, i del gruix, d'una proveta testimoni de 

mescla bituminosa

FASE I 4,00 4,00

FASE II 4,00 4,00

FASE III 6,00 6,00 14,00

CONTROL DE FABRICACIÓ DEL AGLOMERAT

12 UT

Determinació del contingut de lligant 

d'una mostra de mescla bituminosa, 

segons la norma UNE‐EN 12697‐1

FASE I 4,00 4,00

FASE II 2,00 2,00

FASE III 6,00 6,00 12,00

13 UT

Anàlisi granulomètrica del granulat 

recuperat d'una mostra de mescla 

bituminosa, segons la norma UNE EN 

12697‐2 

FASE I 4,00 4,00

FASE II 2,00 2,00

FASE III 6,00 6,00 12,00



Parcial Fase Total

14 UT

Presa, confecció de tres provetes 

cilindriques, determinació de la densitat, 

estabilitat i fluencia (assaig Marshall) 

d'una mostra de mescla bituminosa, 

segons les normes UNE EN 12697‐30, 

UNE EN 12697‐32, UNE EN 12697‐8 i UNE 

EN 12697‐6, inclòs el càlcul de buits 

FASE I 4,00 4,00

FASE II 2,00 2,00

FASE III 6,00 6,00 12,00



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Pressupost Control de Qualitat 



PRESSUPOST  CONTROL DE QUALITAT

PARCIAL TOTAL P.UNITARI FASE I FASE II FASE III TOTAL

1 UT

Assaig de càrrega in situ, amb placa de 

60 cm de diàmetre d'un sòl, segons la 

norma DIN 18134, inclós element de 

reacció 

FASE I 11,00

FASE II 9,00

FASE III 15,00 35,00 185,00 €         2.035,00 €       1.665,00 €       2.775,00 €         6.475,00 €        

2 UT

Anàlisi granulomètrica per tamisatge 

d'una mostra de sòl, segons la norma 

UNE 103‐101 o NLT 104 

FASE I 5,00

FASE II 2,00

FASE III 5,00 12,00 25,00 €           125,00 €          50,00 €            125,00 €             300,00 €            

3 UT

Determinació dels límits d'Atterberg 

(límit líquid i límit plàstic) d'una mostra 

de sòl, segons la norma UNE 103‐103 o 

NLT 105 i UNE i UNE 103‐104 o NLT 106

FASE I 5,00

FASE II 2,00

FASE III 5,00 12,00 22,00 €           110,00 €          44,00 €            110,00 €             264,00 €            

4 UT

Determinació de l'índex CBR en 

laboratori, amb la metodologia del 

Próctor modificat (a tres punts) d'una 

mostra de sòl, segons la norma UNE 103‐

502

FASE I 5,00

FASE II 2,00

FASE III 5,00 12,00 68,00 €           340,00 €          136,00 €          340,00 €             816,00 €            

5 UT

Determinació del contingut de matèria 

orgànica, pel mètode del  permanganat 

de sòdic d'una mostra de sòl, segons la 

norma UNE 103‐204

FASE I 2,00

FASE II 1,00

FASE III 2,00 5,00 22,00 €           44,00 €            22,00 €            44,00 €               110,00 €            

6 UT

Assaig de piconatge pel mètode del 

Proctor modificat d'una mostra de sòl, 

segons la norma UNE 103‐501 o NLT 108 

FASE I 5,00

FASE II 2,00

FASE III 5,00 12,00 43,00 €           215,00 €          86,00 €            215,00 €             516,00 €            

7 UT

Determinació in situ de la humitat i la 

densitat pel mètode dels isòtops 

radioactius d'un sòl, segons la norma 

ASTM D 3017

FASE I 218,00

FASE II 44,00

FASE III 384,00 646,00 15,00 €           3.270,00 €       660,00 €          5.760,00 €         9.690,00 €        



8 UT

Determinació de l'equivalent de sorra 

d'una mostra de sòl, segons la norma 

NLT 113

FASE I 3,00

FASE II 1,00

FASE III 3,00 7,00 17,00 €           51,00 €            17,00 €            51,00 €               119,00 €            

9 UT

Determinació de la resistència al desgast 

mitjançant la màquina de Los Àngeles 

d'una mostra de sòl granular, segons la 

norma NLT 149

FASE I 3,00

FASE II 1,00

FASE III 3,00 7,00 48,00 €           144,00 €          48,00 €            144,00 €             336,00 €            

10 UT

Mostreig, realització del con d'abrams, 

elaboració de provetes, cura i assaig a 

compresió d'una sèrie de cinc provetes 

cilindriques de 15x30  cm, segons les 

normes UNE 83‐300‐84, UNE 83‐301‐91 

1R, UNE 83‐303‐84, UNE 83‐304‐84 i UNE 

83‐313‐90

FASE I 12,00

FASE II 4,00

FASE III 11,00 27,00 90,00 €           1.080,00 €       360,00 €          990,00 €             2.430,00 €        

11 UT

Extracció, tall, determinació de la 

densitat, segons la norma UNE‐EN 12697‐

6, i del gruix, d'una proveta testimoni de 

mescla bituminosa

FASE I 4,00

FASE II 4,00

FASE III 6,00 14,00 66,00 €           264,00 €          264,00 €          396,00 €             924,00 €            

12 UT

Determinació del contingut de lligant 

d'una mostra de mescla bituminosa, 

segons la norma UNE‐EN 12697‐1

FASE I 4,00

FASE II 2,00

FASE III 6,00 12,00 34,00 €           136,00 €          68,00 €            204,00 €             408,00 €            

13 UT

Anàlisi granulomètrica del granulat 

recuperat d'una mostra de mescla 

bituminosa, segons la norma UNE EN 

12697‐2 

FASE I 4,00

FASE II 2,00

FASE III 6,00 12,00 40,00 €           160,00 €          80,00 €            240,00 €             480,00 €            

14 UT

Presa, confecció de tres provetes 

cilindriques, determinació de la densitat, 

estabilitat i fluencia (assaig Marshall) 

d'una mostra de mescla bituminosa, 

segons les normes UNE EN 12697‐30, 

UNE EN 12697‐32, UNE EN 12697‐8 i UNE 

EN 12697‐6, inclòs el càlcul de buits 

FASE I 4,00

FASE II 2,00

FASE III 6,00 12,00 125,00 €         500,00 €          250,00 €          750,00 €             1.500,00 €        

FASE I FASE II FASE III TOTAL

8.474,00 €       3.750,00 €       12.144,00 €       24.368,00 €      
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