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1. MEMÒRIA 

 OBJECTE DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

Aquesta Estudi Bàsic de Seguretat i Salut forma part dels treballs de consultoria 
encarregats per l’Ajuntament de Sabadell a Ciae Enginyers amb l’objecte 
d’elaborar la Memòria tècnica valorada per la reparació i consolidació de la 
sèquia Monar al seu pas pel parc de La Clota – Font del Gitanos. 

Estableix, durant l’execució d'aquesta obra, les previsions respecte a prevenció 
de riscos 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 treballs. 

Els objectius d’aquest treball són els següents: 

− Conèixer el projecte a construir i definir la tecnologia adequada per a la 
realització tècnica de l’obra. 
 

− Analitzar totes les unitats d’obra contingudes al projecte a construir. 
 

− Definir tots els riscos, humanament detectables, que puguin aparèixer al 
llarg de la realització dels treballs. 
 

− Dissenyar les línies preventives a posar en pràctica, és a dir, la protecció 
col·lectiva i equips de protecció individual a implantar durant tot el procés 
de construcció. 
 

− Divulgar la prevenció decidida per a aquesta obra, a través del seu 
corresponent Pla de Seguretat i Salut a tots els que intervenen en el 
procés de construcció. 
 

− Crear un ambient de salut laboral a l’obra. 
 

− Definir les actuacions a seguir en el cas de que es produeixi l’accident. 
 

− Dissenyar una línia formativa per a prevenir els accidents. 
 

− Fer arribar la prevenció de riscos, a cada empresa subcontractista o 
autònoms que treballin en l’obra. 
 

− Dissenyar la metodologia necessària per a efectuar, en les degudes 
condicions de seguretat i salut, els treballs de reparació, conservació i 
manteniment. 
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 CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA 

1.2.1. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

L’obra a realitzar té per objectiu solucionar amb caràcter urgent la manca 
d’arribada del recurs hídric fins als camps i hortes que des de fa segles han estat 
fet us de la sèquia per els seus conreus. 

Segons el Pla d’Obra previst, l’obra s’executarà en una única fase, i en tot 
moment s’hauran de seguir les directrius d’aquest Estudi bàsic. 

 

1.2.2. COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT I DIRECCIÓ DE LES 
OBRES 

El coordinador de seguretat serà designat per la propietat. Aquest coordinador 
de seguretat i salut, un cop validi el document, realitzarà l’informe favorable, 
podent realitzar-se llavors l’aprovació del pla per part de l’administració i la 
corresponent obertura al centre de treball. 

Quedarà prohibit l’inici dels treballs sense la corresponent aprovació del pla de 
seguretat i salut i sense la confirmació per escrit del Coordinador de Seguretat 
i Salut de l’inici d’obra. 

 

1.2.3. TERMINI D’EXECUCIÓ 

El termini d’execució previst de l’obra és de 45 dies en total.  

L’horari de treball estarà comprès principalment entre les 7:00 i les 19:00 
hores. L’horari s’adaptarà als possibles requeriments necessaris que puguin 
sorgir durant el desenvolupament de les obres. 

1.2.4. PRESSUPOST DE LES OBRES 
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1.2.5.  PERSONAL I ORGANITZACIÓ DE L’EQUIP D’OBRA 

El personal adscrit a l’obra quedarà definit en el corresponent procés de licitació 
segons el contractista adjudicatari i en el corresponent pla de seguretat i salut. 
No obstant a això, s’estima que per a la realització de les obres es disposarà 
bàsicament de ma d’obra així com la utilització de maquinària d’obra civil, 
elements auxiliars i eines manuals. Existirà un encarregat d’obra i operaris. Per 
sobre d’aquests existirà un cap d’obra que no hi serà a temps complert a obra 
però que seguirà de prop el desenvolupament de la mateixa, restant en tot 
moment a disposició de la propietat, direcció i coordinació per a qualsevol 
aspecte relacionat amb l’obra. S’estima una previsió de mitja de 4 
treballadors, amb una punta màxima de 6. 

Abans de l’inici de l’obra, mitjançant una acta estandarditzada per la pròpia 
empresa adjudicatària, es realitzarà la designació del recurs preventiu en obra, 
enviant còpia de la mateixa al Coordinador de Seguretat i Salut de l’obra per al 
seu coneixement i efecte. 

El pla de seguretat i salut a realitzar pel contractista haurà de detallar el personal 
adscrit a l’obra. Així mateix, en obra, el contractista comunicarà qualsevol nova 
entrada a obra de treballadors, la realització de noves activitats, canvis en 
l’execució de treballs, entrada de maquinària, permisos, documentació, així com 
de qui faci us o sigui responsable del seu control i manipulació. 

 
El pla de seguretat i salut també definirà les empreses subcontractistes que 
pretengui contractar durant l’obra. Així mateix, en fase d’obra, qualsevol 
modificació d’aquestes seran comunicades amb anterioritat a la propietat, 
direcció i coordinació, realitzant-se la corresponent adhesió al pla de seguretat i 
salut, així com la obtenció de justificants d’aptitud, reconeixement mèdic i 
formació. 

1.2.6.  ACCESSOS A L’OBRA 

Disposem d’un accés principal a l’obra a través del camí del Molí Amat, el qual 
es troba aglomerat i en bon estat.  

L’accés a la zona d’obra haurà de quedar convenientment tancat durant tota 
l’obra i únicament obrir-se en el moment d’accedir o sortir maquinària o material 
de l’obra, sempre amb supervisió de personal d’obra. 

 

1.2.7.  IL·LUMINACIÓ DE L’OBRA 

Ja que l’obra està prevista realitzar-la en l’exterior i principalment durant el dia, 
es disposarà de llum natural. En cas de requerir-se enllumenat provisional, 
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s’adaptaran els mecanismes necessaris per assegurar el correcte 
desenvolupament de les obres. 

1.2.8.  CASETES I ZONES D’APLEC 

Donat que l'obra es planteja en una sola fase, es proposa només una zona 
d’aplec de materials. Aquest zona quedarà fixada segons indicacions de la 
Direcció d’obres.  

Per motius de seguretat, aquest acopi es procurarà que es situï en un recinte 
delimitat i en cas de ser necessari, tancat. 

L’aplec de Gestió de Residus, les casetes d’obra i instal·lacions provisionals, 
seguiran el mateix criteri de col·locació i organització que el del material d’aplec, 
quedant aquestes situades en la mateixa alineació. 

1.2.9.  TANCAMENTS I RECORREGUTS 

Les característiques singulars de l’àmbit d’actuació són relativament senzilles 
degut a que el camí del molí Amat, no en massa transitat. Tot i així, dona accés 
a un centre de treball i algunes zones agràries i per tant caldrà mantenir-lo 
sempre obert.  

El pas per ell de forma alternada amb un únic carril s’haurà de planificar durant 
el primer tram de construcció de la canonada de By-pass i caldrà disposar 
d’operaris senyalistes en els moments de maniobres d’entrada i sortida de 
maquinària al sector d’obres.  
 
Finalment, l’obra es planteja de forma que sigui possible un pas condicionat 
pels vianant durant la totalitat de la duració de les obres. 

1.2.10. INTERFERÈNCIES I SERVEIS AFECTATS 

No està prevista l’afectació de serveis durant l’execució de les obres fora de les 
afectacions previstes en el corresponent annex i plànols de serveis afectats del 
present projecte. 

Tot i així el contractista tindrà la obligació de fer la sol·licitud de serveis a 
companyies i l’ajuntament abans de l’inici de les obres.  

 PROCEDIMENTS, EQUIPS TÈCNICS I MITJANS AUXILIARS A 
UTILITZAR EN L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 

En coherència amb el resum per capítols del pressupost de l’obra i el pla 
d’execució de l’obra es defineixen els següents procediments, equips tècnics i 
mitjans auxiliars a utilitzar en l’execució de l’obra. 
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Moviment de terres, excavacions i terraplens 

• Maquinària d’excavació 
• Maquinària de moviment de terres 
• Maquinària de compactació 
• Camions de trabuc 
• Compressors i martells pneumàtics 
• Serres de disc 
• Eines manuals 
• Grups electrògens 

Demolicions i enderrocs 

• Maquinària de càrrega 
• Camions de trabuc 
• Compressors i martells pneumàtics 
• Eines manuals 

Pous, rases, etc. 

• Maquinària d’excavació 
• Camions 
• Formigoneres 
• Grues 
• Prefabricats 
• Eines manuals 

Drenatges, sanejament i canalitzacions 

• Formigoneres 
• Tubs i canonades 
• Recobriments 
• Grues 
• Prefabricats 
• Eines manuals 

Sub-base i base, ferms i paviments 

• Maquinària de demolició 
• Maquinària d’estesa i compactació 
• Camions de trabuc 
• Pavimentadores 
• Regs 
• Eines manuals 

Acabaments, barreres, vorades, senyalització, mobiliari urbà. 

• Formigoneres 
• Col·locació paviments 
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• Prefabricats 
• Camions 
• Grues 
• Eines manuals 

 

 ANÀLISIS I AVALUACIÓ INICIAL DELS RISCOS 

Al present capítol es realitza l’anàlisi i avaluació inicial dels riscos, tal com ho 
demana el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre pel que s’estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. Article 5. 

La següent anàlisi i avaluació inicial de riscos s’ha realitzat en base al projecte 
de l’obra i com a conseqüència de la tecnologia decidida per a construir, que pot 
ser variada per cada Contractista adjudicatari en el seus Plans de Seguretat i 
Salut, quan ho adapti a la tecnologia de construcció que li sigui pròpia. 

En tot cas, els riscos aquí analitzats, es podran controlar mitjançant la protecció 
col·lectiva necessària, els equips de protecció individual i la senyalització 
oportuna. 

El Pla de Seguretat i Salut que composi el Contractista adjudicatari respectarà la 
metodologia i concreció aconseguides per aquest treball. El Plec de Condicions 
Tècniques i Particulars, recull les condicions i qualitat que ha de reunir la 
proposta que es presenti en el seu moment a l’aprovació d’aquesta autoria de 
seguretat i salut. 

S'estima la magnitud del risc a través dels criteris objectius de la gravetat i 

probabilitat. 

Les probabilitats s’han qualificat com: 

Baixa(B) Es molt estrany que es produeixi la creació del risc 
Mitjana(M) El risc es preveu que es materialitzi en algunes ocasions 

Alta(A) Per les característiques del treball, el risc es pot produir de forma 
continuada 

 

Es refereix a la gravetat de les conseqüències en el cas que el risc es 
materialitzés i s'expressa en tres graus: baixa, de conseqüències menys greus; 
mitjana, de conseqüències greus i alta, de conseqüències extremadament greus. 

En el quadre següent, a manera d'exemple, es detallen les lesions i danys que 
han d'enquadrar-se en cada grau: 
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GRAVETAT CONSEQÜÈNCIES: LESIONS I DANYS 
 

 
Lleugerament 

danyós 
(LD) 

 

• Talls i cops petits 
• Irritació dels ulls per pols 
• Mal de cap 
• Desconfort 
    

 

 

Danyós 
(D) 

 

• Talls 

• Cremades 

• Commocions 

• Revinclades importants 

• Fractures Menors 

• Sordesa 

• Asma 

  

   

        

 
 
Extremadament 

danyós 
(DE) 

 

• Amputacions 
• Fractures majors 
• Intoxicacions 
• Lesions múltiples 
• Lesions fatals 
• Càncer i altres malalties cròniques  

 

La magnitud del risc es troba comparant els graus que s'atribueixin a cadascuna 
de les variables gravetat i probabilitat segons el quadre següent: 

 

 

Cadascuna de les variables precedents té un significat relatiu a la major o 
menor exigència de controlar el risc, la qual cosa condueix necessàriament a 
dissenyar un quadre de prioritats on s’indiqui el procediment a seguir: 

 

MAGNITUD DEL RISC 
GRAVETAT 

lleugerament 
danyós danyós extremadament 

danyós 

PROBABILITAT 

Baixa Risc trivial Risc tolerable Risc moderat 
Mitjana Risc tolerable Risc moderat Risc important 
Alta Risc moderat Risc important Risc intolerable 
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A cada risc se l’hi assigna el tipus de protecció a aplicar: 

− Protecció col·lectiva 
− Protecció individual 

 

Els riscos s’analitzen i s’avaluen per activitats, per oficis que intervenen, per 
medis auxiliars a utilitzar, per la maquinària que intervé, per les instal·lacions de 
l’obra, per les instal·lacions provisionals de l’obra, pel manteniment posterior en 
el període de garantia, pels riscos de danys a tercers. 

1.4.1. Riscos classificats per activitats 

RISC SIGNIFICAT 

 
Trivial (T) 

 

Per a l’execució de l’activitat plantejada, en fase de projecte es 
considera que el risc generat no és rellevant, no sent necessari estudiar 
cap mesura concreta. 

 
 

Tolerable 
(TO) 

 

Degut a les característiques d’aquesta activitat, en fase d’obra serà 
necessari que el pla de seguretat valori les proteccions individuals i 
col·lectives per a l’execució d’aquesta activitat en fase d’obra i que es 
segueixin els principis de l’acció preventiva i el compliment de les mesures 
generals de seguretat. 

 
 
 

Moderat 
(M) 

El projecte incorporarà especificacions concretes o mesures preventives 
per a l’execució d’aquest capítol en fase d’obra. El pla de seguretat 
haurà d’estudiar l’activitat i les especificacions de projecte millorant-les en 
la mesura que sigui possible per a minimitzar el risc existent. El pla 
indicarà les mesures preventives, proteccions individuals i col·lectives a 
aplicar, recursos tècnics i humans que seran d’aplicació en l’execució de 
l’activitat. 

 
 
 

Important 
(I) 

 

En el projecte estudia amb detall l’activitat a executar, no sent possible 
realitzar un procés constructiu o organització que minimitzi el possible  
risc a generar. El projecte incorpora mesures preventives i 
especificacions concretes per  a l’execució d’aquest capítol en fase d’obra. 
El pla de seguretat haurà de realitzar un estudi específic amb  detall 
plantejant sistemes organitzatius o recursos que permetin disminuir el risc 
existent o en cas de que no sigui possible, acotar i controlar els riscos. El 
pla indicarà les mesures preventives, proteccions individuals i col·lectives 
a aplicar, recursos tècnics i humans que seran d’aplicació de forma 
estricta en l’execució de l’activitat. 

 
Intolerable 

(IN) 

 

No es pot tolerar el risc. Convé evitar el plantejament d’aquestes 
activitats o modificar el sistema d’execució per a disminuir la magnitud 
del risc generat. En cas d’excepcions, aquestes han de quedar clarament 
justificades. 
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1.4.2. Riscos per oficis que intervenen 
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1.4.3. Riscos per medis auxiliars 
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1.4.4. Riscos classificats per la maquinària a intervenir 
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1.4.5. Riscos per les instal·lacions de l’obra 

 
 

1.4.6. Riscos de les instal·lacions provisionals de l’obra 

 

Als riscos analitzats a les pàgines anteriors s’ha d’afegir els d’incendi i explosió. 
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Aquests riscos adquiriran especial rellevància quan en el traçat de l’obra hagi 
d’interferir amb instal·lacions de gas o elèctriques. 

Sempre es tindran en compte els riscos propis del lloc, factors de forma i 
d’ubicació del tall a la instal·lació de les canonades, així com el canvis que 
pateixin en la seva periodicitat. 

Al Plec de Condicions Tècniques i Particulars es donen les normes a complir pel 
Contractista adjudicatari al seu Pla de Seguretat i Salut, amb l’objectiu de posar-
les en pràctica durant la realització de l’obra. 

1.4.7. Riscos per al manteniment posterior del construït 

Una vegada executada l’obra i en servei es preveu que els riscos seran molt 
baixos, degut a què el personal que realitzarà el manteniment serà qualificat i 
preparat amb formació específica per al seu treball. En termes generals es 
centraran en la precaució de senyalitzar la zona a treballar i prendre les mesures 
de protecció individual adequades. 

Com a prevenció col·lectiva, durant el manteniment posterior del construït es 
cuidarà la senyalització de la zona de treball, si aquesta és a la via pública. 

Com mitjans de protecció més eficaços per al treballador ens podem remetre als 
medis de protecció individual com són els guants, vestits impermeables, 
mascaretes, segons el casos. És important que la professionalitat dels 
treballadors sigui evident i que aquests tinguin uns costums de treball que facin 
reduir els sinistres de forma important. 

1.4.8. Riscos de danys a tercers 

Els deguts a la localització de l’obra, a la proximitat de trànsit de vianants i rodat 
a la proximitat de l’obra. 

Els derivats de la circulació dels vehicles d'excavació i transport de materials i de 
l'obertura de rases i pous. 

A més, els derivats de la possibilitat de projecció de materials sobre persones i 
vehicles. 
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 MITJANS PER A L’ELIMINACIÓ I PREVENCIÓ DE RISCOS 

1.5.1. Proteccions col·lectives a utilitzar en l’obra 

De l’anàlisi de riscos laborals que s’ha realitzat i els problemes específics que 
planteja la construcció de l’obra, es preveu utilitzar les contingudes al següent 
llistat: 
 

− Enderrocs o arrencada d’elements 
• Topall per descàrrega de camions. 
• Llumenera de senyalització 
• Barana d’abalisament. 
• Senyals acústiques i lluminoses d'avís en maquinària. 
• Senyals de trànsit. 
• Senyals de seguretat. 
• Cinta d’abalisament. 

 

− En excavació i explotació de pedreres 
• Xarxes metàl·liques de protecció per a esllavissades localitzades. 
• Barana de limitació i protecció. 
• Cinta d’abalisament. 
• Entibacions per a rases. 
• Senyals acústiques i lluminoses d'avís en maquinària. 
• Baranes. 
• Senyals de tràfic. 
• Senyals de seguretat. 
• Detectors de corrents erràtiques. 
• Marquesines o passadissos de seguretat. 
• Regat de pistes. 
• Topalls d'abocadors. 
• Detector mesurador tubular de gasos “Drager” o similar. 

 

− En transport, abocament, estesa i compactació 
• Tanques de limitació i protecció. 
• Barana d’abalisament. 
• Senyals acústiques i lluminoses d'avís en maquinària. 
• Senyals de tràfic. 
• Senyals de seguretat. 
• Regat de pistes. 

 

− En col·locació de canonades, pous i elements soterrats 
• Topall de descàrrega de camions. 
• Tanques de limitació i protecció. 
• Llumenera de senyalització. 
• Senyals de tràfic. 
• Senyals de seguretat. 
• Cons de plàstic. 
• Cinta d’abalisament. 

− En perforació horitzontal (hincat) de canonades 
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• Topall de descàrrega de camions. 
• Tanques de limitació i protecció. 
• Llumenera de senyalització. 
• Senyals de trànsit. 
• Senyals de seguretat. 
• Senyals acústiques i lluminoses d'avís en maquinària. 
• Detectors de corrents erràtiques. 
• Marquesines o passadissos de seguretat. 

 

− En formigons 
• Il·luminació d'emergència. 
• Passadís de seguretat. 
• Barana de limitació i protecció. 
• Cinta d’abalisament. 
• Senyals de seguretat. 
• Baranes. 
• Cables de subjecció de cinturons de seguretat. 

 

− En soldadures 
• Vàlvules antiretrocés. 

 

− En paviments i elements d’urbanització 
• Topall de descàrrega de camions. 
• Llumenera de senyalització. 
• Senyals de seguretat. 
• Cons de plàstic. 
• Cinta d’abalisament. 

 

− En riscos elèctrics 
• Interruptors diferencials. 
• Preses de terra. 
• Transformadors de seguretat. 
• Pòrtics limitadors de gàlib per a línies elèctriques. 

 

− En incendis 
• Extintors portàtils. 

 

En les zones conflictives, hauran d'establir-se itineraris obligatoris pel personal. 

Hauran de senyalitzar-se les conduccions elèctriques, les de gas i les d’aigua. 

Les rases, forats, desguassos, etc., hauran de protegir-se amb tanques o 
baranes i senyalitzar-se adequadament. Si la seva profunditat és major d’1,50 
metres, s'hauran d'estudiar les possibles alteracions del terreny abans de 
començar l'excavació. En tot cas, hauran d'instal·lar-se escales de mà cada 15 
metres com a màxim. 
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En les proximitats de línies elèctriques no es treballarà amb maquinària a la part 
més sortint de la qual pugui quedar a menys de dos metres de les mateixes, 
excepte si està tallat el corrent elèctric. En aquest cas serà necessari curtcircuitar 
la línia i posar-la a terra mitjançant una presa de terra de coure de 35 mil·límetres 
quadrats de secció mínima, connectada amb una pica ben humida. 

Si la línia té més de 25 KV, la proximitat màxima serà de 6 metres. 

Hauran d'inspeccionar-se les zones on puguin produir-se fissures, esquerdes, 
erosions, eixamplaments, etc., per si fos necessari prendre mesures, 
independentment de la seva correcció, si procedís. 

Es farà una revisió i manteniment periòdic de les Proteccions Col·lectives. 

Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un 
procediment de treball específic. 

No balancejar les càrregues suspeses. 

Sol·licitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de 
l’obra. 

Tenir l’obra en perfecte ordre i neteja. Organitzar les zones de pas i 
emmagatzematge. 

No treballar ni estar al radi d’acció de les càrregues suspeses. 

Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza. 

Suspensió de les feines en condicions extremes. 

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

En el Pla de Seguretat, el contractista farà una anàlisi de les mesures 
col·lectives, dissenyant-les i estudiant-les adequadament als medis que farà 
servir, adaptant el que s’exposa en el present estudi de seguretat. 

1.5.2. Proteccions individuals 

De l’anàlisi de riscos efectuat, es desprèn que existeix una sèrie d’ells que no 
s’han pogut resoldre amb la instal·lació de la protecció col·lectiva. Són riscos 
intrínsecs de les activitats individuals a realitzar pels treballadors i per la resta de 
persones que intervenen a l’obra. Conseqüentment s’ha decidit utilitzar les 
contingudes al següent llistat: 

− Cascos: d'ús obligatori per a tots els treballadors i visitants. 
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− Peces reflectants. 
− Botes de seguretat de lona (classe III). 
− Botes de seguretat de cuir (classe III). 
− Botes impermeables a l'aigua i a la humitat. 
− Botes dielèctriques: per a tot el personal que manipuli càrregues 

elèctriques. 
− Guants de cuir: guants per a ús general, hauran d'utilitzar-se en totes les 

operacions. 
− Guants de goma. 
− Guants de soldador 
− Guants dielèctrics. 
− Faixa contra les vibracions. 
− Cinturó de seguretat de subjecció: si fos necessari treballar a nivell 

superior al del sòl, i si no existís cap altre tipus de protecció. 
− Cinturó de seguretat de caiguda. 
− Cinturó antivibratori. 
− Armilla reflectant. 
− Màscara antipols: en els treballs de descàrrega de material pulverulent, 

així com en els quals el nivell de pols sigui apreciable. 
− Canellera contra les vibracions. 
− Ulleres contra impactes i antipols: hauran d'utilitzar-se en totes les 

operacions en que puguin esllavissar-se partícules agressives o pols, molt 
especialment en els treballs amb martell pneumàtic.. 

− Protectors auditius. 
− Pantalla de seguretat per a soldador elèctric: en esmolat o tall de material 

metàl·lic. 
− Polaines de soldador. 
− Maniguets de cuir. 
− Roba de treballs (granotes o bussos de cotó). 
− Davantals de cuir: en els treballs de soldadura i esmolat o tall de materials 

metàl·lics. 
− Ulleres per a soldadura autògena. 
− Vestit d'aigua: molt especialment en aquells treballs que no puguin 

suspendre's en condicions meteorològiques adverses. El seu color serà 
groc viu. 

− Botes d'aigua: en les mateixes circumstàncies que els vestits d'aigua, i 
quan s'hagi de treballar en sòls enfangats o mullats, així com en els 
treballs de formigonat. 

− Granota: es tindran en compte les reposicions al llarg de l'obra, segons 
Conveni Col·lectiu Provincial. 
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1.5.3. Prevenció específica 

• Cops i atrapaments per demolicions 

El personal anirà equipat amb casc i roba de treball. El calçat serà especial, amb 
botes de cuir de mitja canya. S'utilitzaran guants per evitar lesions a les mans. 

S'utilitzaran cordes auxiliars quan es necessiti enderrocar parets per tal d'evitar 
equilibris inestables, que puguin donar lloc a moviments inesperats. Es 
mantindran les distàncies a les demolicions en el moment de les mateixes, 
restringint l'accés a la zona si fos necessari. 
 

• Atropellaments per màquines o vehicles 

Es senyalitzaran els talls amb cartells de seguretat per tal d'evitar la presència 
de persones i evitar riscos. 

En els talls de compactació d'aglomerat i terres, es col·locaran cartells adossats 
a les màquines i portàtils, prohibint la presència de personal en el seu entorn. 

Al front dels estenedors, segons l'avanç, es col·locaran cartells prohibint-ne la 
presència de personal en aquest front, per tal d'evitar atropellament per part dels 
camions que facin marxa enrere. 

En les cruïlles amb carreteres i camins es senyalitzaran les zones de treball, els 
desviaments i els treballs en calçades i vorades de les mateixes. 

El personal que treballi en els enllaços i cruïlles utilitzarà armilles reflectants 
sempre que sigui necessari. 
 

• Col·lisions i bolcades de màquines i camions 

Les pistes, cruïlles i incorporacions a vies públiques es senyalitzaran segons 
normativa vigent. Qualsevol senyalització que afecti la via pública serà 
autoritzada per la Direcció Facultativa de l'Obra o organismes autònoms 
pertinents. 

Els talls de càrrega i descàrrega es senyalitzaran marcant espais per a 
maniobres i aparcaments. 

Els cantells de pista que presentin riscos de bolcades es protegiran 
adequadament. 

Quan la descàrrega de camions es faci a abocadors, hauran de col·locar-se 
topalls. 
 
 

• Pols per circulació, vent, etc. 

Les pistes i traçats per on circulin màquines es regaran periòdicament amb 
cisterna d'aigua. 
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El personal que treballi en ambient de pols utilitzarà caretes o ulleres antipols. 
 

• Atrapaments 

Les màquines que girin: retroexcavadores, grues, carregadores, etc. portaran 
cartells indicatius, prohibint quedar-se sota el radi d'acció de la màquina. 

Pel maneig de grans peces suspeses: tubs, etc., s'utilitzaran cordes auxiliars, 
guants i calçat de seguretat. 

Els ganxos que s'utilitzin en els elements auxiliars d'elevació portaran sempre 
pestell de seguretat. 

Totes les instal·lacions i màquines de taller portaran les seves transmissions 
mecàniques protegides. 
 

• Caigudes a diferent nivell 

S'utilitzaran escales de mà amb dispositius antilliscants per l'accés a interiors 

d'excavacions, etc. 

Les excavacions es senyalitzaran amb cordó d’abalisament. 
 

• Caigudes al mateix nivell 

El personal haurà d'utilitzar botes de seguretat adequades al treball que realitzi. 

Per al creuament de rases es disposaran passarel·les. Les màquines portaran 
en els accessos a cabines plaques antilliscants. En tots el treballs d'altura serà 
obligatori l’ús de cinturó de seguretat. 
 

• Caigudes d'objectes 

Tot el personal de l'obra utilitzarà casc. Quan es treballi en altura amb risc de 
caiguda d'objectes i pugui haver o passar treballadors per nivells inferiors 
s'acotarà una zona a nivell de terra. 

Els aplecs de tubs a prop de les excavacions, rases, etc. estaran calçats. 

En els treballs amb grues, especialment si són repetitius, es situaran cartells que 
recordin la prohibició de circular o de quedar-se sota càrregues suspeses. 

Les plataformes de treball i cantells d'estructures al buit portaran baranes amb el 
seu corresponent sòcol. 

Si hi ha esllavissades en talussos, s'utilitzaran paranys amb malla metàl·lica. 
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De manera general, es senyalitzaran els talls recordant la necessitat d'ORDRE i 
NETEJA. 

Quan el personal hagi de caminar per ferralla hauran d'habilitar-se passarel·les 
de fusta. 

• Electrocucions 

Els quadres elèctrics de distribució s'instal·laran amb interruptor diferencial de 
mitja sensibilitat (300 mA) i presa de terra. 

Les màquines elèctriques de ma i la xarxa d'enllumenat aniran protegides amb 

interruptor diferencial d'alta sensibilitat (30mA). Cadascuna de les màquines 
elèctriques disposarà de presa de terra. 

Els electricistes tindran a la seva disposició guants dielèctrics. 
 

• Eczemes, causticacions 

El personal que treballi en llocs humits o amb aigua, en formigonat de fonaments, 
soleres, fossats, gunitat, etc., utilitzarà botes i d'aigua i guants. 

Igualment, el personal de taller en contacte amb olis portarà guants. 

Els encarregats dels líquids desencofrants portaran guants, ulleres i caretes. 
 

• Projecció de partícules 

S'utilitzaran ulleres en els treballs següents: 

− En els treballs de taller mecànic, pedra d'esmeril, desbarbadores, etc. 
− Per obrir regates, caixetins, etc. amb punter i maça, martell picador o 

martell i escarpa. 
− Al realitzar demolicions per tal d'evitar projeccions i cops als ulls. 
− Al realitzar treballs de neteja amb aire a pressió. 

 

• Cremades 

Els operaris encarregats de la bituminadora utilitzaran específicament davantal i 
guants. 

Els treballadors encarregats de l'estesa d'aglomerat utilitzaran calçat de 
seguretat que atenuï la calor que els arribi als peus. 
 

• Incendis-Explosions 
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Les barraques d'oficines, magatzem general, magatzem de fungibles, tallers, 
instal·lacions, serveis del personal, disposaran d'extintors d'incendis segons el 
tipus de foc previsible. 

Els equips oxicetilènics portaran incorporats vàlvules d’antiretrocés. 

• Vibracions, lumbàlgies 

Els operaris de màquines de moviment de terres, els conductors de camions de 
trabuc, els operaris de piconadores, especialment les vibrants, i els treballadors 
que utilitzin martells trencadors, portaran cinturó antivibratori. 
 

• Punxades i talls 

Tot el personal portarà calçat de seguretat, que haurà de portar plantilla 
anticlaus, en els treballs amb els encofrats de fusta i en els de ferralla. 
 

• Interferència amb línies elèctriques, telèfons, enllumenat 

Si la interferència es produeix per circulació de vehicles o màquines sota la línia, 
s'utilitzaran gàlibs en ambdós costats de la mateixa i cartells avisadors del risc. 
 

• Sorolls 

Totes les màquines i camions disposaran de silenciador adequat que esmorteeixi 
el soroll. 

Quan no sigui possible reduir o anul·lar el soroll de la font, el personal portarà 
proteccions acústiques. 
 

• Ensorraments d'excavacions 

Els talussos adequats al tipus de terreny o en el seu cas els estreps necessaris 
per tal d'evitar ensorraments no es defineixen ni dimensionen en aquest Estudi 
de Seguretat i Salut. Correspon al Contractista la responsabilitat sobre les 
mesures necessàries a adoptar a fi i efecte de reduir el risc d’ensorrament, 
mesures que han de ser aprovades per la Direcció Facultativa. 
 

• Intoxicacions per fums, pintures, etc. 

Quan existeixin concentracions de fums per soldadures es disposarà de 
ventilació i els operaris utilitzaran caretes. 
 

• Interferències amb servei d'aigua i xarxa de clavegueres 

És fonamental la utilització de botes quan s'està treballant en rases, així com 
casc i guants, augmentant les precaucions si aquests treballs es realitzen en 
zona urbana i amb proximitat de línies elèctriques, intercalant pantalles si fos 
necessari al costat on pugui produir-se el contacte. 
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Aquestes rases hauran de senyalitzar-se i protegir-se adequadament per a 
informar els ciutadans, acotant la zona de treball i aplecs de materials per tal 
d'evitar tot tipus de perill. 

1.5.4. Senyalització dels riscos 

La prevenció dissenyada, per a millorar la seva eficàcia, requereix la utilització 
d’una senyalització adequada. A continuació s’adjunta una relació de les més 
comuns segons la seva finalitat. 
 

Senyalització dels riscos del treball 

Com a complement de la protecció col·lectiva i dels equips de protecció individual 
previstos, es decideix la utilització d’una senyalització normalitzada que recordi 
en tot moment els riscos existents a tots els que treballen a l’obra. El plec de 
condicions defineix el necessari per a l’ús d’aquesta senyalització. La 
senyalització escollida és la del llistat que s’ofereix a continuació, a mode 
informatiu. 

− Advertència risc elèctric 
− Advertència explosió 
− Banda d’advertència de perill 
− Prohibit el pas a vianants. 

 

Senyalització vial 

Si els treballs a realitzar originen riscos importants per als treballadors de l’obra, 
per la presència de veïnat o trànsit rodat, serà necessari instal·lar l’oportuna 
senyalització vial, que organitzi la circulació de vehicles de la forma més segura 
possible. El Plec de Condicions defineix el necessari per a l’ús d’aquesta 
senyalització. 

Les excavacions properes a carreteres, camins, zones urbanes, etc., es 
senyalitzaran per tal d'evitar accidents de curiosos. 

La senyalització haurà de ser aprovada per la Direcció Facultativa, i pot estar 
sotmesa a variacions al llarg de l'obra, en base a necessitats o modificacions que 
puguin presentar-se. Hauran, en tot cas, d'ajustar-se a la instrucció 8-3 I.C.: 
Senyalització d'Obres. 

1.5.5. Formació i informació en seguretat i salut 

La formació i informació dels treballadors en els riscos laborals i en els mètodes 
de treball a utilitzar, són fonamentals per a l’èxit de la prevenció. 

El Contractista adjudicatari està legalment obligat a formar a tot el personal al 
seu càrrec, de tal forma, que tots els treballadors tindran coneixement dels riscos 
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propis de la seva activitat laboral, de les conductes a observar en determinades 
maniobres, de l’ús correcte de les proteccions col·lectives i del dels equips de 
protecció individual necessaris per a la seva protecció. 

A la contractació de cada treballador i periòdicament, s'informarà de les mesures 
de seguretat i salut que hauran d'adoptar-se en el treball, així com de 
l’obligatorietat que tenen de complir-les. 

Abans de començar el treball haurà de comprovar-se que cada operari coneix 
perfectament l'ús de les eines, útils i maquinària que se'l faciliti, i que les utilitza 
sense perill per si mateix i per les persones de l'entorn. En altre cas s'haurà de 
facilitar l'ensenyament i les normes necessàries per garantir el citat fi. 

1.5.6. Serveis comuns 

Es disposarà de vestuaris, serveis higiènics i menjadors degudament dotats. 

El vestuari disposarà de caselles individuals amb clau, seients i calefacció. 

Els serveis higiènics tindran lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per 
cada deu treballadors, i un WC per cada vint-i-cinc treballadors, disposant de 
miralls i calefacció. 

El menjador disposarà de taules i seients amb espatllera, piques de rentar plats, 
escalfador de menjars, calefacció i un recipient per deixalles. 

Per a la neteja i conservació dels locals, es disposarà d'un treballador amb la 
dedicació necessària. 

1.5.7. Serveis sanitaris i primers auxilis 

• Reconeixement mèdic 

Tot el personal que comenci a treballar en l'obra haurà de passar un 
reconeixement mèdic previ al treball, i que serà repetit en el període d'un any. 

S'analitzarà l'aigua destinada al consum dels treballadors per tal de garantir la 
seva potabilitat, si no procedeix de la xarxa de proveïment de la població. 
 

• Farmaciola 

Es disposarà d'una farmaciola contenint el material especificat en l'Ordenança 
General de Seguretat i Higiene en el Treball. 
 

• Assistència a accidentats 
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S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents Centres Mèdics a on 
hauran de traslladar-se els accidentats pel seu més ràpid i efectiu tractament. 

És molt convenient disposar a l'obra, i en lloc ben visible, d'una llista de telèfons 
i direccions dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc., per 
garantir un ràpid transport dels accidentats als centres d'assistència. 

1.5.8. Prevenció de riscs de danys a tercers 

Es senyalitzaran els accessos a l'obra d'acord amb la normativa vigent. 

De la mateixa manera, es col·locaran cartells que prohibeixin l'entrada de 
persones i vehicles aliens a les obres. 

 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS I ÀREES AUXILIARS 

Segons el volum de treballadors previst, es defineixen a continuació les 
instal·lacions provisionals per a l’ús dels treballadors. 

Les instal·lacions provisionals per als treballadors s’allotjaran a l’interior de 
mòduls metàl·lics prefabricats, comercialitzats en xapa emparedada amb aïllant 
tèrmic i acústic. 

Es muntaran sobre una cimentació lleugera de formigó o sobre la superfície 
existents si té la suficients solidesa salvaguardant la seva integritat. Tindran un 
aspecte senzill però digne. El plec de condicions, els plànols i els amidaments 
aclareixin les característiques tècniques d’aquests mòduls. Han de retirar-se al 
finalitzar l’obra i hauran d’arreglar-se els possibles desperfectes que la seva 
ubicació hagi produït. 

Amb referència a les escomeses provisionals d’aigua potable, elèctrica i de 
desguàs, s’instal·laran les necessàries segons les condicions d’infraestructura 
que ofereix el lloc de treball. 

 

 SISTEMA PROJECTAT PER A LA PREVENCIÓ 

1.7.1. Sistema decidit per al control del nivell de seguretat i salut, i 
documents de nomenaments 

El Pla de Seguretat i Salut és el document que haurà de recollir-lo exactament, 
segons les condicions contingudes al Plec de Condicions Tècniques i Particulars 
de Seguretat i Salut. 
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El sistema escollit és el de “llistes de seguiment i control”, per a ser 
complementades pels mitjans del Contractista adjudicatari i que es defineixen al 
Plec de Condicions Tècniques i Particulars. 

La protecció col·lectiva i la seva posta en obra es controlarà mitjançant l’execució 
del pla d’obra previst i les llistes de seguiment i control esmentades al punt 
anterior. 

El control de lliurament d’equips de protecció individual es realitzarà: 

1º Mitjançant la signatura del treballador que els rep, en un parte de 
magatzem que es defineix al Plec de Condicions Tècniques i Particulars. 

 

2º Mitjançant la conservació en apilament, dels equips de protecció individual 
utilitzats, ja inservibles, fins que la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut 
pugui amidar les quantitats rebutjables. 

 

Es preveu fer servir els mateixos documents que utilitzi normalment per a 
aquesta funció el Contractista adjudicatari, les formalitats recollides al Plec de 
Condicions Tècniques i Particulars i ser coneguts i aprovats per la Direcció 
Facultativa de Seguretat i Salut com parts integrants del Pla de Seguretat i Salut 
que com a mínim, són els continguts al següent llistat (això afectarà tant als 
contractistes com als subcontractistes): 

• Document de nomenament de l’Encarregat de seguretat. 
• Document de nomenament del senyalista de maniobres. 
• Documents d’autorització del manejament de diverses màquines que així ho 

requereixin o que s’estableixi mitjançant el Plec de Condicions Tècniques i 
Particulars. 

• Certificat mèdic que acrediti l’aptitud dels treballadors per als treballs que van 
a realitzar. 

• Certificat que acrediti que els treballadors han rebut la formació necessària 
en matèries de prevenció, referent als treballs que van a realitzar i al tipus 
d’obra en la que van a intervenir i d’acord amb el que es cita a l’apartat 
següent. 

1.7.2. Prevenció assistencial en cas d’accident laboral 

− Local farmaciola de primers auxilis 

Donada les característiques d’aquesta obra i la concentració de treballadors 
prevista, és necessari dotar-la d’un local farmaciola de primers auxilis, en el que 
es donen les primeres atencions sanitàries als possibles accidentats. 

El contingut, característiques i ús queden definits pel Plec de Condicions 
Tècniques i Particulars de Seguretat i Salut i en les literatures dels amidaments 
i pressupost. 
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A més, al Pla de Seguretat i Salut que elabori el Contractista s’haurà de fer 
constar la ubicació, així com la dotació de dita farmaciola. 
 

− Medicina Preventiva 

El Contractista adjudicatari, en compliment de la legislació laboral vigent, 
realitzarà els reconeixements mèdics previs a la contractació dels treballadors 
d’aquesta obra i els preceptius de ser realitzats a l’any de la seva contractació. I 
així mateix, exigirà puntualment aquest compliment, a la resta de les empreses 
que siguin subcontractades per ell per a aquesta obra. 

Al Plec de Condicions Tècniques i Particulars s’expressen les obligacions 
empresarials en matèria d’accidents i assistència sanitària. 
 

− Evacuació d’accidentats 

L’evacuació d’accidentats, que per les seves lesions així ho requereixin, està 
prevista mitjançant la contractació d’un servei d’ambulàncies, que el Contractista 
adjudicatari definirà exactament, a través del seu Pla de Seguretat i Salut, tal i 
com es diu al Plec de Condicions Tècniques i Particulars. 

Centres hospitalaris més pròxims: 

EMERGÈNCIES   Telèfon general 112 

CONSULTORI LOCAL EMERGÈNCIES 
CAP CREU ALTA 
Carrer de Castellar del Vallès, 222, 08208 Sabadell, Barcelona 
Telèfon: 937 23 70 14/ Urgències: 061 
 
HOSPITAL 
Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de SabadellParc Taulí, 1, 08208 Sabadell, 

Barcelona08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona 

Tel: 937 23 10 10/ Urgències: 112 
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 PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT 

El pressupost d’Execució Material de Seguretat i Salut és de: 

MIL SET – CENTS SEIXANTA SET EUROS AMB – SETANTA - UN CÈNTIMS 
(1.767,71 €). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barcelona, Maig  de 2020, 
 
 
 
 
 
 

Ramon Font Arnedo 
Enginyer de camins, canals i ports 

CIAE INGENIEROS S.L. 
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2. PLÀNOLS 

  



Apèndix 4 Estudi Bàsic de Seguretat i  Salut  

                                                      
  
---- 
 
SITUACIÓ, EMPLAÇAMENT DE LES OBRES, FASES D'OBRA I ZONES D’OCUPACIO 

 
 

 

OCUPACIÓ ZONES D’OBRA 
           ACCÉS  
     ZONES D’APLEC I CASETES 
D’OBRA 
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3. PLEC DE CONDICIONS 

3.1. OBJECTIUS 

El present Plec de Condicions Tècniques i Particulars de Seguretat i Salut, és un 
document contractual d’aquesta obra que té per objecte: 
 

1º Exposar totes les obligacions del Contractista adjudicatari amb respecte a 
aquest Estudi de Seguretat i Salut. 

 

2º Concretar la qualitat de la prevenció decidida i el seu muntatge correcte. 
 

3º Exposar les normes preventives d’obligat compliment en determinats casos 
o exigir al Contractista adjudicatari que incorpori al seu Pla de Seguretat i 
Salut, aquelles que no són pròpies del seu sistema de construcció per a 
aquesta obra. 

 

4º Concretar la qualitat de la prevenció decidida per al manteniment posterior 
del construït. 

 

5º Definir el sistema d’avaluació de les alternatives o propostes fetes pel Pla 
de Seguretat i Salut, a la prevenció continguda en aquest Estudi de 
Seguretat i Salut. 

 

6º Fixar uns determinats nivells de qualitat de tota la prevenció que es preveu 
utilitzar, amb la finalitat de garantir el seu èxit. 

 

7º Definir les formes d’efectuar el control de la posada en obra de la prevenció 
decidida i la seva administració. 

 

8º Establir un determinat programa formatiu en matèria de Seguretat i Salut, 
que serveixi per a implantar amb èxit la prevenció dissenyada. 

 

Tot això amb l’objectiu global d’aconseguir la realització d’aquesta obra, sense 
accidents ni malalties professionals, al complir els objectius fixats a la Memòria 
de Seguretat i Salut i que s’han d’entendre transcrits com a norma fonamental 
d’aquest document contractual. 
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3.2. LEGISLACIÓ APLICABLE A L’OBRA 

Essent tan variades i àmplies les normes aplicables a la Seguretat i Salut en el 
Treball, s'establiran els principis que segueixen. En cas de diferència o 
discrepància, predominarà la de major rang jurídic, i predominarà la més 
moderna sobre la més antiga. 
 

Són d'obligat compliment totes les disposicions que segueixen: 
 

• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de construcció (Reial 
Decret 1627/1997, de 24 d’octubre) (BOE 25-10-1997) 

 

• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de construcció (Reial 
Decret 773/1997 

 

• Reglament dels serveis de prevenció (Reial Decret 39/1997, de 17 de gener) 
 

• Llei de Prevenció de Riscs Laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre) 
 

• “Reglamento de Seguridad en las Máquinas" (Reial Decret 1495/1986, 25 de 
maig) (BOE 21-07-1986). 

 

• “Norma sobre Señalización de Seguridad en los centros locales de trabajo" 
(Reial Decret 1403/1986, 9 de maig) (BOE 08-07-1986). 

 

• Estatut dels Treballadors (Llei 8/1980 de 10 de març) (BOE 14-03-1980). 
 

• Reglament d'Aparells Elevadors per a Obres (O.M. 23-05-1977) ( BOE 17-
06-1977). 

 

• Reglamentació Electrotècnica per Baixa Tensió (Decret 2413/1972, 20 de 
setembre). Instruccions Complementàries (O.M. 31-10-1973). (RD842/2002) 

 

• Homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors (Normes 
Tècniques Reglamentàries NT) (BOE 29-05-1974). 

 

• Comitès de Seguretat i Higiene en el Treball (Decret 423/1971 de 11 de 
març) (BOE 16-03-1971). 

 

• Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball (O.M. 09-03-71) 
(BOE 16-03-1971). 

 

• Pla Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (O.M. 09-03-1971) (BOE 
11-03-1971). 

• Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (O.M. 28-08-1970) 
(BOE 5/7/8/9-09-1970). 
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• Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió (Decret 
3151/1968, 28 de novembre). 

 

• Reglament dels Serveis Mèdics d'Empreses (O.M. 21-11-1959) (BOE 27-11-
1959). 

 

• Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la 
Construcció i Obres Públiques (O.M. 20-05-1952) (BOE 15-06-1952). 

 

• Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció. 
 

• Altres disposicions oficials relatives a la Seguretat i Higiene i Medicina del 
Treball, que puguin afectar als treballadors que realitzin l'obra, a tercers o al 
medi ambient. 

 

I totes aquelles Normes i Reglaments en vigor durant l'execució de les obres, 
que puguin no coincidir amb les vigents en el moment de la redacció de l'Estudi. 
 

3.3. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA ADJUDICATARI 

1º Complir i fer complir a l’obra, totes les obligacions exigides per la legislació 
vigent de l’Estat Espanyol i les seves Comunitats Autònomes, referida a la 
seguretat i salut en el treball i concordants, d’aplicació a l’obra. 

 

2º Elaborar en el menor termini possible i sempre abans de començar l’obra, 
un Pla de Seguretat complint amb l’articulat del Reial Decret 1627/1997, pel 
que s’estableixen les disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres 
de construcció. En dit Pla es respectarà el nivell de prevenció definit als 
documents d’aquest Estudi de Seguretat i Salut per a aquesta obra. 
Requisit sense el que no podrà ser aprovat. 

 

3º Incorporar al Pla de Seguretat i Salut, el “Pla d’Execució de l’obra” que es 
pensa seguir, incloent desglossades, les partides de seguretat amb la 
finalitat de poder realitzar-se a temps i de forma eficaç; per a això seguirà 
fidelment com model, el Pla d’Execució d’obra que es subministra. 

 

4º Presentar dit Pla de Seguretat i Salut, per a la seva aprovació, a la Direcció 
Facultativa de Seguretat i Salut. 

 

5º Notificar a la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut, amb quinze dies 
d’antelació, la data en la que es pensa començar els treballs, amb la finalitat 
de poder programar les seves activitats i assistir a la signatura de l’acta de 
replanteig, doncs aquest document, és el que posa en vigència el contingut 
del Pla de Seguretat i Salut que s’aprovi. 
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6º En el cas de que pogués existir alguna diferència entre els pressupostos de 

l’Estudi i el del Pla de Seguretat i Salut que presenti el Contractista 
adjudicatari, acordar les diferencies i donar-les la solució més oportuna, 
amb l’autoria de l’Estudi de Seguretat i Salut abans de la signatura de l’acta 
de replanteig. 

 

7º Transmetre la prevenció convinguda al Pla de Seguretat i Salut aprovat, a 
tots els treballadors propis, subcontractistes i autònoms de l’obra i fer-les 
complir amb les condicions i prevenció en ell expressades. 

 

8º Lliurar a tots els treballadors de l’obra independentment de la seva afiliació 
empresarial principal, subcontractada o autònoma, els equips de protecció 
individual definits en aquest Plec de Condicions Tècniques i Particulars del 
Pla de Seguretat i Salut aprovat, per a que puguin usar-se de forma 
immediata i eficaç. 

 

9º Muntar a temps totes les proteccions col·lectives definides al Plec de 
Condicions Tècniques i Particulars del Pla de Seguretat i Salut aprovat, 
segons el contingut al Pla d’Execució d’obra; mantenir-la en bon estat, 
canviar-la de posició i retirar-la, amb el coneixement de que s’ha dissenyat 
per a protegir a tot els treballadors de l’obra, independentment de la seva 
afiliació empresarial principal, subcontractistes o autònoms. 

 

10º Muntar a temps segons el contingut al Pla d’Execució d’obra, contingut al 
Pla de Seguretat i Salut aprovat: les “instal·lacions provisionals per als 
treballadors”. Mantenir-les en bon estat de confort i neteja; realitzar els 
canvis de posició necessaris, les reposicions del material fungible i la 
retirada definitiva, tenint en compte que es defineixen i calculen aquestes 
instal·lacions, per a ser utilitzades per tots els treballadors de l’obra, 
independentment de la seva afiliació empresarial principal, subcontratistes 
o autònoms. 

 

11º Complir fidelment amb l’expressat al Plec de Condicions Tècniques i 
Particulars del Pla de Seguretat i Salut aprovat, en l’apartat: “accions a 
seguir en cas d’accident laboral”. 

 

12º Informar d’immediat dels accidents: lleus, greus, mortals o sense víctimes 
a la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut, tal com queda definit a 
l’apartat “accions a seguir en cas d’accident laboral”. 

 

13º Disposar en apilament d’obra, abans de ser necessària la seva utilització, 
tots els articles de prevenció continguts i definits en aquest Estudi de 
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Seguretat i Salut, en les condicions que expressament s’especificaran dins 
d’aquest Plec de Condicions Tècniques i Particulars de Seguretat i Salut. 

 

14º Col·laborar amb la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut, en la solució 
tècnica preventiva, dels possibles imprevistos del projecte o motivats pels 
canvis d’execució decidits sobre la marxa, durant l’execució de l’obra. 

 

15º Incloure al Pla de Seguretat i Salut que presentarà per a la seva aprovació, 
les mesures preventives implantades a la seva empresa i que són pròpies 
del seu sistema de construcció, unides a les que es subministren per al 
muntatge de la protecció col·lectiva i equips, dins d’aquest Plec de 
Condicions Tècniques i Particulars, formaran un conjunt de normes 
específiques d’obligat compliment en l’obra. 

 

16º Composar al Pla de Seguretat i Salut, una declaració formal d’estar 
disposat a complir amb aquestes obligacions en particular i amb la 
prevenció i el seu nivell de qualitat, contingudes en aquest Estudi de 
Seguretat i Salut. Sense el compliment d’aquest requisit, no podrà ser 
atorgada l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut. 

 

17º Composar al Pla de Seguretat i Salut l’anàlisi inicial dels riscos tal com 
exigeix la Llei 31 de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals, per 
a que sigui conegut per la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut. 

 

18º Al llarg de l’execució de l’obra, realitzar i donar conta d’ell a la Direcció 
Facultativa de Seguretat i Salut així com l’anàlisi permanent de riscos al 
que com empresari està obligat per mandat de la Llei 31 de 8 de novembre 
de Prevenció de Riscos Laborals, amb la finalitat de conèixer-ho i prendre 
les decisions que siguin oportunes. 

 
3.4. CONDICIONS TÈCNIQUES DELS MITJANS DE PROTECCIÓ I SALUT 
 

3.4.1. Equips de protecció individual 

3.4.1.1. Condicions generals 

Com a norma general, s’han escollit equips de protecció individual còmodes i 
operatius, per a evitar els rebuigs al seu ús per part dels treballadors. El 
pressupost contemplarà qualitats que en cap moment podran ser rebaixades, 
doncs anirà en contra d’aquest objectiu general. Per l’exposat s’especifica com 
condició expressa que: tots els “equips de protecció individual” utilitzables en 
aquesta obra, compliran les següents condicions generals: 
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1º Tindran la marca "CE" o, en el seu defecte i un cop autoritzats per aquesta 
autoria de Seguretat i Salut, serà necessari: 

 

A. Que estiguin homologats "MT". 
 

B. Que estigui en possessió d’una homologació equivalent de qualsevol 
dels Estats Membres de la Unió Europea. 

 

C. Si no hi hagués la homologació descrita al punt anterior, seran admeses 
les homologacions equivalents dels Estats Units de Nord Amèrica. 

 

De no complir-se en cadena, cap dels suposats expressats, s’ha 
d’entendre que aquest equip de protecció individual està expressament 
prohibit per al seu ús a aquesta obra. 

 

2º Els equips de protecció individual, tenen autoritzat el seu ús durant el seu 
període de vigència. Arribant a la data de caducitat, es constituirà un 
apilament ordenat, que serà revisat per la Direcció Facultativa de Seguretat, 
per a que autoritzi la seva eliminació de l’obra. 

 

3º Tot equip de protecció individual en ús que estigui deteriorat o trencat, serà 
reemplaçat d’immediat, restant constància en l’oficina d’obra del motiu del 
canvi i el nom de l’empresa i de la persona que rep el nou equip de protecció 
individual, per a donar la màxima serietat possible a la utilització d’aquestes 
proteccions. 

Tanmateix, s’investigaran els abandonaments d’aquests equips de 
protecció, per a raonar amb el usuaris i fer-los veure la importància que 
realment tenen per a ells. 

 

4º Els equips de protecció individual, amb les condicions expressades, han 
estat valorats segons les fórmules de càlcul de consums d’equips de 
protecció individual, en coherència amb les utilitzades pel grup d’empreses 
SEOPAN., subministrats en al Manual per a Estudis i Plans de Seguretat i 
Salut Construcció del INSHT.; per consegüent, s’entenen valorades totes 
les utilitzables pel personal i comandaments del contractista principal, 
subcontractistes i autònoms si els hagués. 

 

5º Si el Contractista adjudicatari varia la previsió de treballadors calculada a 
la memòria d’aquest Estudi de Seguretat i Salut, resta obligat a presentar 
al seu Pla de Seguretat i Salut els càlculs realitzats. Aquesta presentació 
tindrà un aspecte clar i semblant al que es subministra a la memòria 
esmentada. 
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3.4.2. Mitjans de protecció col·lectiva 

3.4.2.1. Condicions generals 

A la memòria d’aquest Estudi de Seguretat i Salut, s’han definit els mitjans de 
protecció col·lectiva. El Contractista adjudicatari és el responsable de que a 
l’obra, compleixin tots ells, amb les següents condicions generals: 
 

1º La protecció col·lectiva d’aquesta obra, ha estat dissenyada als Plànols de 
Seguretat i Salut. El Pla de Seguretat i Salut els respectarà fidedignament, 
excepte si existís una proposta diferent prèviament aprovada. 

 

2º Les possibles propostes alternatives que es presenten al Pla de Seguretat 
i Salut, requereixen per a poder ser aprovades, justificació raonada i una 
representació tècnica de qualitat en forma de plànols d’execució d’obra. 

 

3º Les proteccions col·lectives d’aquesta obra, estaran en apilament 
disponible per a ús immediat, dos dies abans de la data decidida per al seu 
muntatge, segons el previst al Pla d’Execució d’Obra. 

 

4º Seran noves, a estrenar, si els seus components tenen caducitat d’ús 
reconeguda, o si així s’especifica al seu apartat corresponent dins d’aquest 
“Plec de Condicions Tècniques i Particulars de Seguretat i Salut”. Idèntic 
principi al descrit s’aplicarà als components de fusta. 

 

5º Abans de ser necessari el seu ús, estaran en apilament real a l’obra amb 
les condicions idònies d’emmagatzemament per a la seva bona 
conservació. Seran examinades per la Direcció Facultativa de Seguretat i 
Salut, per a comprovar si la seva qualitat es correspon amb la definida en 
aquest Estudi de Seguretat i Salut o amb la del Pla de Seguretat i Salut que 
arribi a aprovar-se. 

 

6º Seran instal·lades prèviament a l’inici de qualsevol treball que requereixi el 
seu muntatge. Resta prohibida la iniciació d’un treball o activitat que 
requereixi protecció col·lectiva, fins que aquesta estigui muntada per 
complet en l’àmbit del risc que neutralitza o elimina. 

 

7º El Contractista adjudicatari, queda obligat a incloure i subministrar al seu 
“Pla d’Execució d’Obra”, la data de muntatge, manteniment, canvi 
d’ubicació i retirada de cadascuna de les proteccions col·lectives que es 
contenen a aquest Estudi de Seguretat i Salut, seguint l’esquema del Pla 
d’Execució d’Obra que subministrarà inclòs als documents tècnics 
esmentats. 
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8º Serà desmuntada d’immediat, tota protecció col·lectiva en ús en la que 
s’apreciïn deterioraments amb minva efectiva de la seva qualitat real. Es 
substituirà a continuació el component deteriorat i es tornarà a muntar la 
protecció col·lectiva una vegada resolt el problema. Entre tant es realitza 
aquesta operació, es suspendran els treballs protegits pel tram deteriorat i 
s’aïllarà de forma eficaç la zona per a evitar accidents. Aquestes operacions 
restaran protegides mitjançant l’ús d’equips de protecció individual. 

 

9º Durant la realització de l’obra, pot ser necessari variar el tipus o la disposició 
de la instal·lació de la protecció col·lectiva prevista al Pla de Seguretat i 
Salut aprovat. Si això ocorre, la nova situació serà definida als plànols de 
Seguretat i Salut, per concretar exactament la nova disposició o forma de 
muntatge. Aquests Plànols hauran de ser aprovats per la Direcció 
Facultativa de Seguretat i Salut. 

 

10º Les proteccions col·lectives projectades en aquest treball, estan destinades 
a la protecció dels riscos de tots els treballadors i visitants de l’obra; és a 
dir: treballadors de l’empresa principal, els de les empreses 
subcontractistes, empreses col·laboradores, treballadors autònoms i visites 
dels tècnics de Direcció d’Obra o de la Propietat, així com visites de les 
inspeccions d’organismes oficials o de convidats per diverses causes. 

 

11º El Contractista adjudicatari, en virtut de la legislació vigent, està obligat al 
muntatge, manteniment en bon estat i retirada de la protecció col·lectiva 
pels seus medis o mitjançant subcontractació, responent davant la 
Propietat de l’Obra, segons les clàusules penalitzadores del contracte 
d’adjudicació d’obra i del Plec de Condicions Tècniques i Particulars del 
projecte. 

 

12º El muntatge i ús correcte de la protecció col·lectiva definida en aquest 
Estudi de Seguretat i Salut, és preferible a l’ús d’equips de protecció 
individual per a defendre’s d’idèntic risc; en conseqüència, no s’admetrà el 
canvi d’ús de protecció col·lectiva pel d’equips de protecció individual. 

 

13º El Contractista adjudicatari, queda obligat a conservar en la posició d’ús 
prevista i muntada, les proteccions col·lectives que fallen per qualsevol 
causa, fins que es realitzi la investigació amb l’assistència expressa de la 
Direcció Facultativa de Seguretat i Salut. En cas de fallada per accident de 
persona o persones, es procedirà segons les normes legals vigents, avisant 
a més a més sense demora, immediatament, desprès d’ocórrer els fets, a 
la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut. 
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3.4.2.2. Instal·lació i ús de les proteccions col·lectives 

Dins l’apartat corresponent de cada protecció col·lectiva, que s’inclouen als 
diversos apartats del text següent, s’especifiquen les condicions tècniques 
d’instal·lació i ús, junt amb la seva qualitat, definició tècnica de la unitat i les 
normes d’obligat compliment que s’han creat per a que siguin complides pels 
treballadors que han de muntar-les, mantenir-les, canviar-les de posició i retirar-
les. 

El Contractista adjudicatari recollirà obligatòriament al seu “Pla de Seguretat i 
Salut”, les condiciones tècniques i demés especificacions esmentades a l’apartat 
anterior. Si el Pla de Seguretat i Salut presenta alternatives a aquestes 
previsions, ho farà amb idèntica composició i format, per a facilitar la seva 
comprensió i en el seu cas, la seva aprovació. 
 

3.4.3. Mitjans auxiliars, màquines i equips 

Es prohibeix el muntatge dels medis auxiliars, màquines i equips, de forma 
parcial; és a dir, ometent l’ús d’algun o varis dels components amb els que es 
comercialitzen per a la seva funció. 

L’ús, muntatge i conservació dels medis auxiliars, màquines i equips, es farà 
seguint estrictament les condicions de muntatge i utilització segura, contingudes 
al manual d’ús editat pel seu fabricant. 

Tots els medis auxiliars, màquines i equips a utilitzar en aquesta obra, tindran 
incorporats el seus propis dispositius de seguretat exigibles per aplicació de la 
legislació vigent. Es prohibeix expressament la introducció al recinte de l’obra, 
de medis auxiliars, màquines i equips que no compleixin la condició anterior. 

Si el mercat dels medis auxiliars, màquines i equips, ofereix productes amb la 
marca "CE", el Contractista adjudicatari, al moment d’efectuar l’estudi per a 
presentació de l’oferta d’execució de l’obra, els ha de tenir presents i intentar 
incloure’ls, per què són per si mateixos, més segurs que els que no la 
posseeixen. 

 

3.4.4. Senyalització de l’obra 

3.4.4.1. Senyalització de riscos en el treball 

Aquesta senyalització complirà amb el contingut del Reial Decret 485 de 14 
d’abril del 1997. Desenvolupa els preceptes específics sobre senyalització de 
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riscos en el treball segons la Llei 31 de 8 de novembre del 1995 de Prevenció de 
Riscos Laborals. 

A les “literatures” dels amidaments i pressupost s’especifiquen: el tipus, model, 
mida i material de cadascun dels senyals previstos per a ser utilitzats en l’obra. 
Aquests textos han de tenir-se per transcrits a aquest Plec de Condicions 
Tècniques i Particulars, com normes d’obligat compliment. 

Seran noves i amb la finalitat d’economitzar costos s’escullen i valoren els 
models adhesius en tres mides comercialitzades: petit, mitjà i gran. 

Senyal de riscos al treball normalitzada segons el Reial Decret 485 del 1977 de 
14 d’abril. 

Amb la finalitat de no augmentar innecessàriament el text d’aquest Plec de 
Condicions de Seguretat i Salut, s’han de tenir per transcrites en ell, les 
literatures dels amidaments referents a la senyalització de riscos en el treball. La 
seva reiteració és innecessària. 
 

3.4.4.2. Normes per al muntatge dels senyals 

1º Els senyals s’ubicaran segons el descrit als plànols. 
 

2º Al Pla de Seguretat que redacti el Contractista es preveurà la mobilitat dels 
senyals, en funció de l’evolució de l’obra. 

 

3º Els senyals romandran cobertes per elements opacs quan el risc, 
recomanació o informació que anuncien sigui innecessari i no convingui per 
qualsevol causa la seva retirada. 

 

4º S’instal·laran als llocs i a les distàncies que s’indiquen als plànols específics 
de senyalització. 

 

5º Es mantindrà permanentment un tall de neteja i manteniment de senyals, 
que garanteixi la seva eficàcia. 

 

 
3.4.4.3. Normes per als muntadors de la senyalització d’obra 

Es donaran instruccions concretes als muntadors dels senyals, per a que puguin 
realitzar el muntatge amb absoluta eficàcia. En cas de que aquesta operació 
comporti riscos, se’ls dotarà dels equips necessaris per a evitar possibles 
accidents. Se’ls farà signar un rebut de recepció, tant de les instruccions com 
dels equips, que restarà arxivat a disposició de la Direcció Facultativa de 
Seguretat i en el seu cas, de l’Autoritat Laboral. 

 



Memòria tècnica valorada per la reparació i consolidació de la sèquia  

Monar al seu pas pel parc de La Clota – Font del Gitanos.   

 

54 

3.4.4.4. Senyalització vial 

Aquesta senyalització complirà amb el nou “Codi de la Circulació” i amb el 
contingut de la “Norma de carreteres 8.3-IC, senyalització, abalisament, defensa, 
neteja i acabament d’obres fixes fora de poblat” promulgada pel “Ministerio de 
Fomento”. 

Encara que la norma 8.3-IC està prevista per a obres fora de poblat, a aquest 
Plec s’assumeix la tipologia dels senyals recollides en ella per a les obres objecte 
del present Projecte. 

A les “literatures” dels amidaments i pressupost, s’especificaran: el tipus, model, 
mida i material de cadascun dels senyals previstos per a ser utilitzats en l’obra. 
Aquests textos s’han de tenir per transcrits a aquest Plec de Condicions 
Tècniques i Particulars com característiques d’obligat compliment. 
 

3.4.4.5. Normes per al muntatge dels senyals 

1º No s’instal·laran en els passeigs o voreres, doncs això constituiria un 
obstacle fix temporal per a la circulació. 

 

2º Queda prohibit immobilitzar-les amb pedres apilades o amb materials solts, 
s’instal·laran sobre peus drets metàl·lics i trípodes. 

 

3º Els senyals romandran cobertes per elements opacs quan el risc, 
recomanació o informació que anuncien sigui innecessari i no convingui per 
qualsevol causa la seva retirada. 

 

4º S’instal·laran als llocs i a les distàncies que s’indiquen als plànols específics 
de senyalització vial. 

 

5º Es mantindrà permanentment un tall de neteja i manteniment de senyals, 
que garanteixi l’eficàcia de la senyalització vial instal·lada. 

 

6º En qualsevol cas i malgrat el previst als plànols de senyalització vial, es 
tindran en compte els comentaris i possibles recomanacions que facin les 
autoritats municipals al llarg de la realització de l’obra. 

3.4.5. Instal·lacions provisionals i àrees auxiliars 

3.4.5.1. Condicions generals 

Aquests serveis resten resolts mitjançant la instal·lació de mòduls metàl·lics 
prefabricats comercialitzats en xapa emparedada amb aïllament tèrmic i acústic, 
muntats sobre soleres lleugeres de formigó que garantiran la seva estabilitat i 
bon anivellament. Els plànols i les “literatures” i contingut dels amidaments, 
aclareixen les característiques tècniques que han de reunir aquests mòduls, la 
seva ubicació i instal·lació. Es considera unitat d’obra de seguretat, la seva 
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recepció, instal·lació, manteniment, retirada i demolició de la solera de 
cimentació. 

Aquestes instal·lacions estaran disposades segons el detall dels plànols d’aquest 
Estudi de Seguretat i Salut i reuniran les següents característiques: 
 

3.4.5.2. Obra civil 

− Cimentació de formigó en massa de 200 Kg (HM-20) de ciment "portland". 
 

− Mòduls metàl·lics comercialitzats en xapa metàl·lica aïllant pintada contra la 
corrosió. S’han previst en l’opció de lloguer mensual, contenint la distribució 
i instal·lacions necessàries expressades al quadre informatiu. Dotats de la 
fusteria metàl·lica necessària per a la seva ventilació, amb cristalls simples 
a les finestres, que a l’hora, estaran dotades amb fulls practicables de 
corredora sobre guies metàl·liques, tancades mitjançant tanques de pressió 
per mordassa simple. 

 

− Fusteria i portes de pas formades per cèrcols directes per a mampara i fulls 
de pas de fusta, sobre quatre perns metàl·lics. Els fulls de pas de les 
comunes i dutxes, seran de les de tipus esquinçat a 50 cm, sobre el 
paviment. Les portes d’accés tindran pany amb clau. 

 

3.4.5.3. Instal·lacions 

− Mòduls dotats d’instal·lació, de fontaneria per a aigua calenta i freda i 
desguassos, amb les oportunes aixetes, claveguerons, desguassos, aparells 
sanitaris i dutxes. Totes les conduccions seran previstes en "PVC". 

 

− També disposen d’instal·lació elèctrica des del quadre de distribució, dotat 
dels interruptors magnetotèrmics i diferencial de 30 mA; distribuïda amb 
mànega contra la humitat i dotada de fil de presa de terra. Es calcula un 
endoll per a cada dos lavabos. 

 

3.4.5.4. Escomeses 

Es realitzaran als punts disponibles més propers del lloc de treball. Les 
condicions tècniques i econòmiques considerades en aquest Estudi de Seguretat 
i Salut, són les mateixes que les assenyalades per a l’ús d’aquests serveis al 
Plec de Condicions Tècniques i Particulars del projecte de l’obra o del contracte 
d’adjudicació. 

El subministrament d’energia elèctrica al començament de l’obra i abans de que 
es realitzi l’oportuna escomesa elèctrica de l’obra, es realitzarà mitjançant la 
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posada en funcionament d’un grup electrògen generador trifàsic, accionat per un 
motor de gasoil. Se’l considera un mitjà auxiliar necessari per a l’execució de 
l’obra, conseqüentment no es valora al pressupost de seguretat. L’escomesa 
d’aigua potable, es realitzarà a la canonada de subministrament especial per a 
l’obra, que té idèntic tractament econòmic que el descrit al punt anterior. 
 

3.4.6. Manteniment posterior del construït 

Les condicions tècniques que han de complir les proteccions decidides per al 
manteniment posterior del construït ja especificats a la memòria seran els 
mateixos que les descrites a les proteccions de l’obra. 

 
3.5. NORMES D’OBLIGAT COMPLIMENT PER A LA PREVENCIÓ GENERAL 
DE RISCOS 

3.5.1. Per oficis que intervenen 

3.5.1.1. Ofici de Paleta 

Les condicions prèvies que ha de reunir el tall són: 
 

− Mantenir els buits existents al sòl protegits en prevenció de caigudes. 
 

− Els petits buits per a instal·lacions es destaparan per al seu aplomat. Una 
vegada realitzada aquesta operació s’executarà el tancament definitiu del 
buit, en prevenció de riscos per absència de proteccions. 

 

− Els buits estaran constantment protegits, les proteccions deteriorades es 
repararan immediatament o es substituiran per altres en bon estat. 

 

− On existeixi perill de caiguda d’alçada, s’instal·laran les senyalitzacions de 
“PERILL DE CAIGUDA DES D’ALÇADA" i " OBLIGATORI UTILITZAR 
CINTURÓ DE SEGURETAT", assenyalant als plànols la posició dels 
senyals. 

 

− S’il·luminaran convenientment totes les zones a les que s’hagi de treballar, 
si s’ha d’utilitzar portàtils, estaran alimentats a 24 volts en prevenció de risc 
elèctric. 

 

− Es retiraran les runes de les zones de treball diàriament. 
− Els accessos a les zones de treball seran sempre segurs, prohibint els ponts 

mitjançant un tauló. 
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− Estarà prohibit el balanceig de les càrregues suspeses. 
 

− S’hissaran els materials ceràmics sense treure els embolcalls amb els que 
es subministren de fàbrica (fleix, embolcall de PVC, etc.). 

 

− S’hissaran els materials solts apilats ordenadament a l’interior de 
plataformes emplintades. 

 

− Es desmuntaran les proteccions perimetrals únicament per a introduir els 
materials, reposant-les immediatament desprès de realitzada la descàrrega. 

 

− S’indicaran les zones d’apilament de materials. 
 

− Es prohibirà llençar enderrocs. 
 

− Els taulons es carregaran a l’espatlla de tal forma que al caminar l’extrem 
que va per davant es trobi per sobre de l’alçada del casc de qui el transporta. 

 

− S’utilitzaran màscares de respiració als llocs en els que es pot produir pols 
ambiental. 

 

3.5.1.2. Electricistes i instal·ladors 

− Al magatzem per a apilament de material elèctric s’ubicarà al lloc senyalat 
als plànols. 

 

− A la fase d’obra d’obertura i tancament de rases es tindrà cura de l’ordre i la 
neteja de l’obra, per a evitar els riscos de trepitjades i ensopegades. 

 

− El muntatge d’aparells elèctrics (magnetotèrmics, disjuntors, etc.) serà 
executat sempre per personal especialista, en prevenció dels riscos per 
muntatges incorrectes. 

 

− La il·luminació als talls no serà inferior als 100 lux, mesurats a 2 m del terra. 
 

− La il·luminació mitjançant portàtils s’efectuarà utilitzant “portalàmpades 
estancs amb mànec aïllant” i reixa de protecció de la bombeta, alimentats a 
24 volts. 

 

− Es prohibeix el connexionat de cables als quadres de subministrament 
elèctric d’obra sense la utilització de les clavilles mascle - femella. 

 



Memòria tècnica valorada per la reparació i consolidació de la sèquia  

Monar al seu pas pel parc de La Clota – Font del Gitanos.   

 

58 

− Les escales de ma a utilitzar, seran del tipus de “tisora”, dotades amb 
sabates antilliscants i cadeneta limitadora d’obertura, per a evitar els riscos 
per treballs realitzats sobre superfícies insegures i estretes. 

 

− Es prohibeix la formació de bastides utilitzant escales de ma a mode de 
cavallets, per a evitar riscos per treballs sobre superfícies insegures i 
estretes. 

 

− La realització del cablejat, colgada i connexió de la instal·lació elèctrica de 
l’escala, sobre escales de ma (o bastides sobre cavallets), s’efectuarà una 
vegada protegit el buit de la mateixa amb una xarxa horitzontal de seguretat, 
per a eliminar el risc de caiguda des d’alçada. 

 

− La instal·lació elèctrica en terrasses, tribunes, balcons, bolcades, etc, sobre 
escales de ma (o bastides amb cavallets), s’efectuarà un cop instal·lada una 
xarxa tensa de seguretat entre les plantes “sostre” i la de recolzament a la 
que s’executen els treballs, per a eliminar el risc de caiguda des d’alçada. 

 

− Es prohibeix en general a aquesta obra, la utilització d’escales de ma o de 
bastides sobre cavallets, en llocs amb risc de caiguda des d’alçada durant 
els treballs d’electricitat, si abans no s’han instal·lat les proteccions de 
seguretat adequades. 

 

− L’eina a utilitzar pels electricistes instal·ladors, estarà protegida amb material 
aïllant normalitzat contra els contactes amb l’energia elèctrica. 

 

− Les eines dels instal·ladors elèctrics amb l’aïllament deteriorat seran 
retirades i substituïdes per altres en bon estat, de forma immediata. 

 

− Per a evitar la connexió accidental a la xarxa, de la instal·lació elèctrica, 
l’últim cablejat que s’executarà serà el que va del quadre general al de la 
“companyia subministradora” guardant en lloc segur els mecanismes 
necessaris per a la connexió, que seran els últims en instal·lar-se. 

 

− Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica seran anunciades a 
tot el personal de l’obra abans de ser iniciades, per a evitar accidents. 

 

− Abans de fer entrar en càrrega a la instal·lació elèctrica, es farà una revisió 
en profunditat de les connexions de mecanismes, proteccions i 
entroncaments dels quadres generals elèctrics directes o indirectes, d’acord 
amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
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3.5.2. Per activitats previstes 

3.5.2.1. Abocament directe de formigons mitjançant canaleta 
 

− Abans d’iniciar el formigonat revisar el perfecte estat i estabilitat dels 
encofrats. 

 

− L’abocament del formigó es farà per tongades regulars evitant sobrecarregar 
puntals que puguin deformar-se o rebentar l’encofrat. 

 

− Detenir el formigonat si es detecta algun fallo en l’encofrat. 
 

− La maniobra d’abocament la dirigirà un capatàs que evitarà que es realitzin 
maniobres perilloses. 

 

− Instal·lar topalls de final de recorregut per als camions formigonera. 
 

− Prohibir que els operaris es situïn darrera el camió formigonera durant el 
retrocés. 

 

3.5.2.2. Treballs en proximitat de línies elèctriques soterrades 
 

− Es treballarà sempre sota el control d’algun tècnic de la companyia 
propietària de la línia. 

 

− Si la línia està soterrada es mantindrà una distància de seguretat de 0,50 m. 
 

− En cas de trobar una conducció no prevista, prendre les següents mesures: 
 

· Suspendre els treballs d’excavació propers a la conducció. 
 

· Avisar a la companyia propietària de la línia. 
 

− En tot cas, si això no fos possible, sota control d’un tècnic capacitat, actuar 
de la següent manera: 

 

· Descobrir la conducció sense deteriorar-la i amb molta precaució. 
 

· Protegir la conducció per a evitar deterioraments. 
· No desplaçar els cables fora de la seva posició, ni tocar, recolzar-se o 

passar sobre ells al verificar la instal·lació. 
 

· Tant si es detecta la línia deteriorada com si es produeix un trencament 
pels treballs d’excavació, es paralitzaran els treballs, s’impedirà l’accés 
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de personal a la zona, s’intentarà avisar a la companyia propietària i, si 
això no fos possible, s’avisarà a les autoritats competents. 

 

· Si una màquina excavadora entra en contacte amb alguna part metàl·lica 
de la mateixa, amb una línia elèctrica en tensió, el conductor haurà de 
romandre a la cabina fins que no existeixi perill. 

 

3.5.2.3. Replens de terres en general 
 

− Quan una màquina de moviment de terres estigui treballant, no es permetrà 
l’accés al terreny comprés en el seu radi de treball, si roman estàtica, es 
senyalarà la seva zona de perillositat actuant-se en el mateix sentit. 

 

− No s’abandonarà la màquina sense haver deixat abans reposada al sòl la 
cullera o la pala, aturat el motor, treta la clau de contacte i posat el fre. 

 

− No es permetrà el transport de persones sobre aquestes màquines. 
 

− Aniran equipades amb extintor. 
 

− No es procedirà a reparacions sobre la màquina amb el motor en marxa. 
 

− Davant la presència de conductors elèctrics sota tensió, s’impedirà l’accés 
de la màquina a punts on pogués entrar en contacte amb ells. 

 

− Diàriament s’inspeccionarà el motor, frens, direcció, xassís, sistema 
hidràulic, transmissions i perns, llums i neumàtics o cadenes, donant compte 
del seu estat al cap d’obra. 

 

− Les passarel·les i graons d’accés per a conducció o manteniment romandran 
netes de greix, fang i oli. 

 

− Es senyalitzarà amb topalls de seguretat el lloc d’aproximació màxim a la 
vora del tall de rasa o de buidat per a les operacions de càrrega o descàrrega 
indirectament o per basculació. 

− Expressament queda prohibit el transport de persones sobre els 
motovolquets autopropulsats (dúmpers), amb excepció del conductor. Se’ls 
instal·larà plaques de límit de velocitat màxima (40 Km/h). 

 

− Queden prohibits els apilaments de terra i/o materials a la vora 
d’excavacions. 
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− Totes les vores d’excavació efectuades quedaran senyalitzades a un mínim 
de 2 m del tall del terreny, quedant prohibida l’estada o el pas de persones 
al tros de terreny entremig. 

 

− Els camins de circulació interna es senyalitzaran amb claredat per a evitar 
cops o rascades, posseiran el pendent màxim autoritzat pel fabricant per a 
la màquina que menor pendent admeti. 

 

− No es realitzaran ni amidaments ni replanteigs a les zones on estiguin 
treballant màquines, fins que estiguin aturades. 

 

− Els dúmpers hauran de ser conduïts per una persona proveït del preceptiu 
carnet de conduir classe B. 

 

− Es prohibeix sobrepassar les càrregues màximes especificades de cada 
equip de transport. 

 

− Als dúmpers es prohibeix les càrregues que impedeixin la correcta visió del 
conductor i el remuntat de pendents sota càrrega s’efectuarà sempre marxa 
enrere, per a evitar pèrdues d’equilibri o bolcada. 

 

− Tota la maquinària emprada haurà d’estar en perfectes condicions d’ús. 
L’empresa es reserva el dret d’admissió a l’obra en funció de la posada al 
dia de la documentació oficial del vehicle. 

 

− Als camions, les càrregues es repartiran sobre la capsa amb suavitat, evitant 
descàrregues brusques que desnivellin l’horitzontalitat de la càrrega. 

 

− Al transportar s’evitarà que la càrrega superi un pendent ideal en tot el 
contorn del 5%. 

 

− Per a evitar la projecció de partícules, no emplenar la cullera a vessar ni fer 
moviments bruscos ni treballs amb el vent en contra. 

 

− Els riscos d’incendi i explosió els tindran en compte revisant periòdicament 
els sistemes elèctrics i davant la presència de combustibles es col·locarà el 
rètol "NO FUMAR". 

També s’analitzarà la presència de conduccions de gas, i es procedirà a 
l’abalisament i senyalització del seu traçat. 

− El manteniment periòdic de motors i escapaments i el mantenir la cabina 
tancada pal·liaran els efectes del soroll. 

En aquest sentit no s’arrossegaran culleres o fulles pel terra. 
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− Es procurarà emprar seients anatòmics per a atenuar les vibracions. 
 

− El reg periòdic i moderat de la zona de treball i el mantenir la cabina de 
conducció tancada evitarà l’exposició a la pols. 

 

− Per a evitar cremades, els canvis d’oli es faran sempre en fred i els hidràulics 
es buidaran abans de manipular en ells. 

 

− No es manipularan les bateries sense la utilització de guants per a evitar 
lesions. Amb líquids corrosius s’hauran d’emprar ulleres i guants. 

 

3.5.2.4. Conductor de camió 
 

− Si no ha manegat abans un vehicle de la mateixa marca i model, sol·licitar la 
instrucció adequada. 

 

− Abans de pujar a la cabina per a engegar, s’inspeccionarà el vehicle al voltant 
i per sota, per si hagués alguna anomalia. 

 

− Fer sonar el clàxon immediatament abans d’iniciar la marxa. 
 

− Comprovar els frens desprès d’un rentat o d’haver travessat zones amb 
aigua. 

 

− No circular per la vora d’excavacions o talussos. 
 

− No circular mai en punt mort. 
 

− Mai circular massa pròxim al vehicle que el precedeixi. 
 

− Mai transportar passatgers fora de la cabina. 
 

− Baixar el basculant immediatament desprès d’efectuar la descàrrega, evitant 
circular amb ell aixecat. 

 

− Si s’ha d’inflar un pneumàtic, situar-se a un costat, fora de la possible 
trajectòria del cèrcol si sortís projectat. 

 

− No realitzar revisions o reparacions amb el basculant aixecat sense haver-lo 
calçat prèviament. 

 

− Realitzar totes les operacions que l’afectin reflectides a la Norma de 
Manteniment. 
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3.5.2.5. Conductor de motovolquet 
 

− Utilitzar l’equip de protecció personal que se l’assigni. 
 

− Comunicar al seu superior qualsevol anomalia que observi i anotar-la al 
“comunicat” de treball. 

 

− Circular a velocitat moderada, en funció de la càrrega transportada i de l’estat 
del paviment. 

 

− Si l’encesa és amb maneta, al efectuar aquella, donar l’estrebada cap a dalt. 
 

− Prohibit transportar persones. 
 

− Prohibit transportar càrregues que puguin impedir la visibilitat. 
 

− Prohibit transportar càrregues que sobresurtin de la capsa. 
 

− Per a descàrregues a un nivell inferior, col·locar topalls a la vora i baixar del 
vehicle, previ frenat del mateix. 

 

− Mai fer operacions de manteniment, reparació o neteja amb el motor en 
marxa. 

 

3.5.2.6. Conducció pales carregadores 
 

− Si no ha manegat mai una màquina de la mateixa marca i tipus, sol·licitar la 
instrucció necessària. 

 

− Abans d’iniciar el moviment de la màquina, cerciorar-se de que no hi ha ningú 
a les rodalies i de que la barra de seguretat està en posició de marxa, travada 
amb el passador corresponent. 

 

− Revisar el funcionament de llums, frens i clàxon, abans de començar el seu 
torn. 

 

− Posarà en coneixement del seu superior qualsevol anomalia observada en 
el funcionament de la màquina i fer-lo constar al “comunicat” de treball. 

 

− Prohibit transportar passatgers. 
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− Al desplaçar la màquina, mirar sempre en el sentit de la marxa. 
 

− No carregar els vehicles de forma que el material pugui caure durant el 
transport. 

 

− No baixar de la màquina sense deixar-la frenada i amb la cullera recolzada 
al terra. 

 

− Quan efectuï operacions de reparació, engreixat o proveir de carburant, el 
motor de la màquina ha d’estar aturat i la cullera recolzada al terra. 

 

− Quan obri el tap del radiador, eliminar la pressió interior com primera mesura 
i protegir-se de les possibles cremades. 

 

3.5.2.7. Recepció de maquinària - mitjans auxiliars i muntatges 
 

− Tant la maquinària, com la resta de mitjans auxiliars i muntatges emprats en 
l’obra hauran d’estar en perfectes condicions d’ús. L’empresa es reservarà 
el dret d’admissió en l’obra en funció de l’estat de conservació dels elements 
o en el seu cas de la posada al dia de la documentació oficial del vehicle. 

 

− La maquinària i equips que estiguin subjectes a revisions periòdiques segons 
la normativa vigent, hauran d’aportar les certificacions corresponents 
acreditant el seu estat abans de la seva entrada en l’obra. 

 

3.5.2.8. Muntatge de blindatges metàl·lics per a rases i pous 
 

Les normes d’execució, des del punt de vista preventiu, les definirà el contractista 
en funció del sistema concret que vagi a utilitzar. 

A més, seran d’aplicació les normes generals corresponents a excavació de 
rases i d’entibacions. 
 

3.5.2.9. Instal·lació de canonades 
 

− Els tubs per a les conduccions s’apilaran en una superfície el més horitzontal 
possible sobre dorments de fusta, en un receptacle delimitat per varis peus 
drets que impedeixin que per qualsevol causa els conductors llisquin o rodin. 

 

− Com per a la seva col·locació s’empraran camions-grua s’hauran d’aplicar 
les recomanacions corresponents a la manipulació de càrregues suspeses 
per a evitar cops o atrapaments. 
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− En cas de ser imprescindible la manipulació manual dels tubs es realitzarà 
entre vàries persones. 

 

− A més, es formarà al personal sobre el mètodes correctes de manipulació de 
càrregues. 

 

− El personal anirà equipat amb casc, calçat de seguretat, guants, etc. 

 

3.5.2.10. Formigonat de ferms d’urbanització i obra civil 
 

− Al planejar la seguretat d’una obra d’aquest tipus es necessita considerar 
tres principis bàsics: 

 

· Protecció màxima per als treballadors de l’obra. 
 

· Protecció màxima per al públic. 
 

· Inconvenients mínims per al públic. 
 

− És fonamental el disposar d’una bona senyalització de la zona en obres. 
Aquesta senyalització ha de ser clara i que no comporti confusió. Serà 
necessari senyalitzar tant el trànsit com els riscos interns de l’obra, així com 
els possibles desviaments o limitacions per al trànsit habitual de vehicles i 
persones que es pugui veure afectat. 

 

− El formigonat es realitzarà mitjançant l’abocament directe amb canaleta, 
desprès seran d’aplicació totes les mesures analitzades per a aquest procés. 

 

− També serà necessari combatre les possibles irritacions a la pell que pugui 
produir el formigonat mitjançant una adequada protecció (guants, botes, 
etc.). Quan existeixi risc d’esquitxada s’empraran ulleres. 

 

3.5.2.11. Excavació de terres a màquina en rases 
 

− Interrompre immediatament el treball si es sospita la presència de gasos 
nocius o falta d’oxigen en l’interior de l’excavació. 

 

− Evitar treballar amb motors de combustió interna en l’interior de les 
excavacions. 

 

− No col·locar a les vores materials o eines que puguin caure sobre les 
persones que estiguin treballant en el seu fons. Situar les terres procedents 



Memòria tècnica valorada per la reparació i consolidació de la sèquia  

Monar al seu pas pel parc de La Clota – Font del Gitanos.   

 

66 

de l’excavació, com norma general, a partir d’una distància igual a la meitat 
de la seva profunditat. 

 

− Seguir els procediments més adequats per a la col·locació dels sistemes 
d’entibació i apuntalament. 

 

− Cap persona treballarà sota masses que sobresurtin horitzontalment. 
 

− Les parets de l’excavació i, en el seu cas, l’entibació, han d’examinar-se 
diàriament i, sobre tot, quan existeixi una interrupció del treball de més d’un 
dia, s’executi una voladura, hagi hagut una esllavissada, s’hagi produït danys 
en el talús o en l’entibació per qualsevol causa, o desprès d’intenses gelades 
o fortes pluges. 

 

− Si s’utilitzen màquines a l’excavació, aquestes es situaran com a mínim a 1 
m de la seva vora. Si una màquina es troba excavant una paret, s’hauran de 
regular prèviament les cotes de treball, de manera que pugui arribar com a 
mínim fins un metre per sota de la vora superior i sempre que aquesta hagi 
estat netejada i explanada. 

 

− L’aigua produïda per pluja, filtracions o altres causes ha de ser eixugada de 
la forma més convenient i segura. S’ha de dotar als treballadors de l’equip 
personal de protecció adequat per a aquests circumstàncies. 

 

− L’accés i sortida d’una rasa s’efectuarà mitjançant una escala sòlida, 
ancorada a la vora superior de la rasa i estarà recolzada sobre una superfície 
sòlida de repartiment de càrregues. L’escala sobrepassarà en 1 m, la vora 
de la rasa. 

 

− Quan la profunditat de la rasa sigui igual o superior a 1,5 m, s’entibarà. 
 

− Quan la profunditat d’una rasa sigui igual o superior als 2 m es protegiran les 
vores de coronació mitjançant una barana reglamentària situada a una 
distància mínima de 2 m de la vora. 

− Si els treballs requereixen il·luminació s’efectuarà mitjançant torretes aïllades 
amb presa de terra, en les que es muntaran projectors d’intempèrie. Si 
s’empren portàtils, la seva alimentació es realitzarà a 24 V i tindran carcassa 
protectora i mànec protegits elèctricament. 

 

L’excavació en rases i trinxeres s’efectuarà, tenint en compte que les mesures 
preventives, els sistemes auxiliars emprats i els procediments de control hauran 
d’ajustar-se a les dimensions de la rasa i al volum dels materials que es 
manipulin. 
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En cas de no utilitzar les entibacions d’excavació en trinxeres o rases, s’utilitzarà 
l’estudi geotècnic disponible, o es realitzaran els assaigs precisos, dels terrenys 
que han de ser programats, executats i interpretats per personal especialitzat 
que domini les tècniques corresponents per a determinar l’angle de lliscament 
intern dels terrenys. 

En terrenys coherents ha de procedir-se amb gran prudència al fixar el valor de 
la cohesió, ja que varia amb el grau d’humitat del terreny, disminuint ràpidament. 
Si no s’efectua determinació directa de les característiques del terreny, es pot 
prendre els valors de la següent taula. 

 

En aquesta taula, els talussos admissibles d’excavació es donen en funció de 
l’angle de lliscament dels terrenys. 

 

 

 

3.5.2.12. Entibacions de fusta 

(Amb taules horitzontals) 
 

− Desenvolupar les entibacions per taules horitzontals en trams de 4 m, de 
longitud màxima, i a cada tram disposar al menys de tres taulons verticals 
amb separacions recomanables d’1 a 1,2 m, dos als extrems i un al centre. 

 

− Els puntals amb que es recolzin els muntants, es col·locaran a distàncies tals 
que no destorbin l’execució dels treballs a realitzar en l’interior de l’excavació, 
sense que per a això deixin d’exercir les funcions de contenció a que estan 
destinats. 

 

− Si els puntals a emprar no són metàl·lics, s’utilitzaran fustes rodones (rulls). 
− Situar els muntats a 0,30 - 0,50 m dels extrems de les taules horitzontals 

d’entibació per al més adequat repartiment de l’empenta de les parets de 
l’excavació. 

 

− No posar mai una sola taula horitzontal, ja que la seva eficàcia en solitari és 
pràcticament nul·la. 
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(Amb taules verticals en terreny bo) 
 

− Desenvolupar les entibacions per taules verticals per trams de 4 m, de 
longitud màxima i la disposició d’elles serà una junt a l’altre, de forma que 
quedin folrades la totalitat de les parets de l’excavació. És el que es coneix 
també per entibació per enfundat. 

 

− Els puntals amb que es recolzen els marcs o taules horitzontals es 
col·locaran a distàncies tals que no destorbin l’execució dels treballs, sense 
que per a això deixin d’exercir les funcions de contenció a que estan 
destinats. 

 

− Per a les entibacions amb taules verticals s’utilitzaran preferentment fustes 
rodones. 

 

(Amb taules verticals en terreny dubtós o dolent) 
 

− Desenvolupar les entibacions per taules verticals per trams de 4 m de 
longitud màxima i la disposició de les mateixes serà una junt a l’altre, de 
forma que quedin folrades la totalitat de les parets de l’excavació. 

 

− Els puntals amb que es recolzen els marcs o taules horitzontals es 
col·locaran a distàncies tals que no destorbin l’execució dels treballs, sense 
que per això deixin d’exercir les funcions de contenció a que estan destinats. 

 

− Per a les entibacions amb taules verticals utilitzar preferentment fustes 
rodones. 

 

3.5.2.13. Construcció d’arquetes 
 

− L’accés i sortida de l’arqueta s’efectuarà mitjançant una escala sòlida, 
ancorada a la part superior de l’excavació i dotada de sabates antilliscants. 
L’escala sobresortirà 1 m per l’excavació. 

− Queden prohibits el apilaments en un cercle de 2 m (com norma general) al 
voltant de l’excavació de l’arqueta. 

− Quan la profunditat de l’arqueta sigui superior a 1,3 m s’entibarà el perímetre 
en prevenció d’enfonsaments. Si la profunditat fos inferior a 1,3 m s’estudiarà 
la possibilitat de disposar entibació en funció de les sol·licitacions existents 
a l’entorn de l’arqueta. 
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− Es disposarà una senyalització de perill al voltant de l’arqueta. Si la seva 
profunditat fos superior als 2 m es disposaria una barana sòlida de 90 cm 
d’alçada, dotada de llistó entremig i sòcol. 

 

− Durant la seva excavació seran d’aplicació totes les recomanacions relatives 
al moviment de terres i a la maquinària que intervé en ell. 

 

− Per a la seva construcció i depenent del tipus d’arqueta del que es tracti 
s’atendran a les mesures preventives referents a: 

 

· Obra de Paleta (arquetes de fàbrica de totxo). 
 

· Treballs d’encofrat, ferrallat i formigonat (arquetes de formigó). 
 

· Treballs amb prefabricats (arquetes prefabricades). 
 

3.5.3. Pels mitjans auxiliars, maquinària i eines 
 

3.5.3.1. Escales de ma de fusta o metàl·liques 
 

− Es prohibeix l’ús d’escales de fusta. 
 

− Estaran fermament lligades per la part superior a l’estructura a la que donen 
accés. 

 

− Sobrepassaran en 0,90 m. l’alçada a salvar. Aquesta cota es mesurarà en 
vertical des del plànol del desembarcament, a l’extrem superior del travesser. 

 

− S’instal·laran de tal forma que el seu recolzament inferior disti de la projecció 
vertical del superior, 1/4 de la longitud del travesser entre recolzaments. 

 

− Es prohibeix transportar pesos a ma, iguals o superiors a 25 kg sobre escales 
de ma. 

 

− No es recolzaran les escales de ma sobre llocs o objectes poc ferms, que 
puguin disminuir l’estabilitat d’aquesta. 

 

− Es prohibeix l’ús de l’escala per part de dos o més persones al mateix temps. 
− L’ascens o descens a través de l’escala de ma es farà frontalment, és a dir, 

mirant directament cap als graons. 
 

− Es prohibeix l’ús d’escales de tisora. 
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− Mai s’arribaran a posar el peus als tres últims graons. Si fos necessari, es 
substituirà l’escala per altre de major alçada. 

 

− S’utilitzaran muntades sempre sobre superfícies horitzontals. 
 

− No s’afegiran suplements soldats a les escales metàl·liques. 
 

− Estaran dotades al seu extrem inferior de sabates antilliscants de seguretat. 
 

3.5.3.2. Foradador portàtil 
 

− Seleccionar la broca correcta per al material que es vagi a foradar. 
 

− Si la broca és prou llarga com per travessar el material, haurà de resguardar-
se la part posterior per a evitar possibles lesions directes o per fragments. 

 

− Utilitzar casc i ulleres de seguretat. 
 

3.5.3.3. Retroexcavadora amb martell trencador, (ruptura de paviments, lloses) 
 

− No treballar en pendents superiors al 50%. 
 

− Quan es circuli per pistes cobertes d’aigua, temptejar el terreny amb la 
cullera, per a evitar caure en algun desnivell. 

 

− Circular amb precaució i amb la cullera en posició de trasllat. 
 

− La cabina disposarà permanentment de cristalls irrompibles, per a protegir 
de la caiguda de materials de la cullera. 

 

3.5.3.4. Pistola grapadora 
 

− El personal encarregat de la pistola pneumàtica serà coneixedor de la seva 
correcte utilització i funcionament. 

 

− Es comprovarà el perfecte estat de la pistola i que no pateixi mancança de 
cap dels seus elements constitutius. 

− Es collaran correctament els elements de connexió al circuit de pressió. 
− L’aparell es posarà en pressió suaument. 
 

− Es comprovarà que els controls funcionen correctament. 
 

− No s’intentarà grapar peces entre sí subjectant-les manualment. 
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− No s’intentarà disparar al límit de les peces. 
 

− Utilitzar cascos protectors auditius. 
 

− No s’abandonarà l’eina connectada al circuit de pressió. 
 

− No es permetrà que el personal es situï cap el costat pel que s’expulsen els 
fragments de filferro de subjecció dels claus o grapes. 

 

− No es permetrà que altre persona manipuli o utilitzi la màquina. 
 

− Les grapadores estaran dotades d’elements que obliguin a que s’abandoni 
l’aparell per a poder realitzar la connexió al circuit de pressió. A més a més 
estaran dotades de palpador. 

 

− A més a més disposaran d’un desembussador ràpid que permeti retirar 
sense riscos les grapes obstruïdes. 

 
 
 
 
 
 

3.5.3.5. Pistola fixa - claus 
 

− El treballador tindrà al menys 18 anys i coneixerà perfectament l’ús de 
l’aparell, així com les mesures de seguretat a prendre. 

 

− Serà capaç de desmuntar i muntar l’eina per a la seva neteja. 
 

− De no explotar la càrrega durant l’ús de la mateixa, es mantindrà el canó 
recolzat contra la superfície de treball en posició de tir, rearmant l’eina i 
realitzant el tret. De fallar de nou, es mantindrà la mateixa en posició de 
treball, almenys 20 segons i s’esperarà 2 minuts abans de treure la càrrega. 

 

− Una vegada es procedeixi a eliminar la càrrega, es mantindrà la pistola aliena 
de persones i apuntant al terra. 

 

− Les càrregues no s’extrauran amb utensili, sinó que es seguiran les 
instruccions del fabricant. 

 

− Les càrregues explosives es manipularan sempre amb precaució, no essent 
transportades a les butxaques ni emmagatzemades juntament amb fonts de 
calor. 

− L’eina es revisarà, almenys, una vegada a l’any. 
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− No s’usarà en recintes on existeixin vapors inflamables o explosius. 
 

− Abans de carregar l’eina es comprovarà que l’interior del portaclaus i 
l’allotjament de la càrrega, estiguin nets i no continguin cossos estranys. 

 

− La pistola es carregarà just abans de disparar, de no usar-se es descarregarà 
i es guardarà al seu estoig corresponent. 

 

− La màquina carregada no es dipositarà en cap lloc. 
 

− S’haurà de conèixer si existeixen canalitzacions ocultes o subterrànies, al 
punt en que s’hagi d’utilitzar la pistola. 

 

− Comprovar que a l’eix de tir de la pistola, darrera de la superfície de treball, 
no hi ha persones. 

 

− La pistola no s’usarà sobre materials durs o trencadissos (marbre, granit, 
vidre, etc.). 

 

− S’usaran les mesures de seguretat reglamentàries per al seu ús. 

 

3.5.3.6. Petites compactadores (pisons mecànics) 
 

− Abans de posar-la en funcionament assegurar-se de que estan muntades 
totes les tapes i carcasses de protecció. 

 

− Portar el pisó en direcció frontal, evitar desplaçaments laterals. 
− Regar la zona a aplanar i/o utilitzar màscares antipols. 
 

− Usar protectors auditius. 
 

− Usar calçat amb puntera reforçada. 
 

− L’operari que manegui el pisó coneixerà perfectament la màquina i el seu 
funcionament. 

 

− No deixar el pisó a cap operari inexpert. 
 

− Utilitzar una faixa elàstica per a evitar lumbàlgia. 
 

− Les zones de compactació quedaran tancades al pas mitjançant 
senyalització. 

 

3.5.3.7. Taules de serra circular per a tall de fusta 
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− La subjecció de la peça a tallar a la taula de recolzament no ha de realitzar-

se mai manualment, sinó amb premsors adequats que garanteixin en 
qualsevol circumstància una sòlida fixació. 

 

− El disc estarà protegit amb una pantalla transparent que permeti observar el 
tall. 

 

− La pantalla ha de garantir la protecció en repòs del disc, durant el 
funcionament ha de deixar el descobert únicament la part del disc necessària 
per al tall. 

 

− La pantalla tindrà la robustesa suficient per a evitar la projecció de partícules 
i fragments del disc. 

 

− L’accionament del disc serà de pulsació continua, per a garantir que el disc 
no giri en buit en la posició de repòs del mateix. 

 

− Usar ulleres protectores. 
 

3.5.3.8. Martells pneumàtics 
 

− La mànega d’aire comprimit ha de situar-se de forma que ningú ensopegui 
amb ella, ni que pugui ser danyada per vehicles que passin per sobre. 

 

− Abans de desarmar el martell s’ha de tallar la pressió d’aire. 
− No tallar l’aire doblant la mànega. 
 

− Mantenir el martell en bona cura i engreixat. 
 

− No apuntar mai amb el martell a un lloc on es trobi altra persona. 
 

− Si el martell posseeix dispositiu de seguretat, posar-lo sempre que el martell 
no s’utilitzi. 

 

− No recolzar tot el pes sobre el martell quan es treballi amb ell. 
 

− Assegurar la bona fixació de l’eina d’atac al martell. 
 

− Utilitzar el martell agafat a l’alçada de la cintura - pit. Si per la broca té major 
alçada, utilitzar una bastida. 

 

− No fer esforç de palanca amb el martell en marxa. 
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3.5.3.9. Màquines-eina en general: radials, cisalles, talladores i assimilables 
 

− Escollir la màquina i el disc d’acord amb el treball a realitzar. 
 

− Informar al treballador dels riscos que tenen la màquina, i forma de prevenir-
los. 

 

− Comprovar que el disc a utilitzar està en bones condicions. 
 

− Emmagatzemar els discos en llocs secs, sense patir cops i seguint les 
instruccions del fabricant. 

 

− Utilitzar sempre la coberta protectora de la màquina. 
 

− No sobrepassar la velocitat de rotació prevista i indicada a la mola. 
 

− Utilitzar un diàmetre de mola compatible amb la potència i característiques 
de la màquina. 

 

− No sotmetre el disc a sobreesforços laterals o de torsió, o per aplicació d’una 
pressió excessiva. 

 

− Si es treballa sobre peces petites o en equilibri inestable, assegurar la peça 
de manera que no pateixi moviments imprevistos. 

 

− Aturar la màquina totalment abans de deixar-la, millor si es disposa d’un 
suport especial per a deixar-la. 

 

− No utilitzar la màquina en posicions que obliguin a mantenir-la per sobre del 
nivell de les espatlles. 

 

− Situar l’empunyadura lateral en funció del treball a realitzar, o utilitzar una 
empunyadura pont. 

 

− Si s’usen plats de polir, instal·lar a l’empunyadura lateral la corresponent 
protecció per a la ma. 

 

− Per a treballs de precisió utilitzar suports de taula, que permetin fixar 
convenientment la peça i graduar la profunditat i inclinació del tall. 

 

− Utilitzar ulleres de protecció tancades. 

 

3.5.3.10. Maquinària per a moviment de terres (en general) 
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− Els maquinistes seran competents i qualificats, i coneixeran perfectament les 
característiques de la màquina. 

 

− Abans de moure la màquina comprovar el bon funcionament dels controls, 
així com l’absència de persones i obstacles a la zona de treball de la 
màquina. 

 

− La col·locació de la màquina a l’obra serà determinada per l’encarregat o 
tècnic responsable, no pel maquinista. 

 

− Prohibir entrar a la cabina a altre persona que no sigui el maquinista mentre 
s’està treballant. No es permet tampoc el transport de persones. 

 

− L’operador no podrà, sota cap concepte, abandonar la màquina sense 
recolzar l’equip al terra, aturar el motor i col·locar el fre, conservant la clau 
de contacte amb ell en tot moment. 

 

− No baixar de la cabina mentre l’embragatge general estigui engranat. 
 

− No abandonar la màquina carregada, amb el motor en marxa o amb la cullera  
pujada. 

 

− No emmagatzemar productes combustibles a la cabina. 
 

− Col·locar un equip extintor portàtil i farmaciola de primers auxilis a la màquina 
en llocs de fàcil accés. El maquinista estarà degudament ensinistrat en el 
seu ús. 

 

− Comprovar els frens desprès d’haver rentat el vehicle, o d’haver passat per 
una zona embassada. 

 

− Fer les operacions de gir sense brusquedats i amb bona visibilitat, i, en el 
seu defecte, amb ajuda d’un altre operari, mitjançant senyals per a evitar 
cops a persones o coses. 

 

− Quan existeixin línies elèctriques aèries a les proximitats de la zona de 
treball, prendre les mesures oportunes, de forma que es mantingui en tot 
moment la distància de seguretat mínima. 

 

− No realitzar tasques amb inclinacions laterals o en pendent si la cabina no 
disposa de pòrtic de seguretat. 

− Posar major cura als cantons superiors dels talussos, ja que el pes de la 
màquina i les vibracions que transmet al terreny poden ser causa 



Memòria tècnica valorada per la reparació i consolidació de la sèquia  

Monar al seu pas pel parc de La Clota – Font del Gitanos.   

 

76 

d’enfonsaments. El perill disminueix si l’aproximació a la vora del talús es en 
angle recte. 

 

− No tractar de fer ajustatges o reparacions quan la màquina estigui en 
moviment o amb el motor funcionant. 

 

− A les màquines hidràuliques mai alterar els valors de regulació de pressió 
indicats, així com tampoc els precintes de control. 

 

− Al finalitzar el servei i abans de deixar el vehicle, el conductor haurà de: posar 
el fre de ma, engranar una marxa curta i, en cas necessari, bloquejar les 
rodes mitjançant falques. 

 

− Sempre que existeixin interferències als treballs entre màquines o vehicles, 
s’ordenaran i controlaran mitjançant personal auxiliar degudament 
ensinistrat, que vigili i dirigeixi els seus moviments. 

 

− Per a algunes maniobres és necessària la col·laboració d’altre persona que 
es col·locarà a més de 6 m. del vehicle en un lloc on no pugui ser atrapat. 

 

− Mai hi haurà més d’una persona senyalitzant els treballs. 
 

− Instal·lació d’un dispositiu (nivell) que indiqui en tot moment la inclinació tant 
transversal com longitudinal que el terreny produeix a la màquina. 

− Seient anatòmic, per a disminuir les probables lesions d’esquena del 
conductor i el cansament físic innecessari. 

 

− Instal·lació d’agafadors i passarel·les que facilitin l’accés a la màquina. 
 

− Instal·lació de clàxon o llums que funcionin automàticament sempre que la 
màquina es desplaci marxa enrere. 

 

− Blocatge de comandaments independents per a evitar la posada en marxa 
accidental d’elements que no siguin necessaris per al treball que s’estigui 
realitzant. 

 

− Instal·lació de cabina antibolcada. La cabina ideal es la que protegeix de la 
inhalació de pols, contra la sordesa produïda pel soroll de la màquina i contra 
l’estrès tèrmic o insolació a l’estiu. 

 

− Si la màquina circula per carreteres, haurà d’anar prevista dels senyals 
corresponents i complir les normes que exigeix el Codi de Circulació. 

− Tots els engranatges i demés parts mòbils de la maquinària han d’estar 
resguardats adequadament. 
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− Apropar-se només quan l’equip descansi al terra i la màquina estigui aturada. 
 

− Carregar els materials als camions pels costats o per la part de darrera. 
 

− La cullera de l’excavadora mai passarà per sobre de la cabina. 
 

− En el cas anterior, el conductor abandonarà la cabina del camió i es situarà 
fora de la zona de perillositat a menys que la cabina estigui reforçada. 

 

− A la proximitat de línies elèctriques aèries de menys de 66.000 V. la distància 
de la part més sortint de la màquina a l’estesa serà com a mínim de 3 m i 5 
m per a les de més de 66.000 V. 

 

− Si la línia està soterrada es mantindrà una distància de seguretat de 0,50 m. 
 

− En cas de trobar una conducció no prevista, prendre les següents mesures: 
· Suspendre els treballs d’excavació propers a la conducció. 
· Descobrir la conducció sense deteriorar-la i amb molta precaució. 
· Protegir la conducció per a evitar deterioraments. 

 

− En cas de trencar o aixafar una conducció, s’interrompran immediatament 
els treballs i s’avisarà al propietari de la línia i a les autoritats competents. 
S’acordonarà la zona si fos necessari. 

 

− A l’entrar en contacte alguna part metàl·lica de la màquina amb una línia 
elèctrica en tensió, el conductor haurà de romandre a la cabina fins que no 
existeixi perill. 

 

− Verificacions periòdiques: 
· Cada jornada de treball verificar: 
· Nivell del dipòsit del fluid hidràulic. 
· Nivell d’oli al càrter del motor. 
· Control de l’estat d’embús dels filtres hidràulics. 
· Control de l’estat del filtre de l’aire. 
· Estat i pressió dels pneumàtics. 
· Funcionament dels frens. 
· L’estat del circuit hidràulic. 

 

− Al final de la jornada procedir al rentat del vehicle, especialment als trens 
motors. 

− A la revisió general del vehicle i el seu manteniment, seguir les instruccions 
assenyalades pel fabricant. 
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− Els vehicles han de disposar de frens hidràulics amb doble circuit 
independent, tant per a l’eix posterior com anterior i rodes amb dibuix en 
bones condicions. 

 

3.5.3.11. Espadons, (serres per a paviments, lloses i capes de rodadura) 
 

− El personal que governi aquestes serres serà especialista en la seva 
utilització. 

 

− Abans de procedir al tall s’estudiaran les possibles interferències amb que 
es poden trobar. Desprès es procedirà al replanteig exacte de la línia de 
secció a executar. 

 

− Els espadons tindran tots els seus òrgans mòbils protegits amb la carcassa 
dissenyada pel fabricant. 

 

− Per a evitar el risc derivat de la pols i partícules ambientals, els espadons 
efectuaran el tall en via humida. 

 

− El manillar de govern, es folrarà amb triple capa roscada a base de cinta 
aïllant autoadhesiva, per a evitar possibles contactes fortuïts amb l’energia 
elèctrica. 

 

− El combustible s’abocarà a l’interior del dipòsit del motor mitjançant un 
embut. A més es prohibeix expressament fumar durant les operacions de 
càrrega de combustible. 

 

− El manejament i emmagatzemament dels combustibles líquids es farà amb 
molta cura, col·locant la senyalització oportuna i els mitjans d’extinció 
adequats en cas d’incendi. 

 

3.5.3.12. Dumper - motovolquet autotransportat 
 

− Baixar el basculant immediatament desprès d’efectuar la descàrrega, però si 
per causes de força major s’ha de circular amb la capsa aixecada, 
s’instal·larà un gàlib davant els obstacles d’alçada reduïda, i amb un 
indicador òptic al tauler d’instruments. 

− Al vascular en abocadors, col·locar sempre uns topalls que limitin el 
recorregut marxa enrere. El conductor comprovarà, abans d’iniciar 
l’operació, que el fre d’aparcament està accionat. 

− Al circular pendent avall ha d’estar engranada una marxa, mai ha de fer-se 
en punt mort. 
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− Si el basculant ha de romandre aixecat algun temps, s’accionarà el dispositiu 
de subjecció o es calçarà, en previsió d’un descens intempestiu. 

3.5.3.13. Compressor 
 

− Es situarà als llocs assenyalats per a això als plànols. La seva situació no 
s’ha de deixar a la improvisació. 

 

− El transport per arrossegament del compressor es farà a una distància mai 
inferior a 2 m del costat de coronació de talls i talussos. 

 

− El compressor quedarà en estació amb la llança d’arrossegament en posició 
horitzontal i amb les rodes subjectes mitjançant tacs antilliscants. 

 

− Els compressors seran silenciosos i les carcasses protectores estaran 
sempre tancades durant el seu funcionament, per a disminuir la contaminació 
acústica de l’obra. 

 

− La zona a la que està el compressor estarà acordonada en un radi de 4 m., 
instal·lant-se senyals de: "OBLIGATORI L’ÚS DE PROTECTORS 
AUDITIUS", per a sobrepassar la línia de limitació. 

 

− Els compressors no silenciosos s’ubicaran a una distància mínima, del tall 
de martells o vibradors, no inferior a 15 m. 

 

− Les operacions de càrrega de combustible es faran amb el motor aturat. 
 

− Les mànegues estaran sempre en perfectes condicions d’ús. 
 

− Els mecanismes de connexió amb les mànegues es faran mitjançant racors 
de pressió segons càlcul. 

 

− Las mànegues de pressió es mantindran elevades als creuaments sobre els 
camins de l’obra i s’evitarà el pas de mànegues de pressió sobre runes de 
fàbrica o roca. 

 

3.5.3.14. Camió formigonera 
 

− La neteja de la cisterna i canaletes s’efectuarà fora de l’obra en zones aptes 
per a la tasca, en prevenció de riscos per la realització de treballs en zones 
que s’hagi de garantir l’ordre i la neteja de l’entorn. 

− La posada en estació i els moviments del camió formigonera durant les 
operacions d’abocament, seran dirigits per un senyalista, en prevenció dels 
riscos per maniobres incorrectes. 
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3.5.3.15. Camió amb grua 
 

− Els cables, politges i ranures on enrotllen els cables han d’estar perfectament 
engreixats. 

 

− Quan la màquina estigui realitzant desplaçaments de translació, el fre de 
rotació haurà d’estar accionat. 

 

− Quan es treballi en pendent la tracció ha d’estar frenada. 
 

− Mai s’elevaran càrregues superiors a les màximes. 
 

− S’ha de tenir en compte que el motor d’aquestes màquines te la potència 
suficient com per a bolcar-les. 

 

− Per a hissar tots aquells elements que no tinguin un punt especialment 
projectat per a ser penjats, s’hauran d’utilitzar eslingues amb varis punts de 
subjecció, fixos o mòbils. 

 

− Es prohibirà romandre al radi d’acció de les grues. 
 

− Les màquines només han de ser utilitzades per personal especialitzat i 
designat per a tal funció. 

 

− Tots aquells elements de les màquines que poden originar riscos 
d’atrapaments hauran de ser degudament protegits, i mai es treballarà sense 
estar aquestes proteccions col·locades. 

 

− Els treballs amb càrregues importants es faran lentament i sense moviments 
bruscos que puguin bolcar la màquina o danyar els cables. 

 

− El maquinista abans d’abandonar el seu lloc haurà de realitzar les següents 
operacions: 
· Accionar fre de rotació i de tracció. 
· Accionar el trinquet de seguretat del tambor de la ploma. 
· Desembragatge del motor. 
· Totes les palanques es deixaran en punt mort. 

 

− El transport de càrregues es farà sempre amb el tren de rodatge aturat, 
maniobrant únicament amb la ploma. 

− Per a dirigir càrregues a un punt determinat es farà mitjançant cordes, 
mantenint-se sempre l’operari a una distància prudencial. 
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− La revisió de les politges del cap de la ploma es farà tots els dies. Per a això 
es baixarà la ploma fins el terra subjectant-la amb cavallets. 

 

− La baixada lliure de culleres i de càrregues es farà sempre utilitzant el fre del 
tambor. 

 

− El cable sempre estarà tens, del contrari s’enrotllarà malament al tambor, 
deteriorant-lo. 

 

− Quan es baixi la ploma es col·locarà paral·lela a l’eix de les erugues. 
 

− La cabina estarà insonoritzada. 
 

− Quan la càrrega estigui molt vertical es vigilarà que un despreniment 
d’aquesta no la llenci contra la cabina. 

− No es treballarà a menys de 2 m d’un talús. 
 

− Els operaris que pugin als pals i a la ploma portaran cinturó de seguretat. 
 

− Durant les operacions de manteniment la màquina romandrà aturada. 
 

− A les grues muntades sobre rodes s’han de col·locar els gats i estabilitzadors 
abans de realitzar qualsevol operació, de forma que les rodes no toquin el 
terra. 

 

− L’àrea de treball sempre estarà senyalitzada i desembarassada. 
 

3.5.3.16. Camió de transport de materials 
 

− Cap camió estarà estacionat dins de la zona de perillositat. 
 

− Carregar els materials als camions per les vores o per la part de darrera. 
 

− La cullera de l’excavadora mai passarà per sobre de la cabina. 
 

− En aquest cas, el conductor abandonarà la cabina del camió i es situarà fora 
de la zona de perillositat a menys que la cabina estigui reforçada. 

 

 
3.5.4.    Per la instal·lació elèctrica provisional d’obra 
 

3.5.4.1. Condicions que ha de reunir la instal·lació 
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− Es contractarà amb la companyia elèctrica el subministrament d’energia 
necessària durant el transcurs de l’obra. 

 

− L’escomesa serà, si és possible, aèria. Aquesta no sobrevolarà zones de 
circulació de vehicles ni zones de moviment de les grues. 

 

− Si és soterrada es protegirà per a evitar trencaments per enfonsaments. 
 

− S’instal·larà el quadre general de protecció, estanc i protegit de la intempèrie 
i de possibles cops. Contindrà els comptadors i fusibles tarats per a la 
potència contractada. 

 

− La línia de derivació individual anirà des del quadre general de protecció fins 
el quadre general d’obra, que també estarà protegit de la intempèrie i de 
cops. 

− Aquest quadre estarà tancat sota clau i estarà dotat de presa de terra. 
 

− Del quadre general partiran les línies de derivació individual als quadres 
secundaris. 

 

− Es dotaran de preses i punts d’enllumenat a les casetes d’obra, tallers 
d’encofrat i ferrallat, i hi haurà un quadre secundari a cada zona necessària. 

 

− Les preses de corrent elèctric seran estanques. 
 

3.5.4.2. Protecció de línies elèctriques 
 

− Es tindrà perfecte coneixement de la situació de totes les línies elèctriques 
que travessen la zona de treball. 

 

− Els operaris hauran d’estar informats del risc existent per la presència de 
línies elèctriques i coneixeran la manera de procedir en cas d’accident. 

− La retirada d’una línia ha de ser autoritzada per la companyia elèctrica 
propietària de la mateixa, la qual s’encarregarà de portar-la a terme. 

 

− Aïllament dels conductors d’una línia. 

Ha de ser autoritzat per la companyia elèctrica propietària de la línia, la 
qual s’encarregarà de portar-lo a terme. 

− Es guardaran les distàncies de seguretat. 

En cap cas serà una distància inferior a 6 m. 
 

− Dispositius de seguretat. 

Limiten els moviments de la maquinària, no permetent que s’acosti a la línia 
elèctrica. 
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Utilitzats per a elements d’alçada que actuïn immobilitzats sobre el terreny 
(grua torre). 

 

− Resguards en torn a la línia. 
· Seran panells de reixa, bastides de fusta o xarxes, etc. 
· Estaran calculats per a hipòtesi de vent i impacte. 
· S’atirantaran per a impedir l’abatiment sobre la línia. 
· Si te parts metàl·liques estaran posades a terra. 

 

− Col·locació d’obstacles a la zona de treball. 
· Impedeixen l’entrada de maquinària a la zona de prohibició. 
· Es dimensionaran d’acord amb les característiques de la màquina de 

forma que no puguin ser excedits inadvertidament. 
 

Utilització de grups generadors elèctrics. 
 

− S’instal·laran de forma que resultin inaccessibles a persones no 
especialitzades ni autoritzades per al seu ús. 

 

− El lloc d’instal·lació estarà perfectament ventilat per a evitar la formació 
d’atmosferes tòxiques o explosives. 

 

− El neutre ha d’estar posat a terra al seu origen. 
 

− La massa del grup ha de connectar-se a terra per mitjà d’una presa 
elèctricament independent de l’anterior, excepte que es disposi d’aïllament 
de protecció o reforçat. 

 

− El grup alimentarà un quadre general que a més de l’aparellatge d’ús i 
protecció de la instal·lació disposarà de: 

 

a. sistema per a posada a terra general de les masses, d’instal·lació 
elèctricament independent de les anteriors. 

 

b. sistema de protecció diferencial de sensibilitat acord a la resistència 
elèctrica de la posada a terra, la sensibilitat mínima serà de 300 mA. 

 

− A la posada a terra general es connectaran les masses de la maquinària 
elèctrica de la instal·lació. 

− Quan la potència instal·lada ho aconselli, el quadre general alimentarà a 
quadres parcials, que compliran els requisits exigits al general. 

 

− Tots els elements de control hauran de conservar-se en perfecte estat d’ús. 
 

− Les operacions de manteniment, reparació, etc., hauran de fer-se amb la 
màquina aturada i únicament per personal especialitzat. 
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3.5.5. Prevenció d’incendis en l’obra 
 

S’estableix com mètode d’extinció d’incendis, l’ús d’extintors complint la norma 
UNE 23.110, aplicant-se per extensió, la norma NBE CP1-96. 

Queda prohibida la realització de fogueres, la utilització de encenedors, 
realització de soldadures i assimilables en presència de materials inflamables, si 
abans no es disposa de l’extintor idoni per a l’extinció del possible incendi. 

Els treballs de soldadura requeriran l’expedició prèvia d’un permís de treballs per 
part de l’encarregat del tall corresponent. 

El Contractista adjudicatari respectarà, al seu Pla de Seguretat i Salut, el nivell 
de prevenció dissenyat, encara que se l’atorga la llibertat per a modificar-lo 
segons la conveniència dels seus propis sistemes de construcció i d’organització. 
 

3.6. EL PLA DE SEGURETAT I SALUT 
 

El Pla de Seguretat i Salut serà redactat pel Contractista adjudicatari, complint 
els següents requisits sense els quals, l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut no 
podrà ser atorgada: 
 

1. Complirà les especificacions del R. D. 1627/1997, confeccionant-lo abans 
de la signatura de l’acta de replanteig. Essent requisit indispensable, el que 
es pugui aprovar abans de procedir a la signatura de l’esmentada acta, que 
recollirà expressament el compliment de tal circumstància. 

 

2. Respectarà acuradament el contingut de tots els documents integrants 
d’aquest Estudi de Seguretat i Salut, limitant-se a realitzar l’adaptació a la 
tecnologia de construcció que és pròpia del Contractista adjudicatari, 
analitzant i completant tot allò que cregui menester per a aconseguir el 
compliment dels objectius continguts en aquest Estudi de Seguretat i Salut. 
A més està obligat a subministrar, els documents i definicions que en ell se 
l’exigeixen, especialment el Pla d’Execució d’Obra, contenint de forma 
desglossada les partides de seguretat i salut. Per a això, prendrà com 
model de mínims el Pla d’Execució d’Obra. 

 

3. Respectarà l’estructura d’aquest Estudi de Seguretat i Salut. 
 

4. Subministrarà plànols de qualitat tècnica i d’execució d’obra amb els detalls 
oportuns per a la seva millor comprensió. 

 

5. Si s’inclouen croquis de tipus formatiu, descriptiu, etc, seran de qualitat 
tècnica i tipogràfica suficient i tindran la categoria de plànols de seguretat. 
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6. No podrà ser substituït per cap altre tipus de document, que no s’ajusti a lo 
especificat als apartats anteriors. 

 

7. L’empresa del Contractista adjudicatari estarà identificada a cada pàgina i 
a cada plànol del Pla de Seguretat i Salut. 

 

8. El nom de l’obra que preveu, apareixerà a l’encapçalament de cada pàgina 
i al caixetí identificatiu de cada plànol. 

 

9. Es presentarà enquadernat a mida DIN A4, amb anelles, cargols o filferro 
continu. 

 

10. Els documents: Memòria, Plec de Condicions Tècniques i Particulars i 
Pressupost, estaran segellats en la seva última pàgina amb el segell oficial 
del contractista adjudicatari de l’obra. Els plànols, tindran imprès el segell 
esmentat al seu caixetí identificatiu o caràtula. 

 

3.6.1. Criteris de selecció, formació i funcions del personal de prevenció 

3.6.1.1. Personal de prevenció 
 

− Encarregat de Seguretat i Salut 
 

D’acord amb l’establert a la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, així 
com al R.D. 39/1997, pel que s’aprova el reglament dels Serveis de Prevenció, 
el Contractista adjudicatari deixarà explicitat al Pla de Seguretat i Salut com té 
organitzat el seu Servei de Prevenció, des del punt de vista empresarial, i de 
quina manera intervindrà dit servei al control de la prevenció de l’obra. 

Com a mínim es designarà a una persona per a que, per delegació de dit servei 
de prevenció, realitzi les funcions d’Encarregat de Seguretat i Salut a l’obra. 

S’ha de significar que aquesta figura de “l’Encarregat de Seguretat i Salut" no té 
res a veure amb la del “Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de 
l’obra” regulada al R.D. 1627/1997. Aquest és un tècnic designat pel Promotor o 
Propietat, i integrat en la Direcció Facultativa de l’obra, i l’anterior és un 
representant del Contractista adjudicatari, amb un perfil i funcions que 
s’especifiquen més avall. 

A aquesta obra, amb la finalitat de poder controlar dia a dia i puntualment la 
prevenció i protecció decidides, és necessària l’existència d’un Encarregat de 
Seguretat, que serà contractat pel Contractista adjudicatari de l’obra, amb càrrec 
al definit per a això. 
 

− Perfil del lloc de treball d’Encarregat de Seguretat 
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Auxiliar Tècnic d’obra, amb capacitat d’entendre i transmetre els continguts del 
Pla de Seguretat i Salut. 

Amb capacitat de dirigir als treballadors de l’obra. 

En condicions normals, l’Encarregat de Seguretat hauria de coincidir amb 
l’encarregat general del Contractista. Lògicament, tal i com exigeix el Reglament 
dels Serveis de Prevenció, la persona designada haurà de tenir una formació en 
prevenció de riscos, de nivell bàsic, com a mínim. 
 

− Funcions de l’Encarregat de Seguretat 
 

L’Autoria d’aquest Estudi de Seguretat i Salut, considera necessària la presència 
continua en l’obra d’un Encarregat de Seguretat que garanteixi amb la seva tasca 
quotidiana, els nivells de prevenció plasmats en aquest Estudi de Seguretat i 
Salut amb les següents funcions tècniques, que es defineixen al conjunt de riscos 
i prevenció detectats per a l’obra. 

Les funcions que realitzarà l’Encarregat de Seguretat seran: 
 

1. Seguirà les instruccions de la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut. 
 

2. Informarà puntualment de l’estat de la prevenció desenvolupada a la 
Direcció Facultativa de Seguretat i Salut. 

 

3. Controlarà i dirigirà, seguint les instruccions del Pla que origini aquest 
Estudi de  Seguretat i Salut, el muntatge, manteniment i retirada de les 
proteccions col·lectives. 

 

4. Dirigirà i coordinarà la quadrilla de seguretat i salut (si existeix). 
 

5. Controlarà les existències i consums de la prevenció i protecció decidida al 
Pla de Seguretat i Salut aprovat i lliurarà als treballadors i visites els equips 
de protecció individual. 

 

6. Mesurarà el nivell de seguretat de l’obra, complimentant les llistes de 
seguiment i control, que lliurarà a la Prefectura d’obra per al seu 
coneixement i a la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut, per a que 
prengui les decisions oportunes. 

7. Realitzarà els amidaments de les certificacions de seguretat i salut, per a la 
Prefectura d’Obra. 

8. S’incorporarà com vocal, al Comitè de Seguretat i Salut de l’obra (si aquest 
existeix), si els treballadors de l’obra no posen inconvenients per a això i, 
en qualsevol cas, amb veu però sense vot si els treballadors opinen que no 
ha de prendre part en les decisions d’aquest òrgan de prevenció de riscos. 

 

− Quadrilla de seguretat 
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Estarà formada per un oficial i dos peons. El Contractista adjudicatari, queda 
obligat a la formació d’aquestes persones en les normes de seguretat que 
s’inclouen dins del Pla que origini aquest Estudi de Seguretat i Salut per a 
garantir, dins allò humanament possible, que realitzi el seu treball sense 
accidents. 

 

3.6.1.2. Formació i informació als treballadors 
 

El Contractista adjudicatari està legalment obligat a formar en el mètode de 
treball correcte a tot el personal al seu càrrec; és a dir, en el mètode de treball 
segur; de tal manera que tots els treballadors d’aquesta obra hauran de tenir 
coneixement dels riscos propis de la seva activitat laboral, així com de les 
conductes a observar en determinades maniobres, de l’ús correcte de les 
proteccions col·lectives i dels equips de protecció individual necessaris per a la 
seva protecció. 

Pel mateix motiu, haurà d’exigir als subcontractistes que proporcionin als seus 
treballadors la formació i informació necessàries, relacionades amb els treballs 
que van a desenvolupar a l’obra. 

Independentment de la formació que rebin de tipus convencional aquesta 
informació específica se’ls donarà per escrit, utilitzant els textos que per a 
aquesta finalitat s’incorporen a aquest Plec de Condicions Tècniques i 
Particulars. 

Per aquest motiu han de realitzar-se uns cursos de formació per als treballadors, 
per a cobrir els següents objectius generals: 
 

− Divulgar els continguts preventius d’aquest Estudi de Seguretat i Salut, una 
vegada convertit en Pla de Seguretat i Salut aprovat. 

 

− Comprendre i acceptar la seva necessitat d’aplicació. 
 

− Crear entre els treballadors, un autèntic ambient de prevenció de riscos 
laborals. 

 

Tant al cas del contractista com dels subcontractistes, la formació i informació 
que hagin proporcionat als treballadors haurà de quedar certificada i arxivada per 
a la seva constància i a efectes de presentació davant l’autoritat laboral 
competent. 

Per l’exposat, s’estableixen els següents criteris, per a que siguin desenvolupats 
pel Pla de Seguretat i Salut: 
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1. El Contractista adjudicatari subministrarà al seu Pla de Seguretat i Salut, 
les dates en les que s’impartiran els cursos de formació en la prevenció de 
riscos laborals, respectant els criteris que al respecte subministra aquest 
Estudi de Seguretat i Salut, als seus apartats de “normes d’obligat 
compliment". 

 

2. El Pla de Seguretat recollirà l’obligació de comunicar a temps als 
treballadors, les normes d’obligat compliment i l’obligació de signar al 
marge de l’original de l’esmentat document, l’oportú “rebut”. Amb aquesta 
acció es compleixen dos objectius importants: formar de forma immediata i 
deixar constància documental de que s’ha efectuat aquesta formació. 

 

3.6.1.3. Normes d’acceptació de responsabilitats del personal de prevenció 
 

1. Les persones designades ho seran amb la seva expressa conformitat, una 
vegada conegudes les responsabilitat i funcions que accepten i que en 
síntesi es resumeixen en aquesta frase: “realitzar el seu treball el millor que 
puguin, amb la màxima precaució i seguretat possibles, contra els seus 
propis accidents". Tenen les mateixes responsabilitats de qualsevol altre 
ciutadà, que treballi a l’obra; és a dir, com tots els espanyols, tenen la 
mateixa obligació de complir amb la legislació vigent. 

 

2. El Pla de Seguretat i Salut, recollirà els següents documents per a que 
siguin signats pels respectius interessats. Aquests documents tenen per 
objecte revestir de l’autoritat necessària a les persones, que pel general no 
estiguin acostumades a donar recomanacions de prevenció de riscos 
laborals o no l’han fet mai. Es subministra a continuació per a això, un sol 
document tipus, que el Contractista adjudicatari ha d’adaptar al seu Pla, a 
les figures de: Encarregat de Seguretat i Salut, quadrilla de seguretat i per 
al Tècnic de Seguretat en el seu cas. 

 

Nom del lloc de treball de prevenció: 
Data: 
Activitats que ha d’acomplir: 
Nom de l’interessat: 
Aquest lloc de treball, compte amb tot el recolzament tècnic, de la Direcció Facultativa 
de Seguretat i Salut, juntament amb el de la Prefectura de l’obra. 
Signatures: La Direcció Facultativa de Seguretat i Salut. El cap d’obra. Accepto el 
nomenament, 
L’interessat. 
Segell del Constructor adjudicatari: 

 

3. Aquests documents, es signaran per triplicat. L’original quedarà arxivat a 
l’oficina de l’obra. La primera còpia es lliurarà signada i segellada en 
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original, a la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut; la tercera copia, es 
lliurarà signada i segellada en original a l’interessat. 

 

4. Les persones designades, si no la tenen, hauran de rebre una formació en 
prevenció de riscos laborals que s’ajusti a les funcions que van a 
desenvolupar, segons estableix el Reglament dels Serveis de Prevenció. 

 

3.6.2. Procediments per al control i seguiment del Pla de Seguretat i Salut 

3.6.2.1. Cronograma del Pla de Seguretat i Salut 
 

El Contractista adjudicatari, subministrarà al seu Pla de Seguretat i Salut, el 
cronograma de complimentació de les llistes de control del nivell de seguretat de 
l’obra. La forma de presentació preferida és la d’un gràfic coherent amb el que 
mostra el Pla d’Execució de l’Obra subministrat en aquest Estudi de Seguretat i 
Salut. 
 

3.6.2.2. Llista de control de seguiment del Pla 
 

Amb la finalitat de respectar al màxim la llibertat empresarial i la pròpia 
organització dels treballs, s’admetran previ anàlisi d’operativitat, les llistes de 
control que composi o tingui en ús comú el Contractista adjudicatari. El contingut 
de les llistes de control serà coherent amb l’execució material de les proteccions 
i amb el lliurament i ús dels equips de protecció individual. 

Si el Contractista adjudicatari manca dels esmentats llistats o es veu 
impossibilitat per a composar-lo, haurà de comunicar-ho immediatament desprès 
de l’adjudicació de l’obra, a aquesta autoria de l’Estudi de Seguretat i Salut, amb 
la finalitat de que el subministri els oportuns models per a la seva confecció i 
implantació posterior en ella. 
 

El Contractista adjudicatari, inclourà al seu Pla de Seguretat i Salut, el model del “parte 
de lliurament d’equips de protecció individual" que tingui per costum utilitzar a les 
seves obres. Si no ho posseeix haurà de composar-lo i presentar-lo a l’aprovació de 
la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut. Contindrà com a mínim les següents 
dades: 
1. Número del comunicat. 
2. Identificació del Contractista principal. 
3. Empresa afectada pel control, sigui principal, subcontractista o autònom. 
4. Nom del treballador que rep els equips de protecció individual. 
5. Ofici o tasca que acompleix. 
6. Categoria professional. 
7. Llistat dels equips de protecció individual que rep el treballador. 
8. Signatura del treballador que rep l’equip de protecció individual. 
9. Signatura i segell de l’empresa principal. 
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Aquests partes estaran confeccionats per duplicat. L’original d’ells, quedarà 
arxivat en poder de l’Encarregat de Seguretat i Salut, la copia es lliurarà a la 
Direcció Facultativa de Seguretat i Salut. 
 

3.6.2.2.1. Manteniment, canvis de posició, reparació i substitució de la protecció 
col·lectiva i dels equips de protecció individual 

El Contractista adjudicatari proposarà a la Direcció Facultativa de Seguretat i 
Salut, dins del seu Pla de Seguretat i Salut, un “programa d’avaluació” del grau 
de compliment del disposat al text d’aquest Plec de Condicions en matèria de 
prevenció de riscos laborals, capaç de garantir l’existència de la protecció 
decidida al lloc i temps previstos, la seva eficàcia preventiva real i el 
manteniment, reparació i substitució, en el seu cas, de totes les proteccions que 
s’ha decidit utilitzar. Aquest programa contindrà com a mínim: 
 

1. La metodologia a seguir segons el propi sistema de construcció del 
Contractista adjudicatari. 

 

2. La freqüència de les observacions o dels controls que va a realitzar. 
 

3. Els itineraris per a les inspeccions plantejades. 
 

4. El personal que preveu utilitzar en aquestes tasques. 
 

5. L’informe anàlisi, de l’evolució dels controls efectuats. 

No obstant l’escrit a l’apartat anterior, es reitera el contingut dels apartats Nº1 i 2 
de l’índex d’aquest Plec de Condicions Tècniques i Particulars de Seguretat i 
Salut. 
 

3.6.2.2.2. Autorització d’ús de maquinària i d’eines 
 

Està demostrat per l’experiència, que molts dels accidents de les obres ocorren 
entre altres causes, pel voluntarisme mal entès, la falta d’experiència o de 
formació ocupacional i la imperícia. Per a evitar en el possible aquestes 
situacions, s’implanta en aquesta obra l’obligació real d’estar autoritzat a utilitzar 
una màquina o una determinada màquina-eina. 

El Contractista adjudicatari, resta obligat a composar el següent document, 
recollir-lo al seu Pla de Seguretat i posar-lo en pràctica: 
 

DOCUMENT D’AUTORITZACIÓ D’UTILITZACIÓ DE LES MÀQUINES I EINES 

Data: 
Nom de l’interessat que queda autoritzat: 
Se l’autoritza l’ús de les següents màquines per estar capacitat per a elles: 
Llista de màquines que pot usar: 
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Signatures: L’interessat. El Cap d’obra. 
Segell del constructor adjudicatari. 

 

Aquests documents es signaran per triplicat. L’original quedarà arxivat a l’oficina 
de l’obra. La copia, es lliurarà signada i segellada en original a la Direcció 
Facultativa de Seguretat i Salut; la tercera copia, es lliurarà signada i segellada 
en original a l’interessat. 

3.6.2.3. Accions a seguir en cas d’accident laboral 
 

El Contractista adjudicatari crearà el sistema de primers auxilis per a actuar a 
l’obra en cas de necessitat. Aquest sistema, que vindrà especificat al seu Pla de 
Seguretat i Salut, consistirà, com a mínim en: 
 

− Designació d’un equip de primers auxilis amb personal ensinistrat per a això. 
 

− Dotació del material de farmaciola mínim per a aquests primers auxilis. 
Aquesta dotació dependrà de la capacitat d’actuació del personal de primers 
auxilis. 

 

− Definició del procediment per a la prestació dels primers auxilis i per a 
l’evacuació de l’accidentat. 

 

El Contractista adjudicatari resta obligat a recollir dins del seu Pla de 
Seguretat i Salut els següents principis de socors: 

 

1. L’accidentat és el primer. Se l’atendrà d’immediat amb la finalitat d’evitar 
l’agreujament o progressió de les lesions. 

2. En cas de caiguda des d’alçada o a diferent nivell i en el cas d’accident 
elèctric, es suposarà sempre, que puguin existir lesions greus, en 
conseqüència, s’extremaran les precaucions d’atenció primària en l’obra, 
aplicant les tècniques especials per a la immobilització de l’accidentat fins 
l’arribada de l’ambulància i de reanimació en el cas d’accident elèctric. 

 

3. En cas de gravetat manifesta, s’evacuarà al ferit en llitera i ambulància; 
s’evitaran en el possible segons el bon criteri de les persones que atenguin 
primerament a l’accidentat, la utilització dels transports particulars, pel que 
impliquen de risc i incomoditat per a l’accidentat. 

 

4. El Contractista adjudicatari comunicarà, a través del Pla de Seguretat i 
Salut que redacti, la infraestructura sanitària pròpia, mancomunada o 
contractada amb la que compte, per a garantir l’atenció correcta als 
accidents i la seva més còmoda i segura evacuació d’aquesta obra. 
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5. El Contractista adjudicatari comunicarà, a través del Pla de Seguretat i 
Salut que redacti, el nom i direcció del centre assistencial més proper, previ 
per a l’assistència sanitària dels accidentats, segons sigui la seva 
organització. 

 

6. El Contractista adjudicatari, queda obligat a instal·lar una sèrie de rètols 
amb caràcters visibles a 2 m de distància, en el que es subministri als 
treballadors i resta de persones participants a l’obra, la informació 
necessària per a conèixer el centre assistencial, la seva adreça, telèfons de 
contacte, etc.; aquest rètol contindrà com mínim les dades del quadre 
següent, amb una realització material que queda a la lliure disposició del 
Contractista adjudicatari: 

 

EN CAS D’ACCIDENT ACUDIR A: 
Nom del centre assistencial: CAP Creu Alta 

Direcció: Carrer de Castellar del Vallès, 222, 08208 
Sabadell, Barcelona 

Telèfon d’ambulàncies: 016 
Telèfon d’urgències: 112 
Telèfon d’informació hospitalària: 937 23 70 14 

 

7. El Contractista adjudicatari instal·larà el rètol precedent de forma obligatòria 
als següents llocs de l’obra: accés a l’obra en sí, a l’oficina d’obra, al 
vestuari lavabo del personal, al menjador i en mida full DIN A4 i a l’interior 
de cada maletí farmaciola de primers auxilis. Aquesta obligatorietat es 
considera una condició fonamental per a aconseguir l’eficàcia de 
l’assistència sanitària en cas d’accident laboral. 

Amb referència a l’itinerari, el Contractista adjudicatari queda obligat a incloure 
al seu Pla de Seguretat i Salut, un itinerari recomanat per a evacuar als possibles 
accidentats, amb la finalitat d’evitar errors en situacions límit que poguessin 
agreujar les possibles lesions de l’accidentat. 

El Contractista adjudicatari també queda obligat a realitzar les accions i 
comunicacions que es recullen al quadre explicatiu informatiu següent, que es 
consideren accions clau per a un millor anàlisi de la prevenció decidida i la seva 
eficàcia: 

COMUNICACIONS IMMEDIATES EN CAS D’ACCIDENT LABORAL. 
El Contractista adjudicatari inclourà, al seu Pla de Seguretat i Salut, la següent obligació de 
comunicació immediata dels accidents laborals: 
Accidents de tipus lleu. 
A la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut: de tots i cadascun d’ells, amb la finalitat 
d’investigar les seves causes i adoptar les correccions oportunes. 
A l’Autoritat Laboral: a les formes que estableix la legislació vigent en matèria d’accidents 
laborals. 
Accidents de tipus greu. 
A la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut: de forma immediata, amb la finalitat d’investigar 
les seves causes i adoptar les correccions oportunes. 
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A l’Autoritat Laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria d’accidents 
laborals. 
Accidents mortals. 
Al jutjat de guàrdia: per a que pugui procedir-se a l’aixecament del cadàver i a les 
investigacions judicials. 
A la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut: de forma immediata, amb la finalitat d’investigar 
les seves causes i adoptar les correccions oportunes. 
A l’Autoritat Laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria d’accidents 
laborals. 

Amb la finalitat d’informar a l’obra de les seves obligacions administratives en 
cas d’accident laboral, el Contractista adjudicatari queda obligat a recollir al seu 
Pla de Seguretat i Salut, una relació de les actuacions administratives a les que 
està legalment obligat. 

Per últim el Contractista tindrà a l’obra i als llocs assenyalats als plànols, un 
maletí farmaciola de primers auxilis, contenint tots els articles que s’especifiquen 
a continuació: 

Aigua oxigenada; alcohol de 96 graus; tintura de iode; "mercurocrom" o 
"cristalmina"; amoníac; gasa estèril; cotó hidrófil estèril; esparadrap antial·lèrgic; 
torniquets antihemorràgics; bossa per a aigua o gel; guants esterilitzats; 
termòmetre clínic i apòsits autoadhesius. 

Aquesta dotació podrà augmentar-se amb material més específic, sempre que 
existeixi en l’obra personal capacitat per al seu ús i administració. 
 

3.6.2.4. Llibre d’ordres 

Les ordres de seguretat i salut, les donarà la Direcció Facultativa de Seguretat i 
Salut, mitjançant la utilització del “Llibre d’Ordres i Assistències” de l’obra. Les 
anotacions així exposades, tenen rang d’ordres o comentaris necessaris 
d’execució d’obra i en conseqüència hauran de ser respectades pel Contractista 
adjudicatari de l’obra. 
 

3.6.2.5. Llibre d’incidències 
Estarà sempre a l’obra i el seu ús i control es realitzarà en funció de l’establert a 
l’article 13 del R.D. 1627/1997. 
 

3.6.3. Avaluació de decisió sobre les alternatives proposades pel Pla de 
Seguretat i Salut 

L’autoria de l’Estudi de Seguretat i Salut, per a avaluar les alternatives 
proposades pel contractista adjudicatari al seu Pla de Seguretat i Salut, utilitzarà 
els següents criteris tècnics. 
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3.6.3.1. Respecte a la protecció col·lectiva 
− El muntatge, manteniment, canvis de posició i retirada d’una proposta 

alternativa, no tindran més riscos o de major entitat, que els que te la solució 

d’un risc decidida a aquest treball. 

− La proposta alternativa, no exigirà fer un major número de maniobres que les 

exigides per la que pretén substituir; es considera que: a major número de 

maniobres, major quantitat de riscos. 

− No pot ser substituïda per equips de protecció individual. 

− No augmentarà els costos econòmics previstos. 

− No implicarà un augment del termini d’execució d’obra. 

− No serà de qualitat inferior a la prevista en aquest Estudi de Seguretat i Salut. 
− Les solucions previstes en aquest Estudi de Seguretat, que estiguin 

comercialitzades amb garanties de bon funcionament, no podran ser 
substituïdes per altres de tipus artesanat, (fabricades en taller o en l’obra), 
excepte que aquestes es justifiquin mitjançant un càlcul exprés, la seva 
representació en plànols tècnics i la signatura d’un tècnic competent. 
−  

3.6.3.2. Respecte als equips de protecció individual 
− Les propostes alternatives no seran d’inferior qualitat a les previstes en 

aquest Estudi de Seguretat. 

− No augmentaran els costos econòmics previstos, excepte si s’efectua la 

presentació d’una completa justificació tècnica, que raoni la necessitat d’un 

augment de la qualitat decidida en aquest Estudi de Seguretat. 

 

3.6.3.3. Respecte a altres assumptes 
− El PSS, ha de contestar fidelment a totes les obligacions contingudes en 

aquest Estudi de Seguretat i Salut. 

− El PSS, reproduirà l’estructura d’aquest Estudi de Seguretat i Salut, amb la 

finalitat d’abreujar en tot el possible, el temps necessari per a realitzar la seva 

anàlisi i procedir als tràmits d’aprovació. 

− El PSS, subministrarà el "PEO” que proposa al Contractista adjudicatari com 

a conseqüència de l’oferta d’adjudicació de l’obra, contenint com a mínim, 

totes les dades que conté el d’aquest Estudi de Seguretat i Salut. 

3.6.4. Normes d’amidament, certificació i sancions aplicables 
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3.6.4.1. Amidament de les partides de Seguretat i Salut 
Els amidaments dels components i equips de seguretat es realitzaran en l’obra, 
mitjançant l’aplicació de les unitats físiques i patrons, que les defineixen, és a dir: 
m, m2, m3, l, Ut, i h. No s’admetran altres suposats. 

L’amidament dels equips de protecció individual utilitzats, es realitzaran 
mitjançant l’anàlisi de la veracitat dels partes de lliurament definits a aquest Plec 
de Condicions Tècniques i Particulars, juntament amb el control de l’apilament 
dels equips retirats per ús, caducitat o trencament. 

No s’admetran els amidaments de proteccions col·lectives, equips i components 
de seguretat, de qualitats inferiors a les definides en aquest Plec de Condicions. 
 

3.6.4.2. Certificació de les partides de Seguretat i Salut 
La certificació del pressupost de seguretat de l’obra, està subjecta a les normes 
de certificació, que han d’aplicar-se a la resta de les partides pressupostaries del 
projecte d’execució, segons el contracte de construcció signat entre la Propietat 
i el Contractista adjudicatari. Aquestes partides a les que ens referim, són part 
integrant del projecte d’execució per definició expressa de la legislació vigent. 

3.6.4.3. Sancions econòmiques cap el contractista 
S’hauran d’incloure en aquest apartat les mateixes sancions que per 
incompliment de qualitat, vici ocult i retard, es troben contingudes a les bases del 
concurs de l’obra o al contracte d’adjudicació de l’obra. 

Les imposarà la Propietat al Contractista adjudicatari per incompliments del 
contingut del Pla de Seguretat i Salut aprovat. 

 
 
 

 
 
 

Barcelona, Maig 2020, 
 
 
 
 
 
 

Ramon Font Arnedo 
Enginyer de camins, canals i ports 

CIAE INGENIEROS S.L.  



Memòria tècnica valorada per la reparació i consolidació de la sèquia  

Monar al seu pas pel parc de La Clota – Font del Gitanos.   

 

96 

4. APÈNDIX I. PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 

ÍNDEX 
 
B - MATERIALS 

B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I 
ASISTÈNCIES TÈCNIQUES 
B14 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 
B1Z - MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 

B1Z0 - MATERIALS BÀSICS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 
B1Z4 - MATERIALES AUXILIARS D'ESTRUCTURES PER A SEGURETAT I SALUT 
B1ZM - MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS PER A 
SEGURETAT I SALUT 

BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL EXTERIOR 
BBC - ABALISAMENT 
BBC1 - ABALISAMENT DE SEGURETAT LABORAL 
BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
BBM2 - BARRERES 

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BGY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS 
ELÈCTRIQUES 
BGYD - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE 
CONNEXIÓ A TERRA 

BM - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
BM3 - EXTINTORS 
BM31 - EXTINTORS 

BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA 
BQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 
BQUA - EQUIPAMENT MÈDIC 
 

H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 
H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL TREBALL 

H14 - PROTECCIONS INDIVIDUALS 
H15 - PROTECCIONS COL·LECTIVES 

HB - SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 
HB2 - BARRERES DE SEGURETAT 
HB2C - ELEMENTS LONGITUDINALS MÒBILS RÍGIDS PER A BARRERES DE 
SEGURETAT 
HBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 

HM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
HM3 - EXTINTORS 

HQ - EQUIPAMENTS 
HQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 
HQU1 - MÒDULS PREFABRICATS 
HQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA  
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B - MATERIALS 
B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I 
ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES 
B14 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B1411111,B1421110,B1442012,B144B104,B1432012,B1451110,B1462241,B1461122,B14811
31,B1487350,B1488580,B148C580,B1423230,B142AC60,B148E700. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos riscos que 
puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori 
destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l’aparell auditiu 
- Proteccions per a l’aparell respiratori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la 
salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l’ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d’esport 
- El material d’autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d’uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a 
cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos 
protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física 
de l’EPI. 
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control que 
incideixi amb la part del cos protegida per l’ usuari, a la seva correcta utilització i manteniment, 
així com a la formació i voluntat del beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes 
pel fabricant. La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. Els EPI 
hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense 
suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. 
 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les orelles 
i el coll, o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de complir els 
següents requisits: 
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i 
oïdes. 
- Estaran formats per l’envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d’arnès o atallatge d’adaptació 
al cap, el qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d’una barballera ajustable a la 
mida. Aquest atallatge, serà regulable a les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de 
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ser sòlida, deixant una llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi 
d'amortir els impactes. A l’interior del frontis de l’atallatge, s’haurà de disposar d’ un dessuador 
de "cuirson" o material astringent similar. Les parts en contacte amb el cap hauran de ser 
reemplaçables fàcilment. 
- Han de ser fabricats amb material resistent a l’impacte mecànic, sense perjudici de la 
lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes 
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions calorífiques i 
hauran de ser incombustibles o de combustió lenta; s’hauran de protegir de les radiacions 
calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se 
- S’hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se’ls hi 
apreciï exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el termini 
d’uns quatre anys, transcorreguts els quals des de la data de fabricació (injectada en relleu a 
l’interior) s’ hauran de donar de baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin 
emmagatzemats 
- Han de ser d’ús personal, podent-se acceptar en construcció l’ús per altres usuaris posteriors, 
previ el seu rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per altres, totalment nous 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l’ aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles 
transparents o viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a l’escalfor, 
incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva resistència i eficàcia. 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i 
ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d’ambients agressius de 
pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació 
indirecta o tamís antiestàtic; en els dames casos seran de muntura de tipus normal i amb 
proteccions laterals que podran ser perforades per a una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de protecció 
tipus "panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat 
transparent. 
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica 
(tipus picapedrer) per impedir l’entelament. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 
- Pantalla abatible amb arnès propi 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 
- Pantalles sostingudes amb la mà 
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent, 
lliures d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o proveïdes d’un 
visor amb vidre inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla haurà 
d’estar construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió 
de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant 
(l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb 
vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar. 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades 
preferentment amb polièster reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a l’exterior, 
a fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 
Vidres de protecció: 
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic transparent 
(orgànic) hauran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, ondulacions i altres 
defectes, i les incolores hauran de transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents. 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i entelament, el 
tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d’acer, tipus sedàs, 
tradicional de les ulleres de picapedrer. 
 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
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Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l’aparell respiratori compliran les següents característiques: 
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S’adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l’usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè 
per evitar la irritació de l’epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, pels usuaris que necessitin l'ús 
d’ulleres amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, subministrats 
a l’efecte pel fabricant de l’equip respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mà negues, mitjons i 
maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al 
treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, 
teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., 
segons les característiques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries 
plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ú s de botes de seguretat amb 
reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de 
sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment tractat i s’haurà de substituir el cosit per la 
vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir 
la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres 
i realització d'estructures i enderroc. 
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o acer, 
la tanca serà per poder desfer-se’n ràpid per tal d’obrir-la ràpidament davant l'eventual introducció 
de partí cules incandescents. 
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de 
cobriment de peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de 
materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d’alta tenacitat apropiada, 
sense reblons i amb costures cosides. 
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més reduïda 
possible. 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments 
que comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des d'una alçada 
de 5 m o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys. 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar 
subjectes mitjançant reblons. 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La sirga 
d’amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les 
següents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d’aireació. 
Les peces impermeables disposaran d’esclavines i registres de ventilació per a permetre 
l’evaporació de la suor. 



Memòria tècnica valorada per la reparació i consolidació de la sèquia  

Monar al seu pas pel parc de La Clota – Font del Gitanos.   

 

100 

ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les següents 
característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d’aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades 
amb l’ usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel fabricant. 
Tant el comprador com l’usuari hauran de comprovar que l’EPI ha estat dissenyat i fabricat de la 
forma següent: 
- La peça de protecció disposa d’un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí 
sensació de ridícul a l’usuari. 
Els materials i components de l’EPI no hauran d’ afectar adversament al beneficiari de la seva 
utilització. 
- Haurà d’oferir a l’usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb la 
protecció adequada. 
- Les parts de l’EPI que entrin en contacte amb l’usuari hauran d’estar lliures de rugositats, 
cantells agut i ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l’usuari i haurà de garantir 
que restarà en el seu lloc durant el temps d’empra ment previsible, tenint en compte els factors 
ambientals, junt amb els moviments i postures que l’usuari pugui adoptar durant el treball. A 
aquest fi, hauran de proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes d’ajustament o gamma 
de talles adequades, perquè permetin que l’EPI s’adapti a la morfologia de l’usuari. 
- L’EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i eficàcia del 
seu disseny. 
- Quan sigui possible, l’EPI tindrà una baixa resistència al vapor d’aigua. 
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de control, 
en centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L’altura i la cintura. 
Per a l’elecció dels EPI, l’emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies: 
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment per 
altres mitjans. Per a l’inventari dels riscos se seguirà l’esquema de l’Annex II del RD 773/1997, 
de 30 de maig. 
- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, tenint en 
compte la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com els factors 
addicionals de risc que puguin constituir els propis EPI o la seva utilització. Per a l’avaluació d’EPI 
se seguiran les indicacions de l’Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l’apartat 
anterior. 
Per a la normalització interna d’empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actuacions 
prèvies d’avaluació de riscos, definició de característiques requerides i les existents en el mercat, 
l’emprador haurà de comprovar que compleixi amb les condicions i requisits establerts a l’Art. 5 
del RD 773/1997, de 30 de maig, en funció de les modificacions significatives que l’evolució de 
la tècnica determini en els riscos, en les mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les 
prestacions funcionals dels propis EPI. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball 
situats en altura, obres d’ encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició. 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres 
i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçaments de 
runes. 
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- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d’ obres i instal·lacions industrials. 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
Protecció de l’aparell ocular: 
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d’abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents riscos: 
- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d’oxigen respirable. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, aquests 
seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d’objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
- Treballs amb risc elèctric. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de 
calç at de seguretat, 
adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 
- Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 
- Treballs en bastides 
- Obres de demolició d’obra grossa 
- Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat 
- Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge 
- Obres d’ensostrat 
- Treballs d’estructura metàl·lica 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
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- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Treballs de transformació de materials lítics 
- Manipulació i tractament de vidre 
- Revestiment de materials termoaïllants 
- Prefabricats per a la construcció 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
- Obres d’ensostrat 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de penetració de masses 
en fusió: 
- Soldadors 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció de les 
següents activitats: 
- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les 
activitats: 
Peces i equips de protecció: 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques. 
Roba de protecció antiinflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus. 
Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el cos. 
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran 
seleccionats en funció de les 
següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d’explotació i transport elèctric 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats amb 
les següents dades: 
- Nom, marca comercial o altre mitjà d’identificació del fabricant o el seu representant autoritzat. 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
- Designació de la talla. 
- Número de la norma EN específica. 
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, 
seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 
25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l’emprador. 
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La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a 
la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la 
seva data de fabricació (generalment estampillada a l’EPI), amb independència que hagi estat o 
no utilitzat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 
de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que 
se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de 
Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que 
se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de 
Industria y Tecnología. 
 
B1Z - MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 
B1Z0 - MATERIALS BÀSICS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B1Z0B700,B1Z0D230. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534): <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2 
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Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal: ± 2 mm 
- Gruix: 
- Fletxa: ± 5 mm/m 
- Torsió: ± 2° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 
directe amb el 
terra. 
 
3.- UNITAT 
I 

CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
B1Z4 - MATERIALS AUXILIARS D'ESTRUCTURES PER A SEGURETAT I SALUT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B1Z4501A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o 
treballats a taller. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR 
, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat , rectangular o planxa, 
d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer 
S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o 
S355J2H, segons UNE-EN 10219-1 
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JR C, segons 
UNE-EN 10025-2 

Classe 
Gruix nominal (mm) 

< 50 50 a 75 > 75 
Tolerància (mm) 

T1 ±3 ±4 +6,-3 
T2 ±2 ±3 +5,-2 
T3 ±1,5 ±1,5 ±1,5 
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- Perfils d’acer laminat en calent, en planxa, d’acer amb resistència millorada a la corrosió 
atmosfèrica S355J0WP o S355J2WP, segons UNE-EN 10025-5 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Amb soldadura 
- Amb cargols 
S’han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d’acer amb 
resistència millorada a la corrosió atmosfèrica): 
- Una capa d'emprimació antioxidant 
- Galvanitzat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. 
PERFILS D’ACER LAMINAT EN CALENT: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 
tecnològiques de l’acer utilitzat en la fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix les 
determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament següents: 
- Perfils d’acer laminat en calent: UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2 
- Perfils d’acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica: UNE-EN 
10025-1 i PNE-EN 10025-5 
Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les següents 
normes: 
- Perfil IPN: UNE-EN 10024 
- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM: UNE-EN 10034 
- Perfil UPN: UNE-EN 10279 
- Perfil L i LD: UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2 
- Perfil T: UNE-EN 10055 
- Rodó: UNE-EN 10060 
- Quadrat: UNE-EN 10059 
- Rectangular: UNE-EN 10058 
- Planxa: EN 10029 o UNE-EN 10051 
PERFILS FORADATS: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 
tecnològiques de l’acer utilitzat en la fabricació de perfils compleix les determinacions de les 
normes de condicions tècniques de subministrament següents: 
- Perfils foradats d’acer laminat en calent: UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred: UNE-EN 10219-1 
Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes: 
- Perfils foradats d’acer laminat en calent: UNE-EN 10210-2 
- Perfils foradats conformats en fred: UNE-EN 10219-2 
PERFILS CONFORMATS EN FRED: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 
tecnològiques de l’acer utilitzat en la fabricació de perfils i seccions, compleix les determinacions 
de les normes de condicions tècniques de subministrament del producte de partida. 
Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de la 
norma UNE-EN 10162. 
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA: 
El material d’aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de 
soldadura. 
Les característiques mecàniques del material d’aportació han de ser superiors a les del material 
base. 
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material 
d’aportació ha de ser equivalent a la del material base. 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
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- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc de connectors 
Les soldadures s’ han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats 
segons la UNE-EN 287-1. 
Abans de començar a soldar s’ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades 
al procés de soldadura i que estan lliures de fissures. 
Totes les superfícies a soldar s’han de netejar de qualsevol material que pugui afectar 
negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S’han de mantenir 
seques i lliures de condensacions. 
S’ha d’evitar la projecció d’espurnes erràtiques de l’arc. Si es produeix s’ha de sanejar la 
superfície d’acer. 
S’ha d’evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s’ha d’eliminar. 
Els components a soldar han d’estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant 
dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin 
accessibles i visibles per al soldador. No s’han d’introduir soldadures addicionals. 
L’armat dels components estructurals s’ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin 
dintre de les toleràncies establertes. 
Les soldadures provisionals s’han d’executar seguint les especificacions generals. S’han 
d’eliminar totes les soldadures de punteig que no s’incorporin a les soldadures finals. 
Quan el tipus de material de l’acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment 
de la zona tèrmicament afectada s’ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s’ha 
d’ estendre 75 mm en cada component del metall base. 
No s’ha d’ accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Els defectes de soldadura no s’han de tapar amb soldadures posteriors. S’han d’eliminar de cada 
passada abans de fer la següent. 
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà 
d'una picola i d'un raspall. 
L’execució dels diferents tipus de soldadures s’ha de fer d’acord amb els requisits establerts a 
l’apartat 10.3.4 del DBSE 
A i l’article 77 de la EAE per a obres d’edificació o d’acord amb l’article 640.5.2 del PG3 i l’article 
77 de la EAE per a obres d’enginyeria civil. 
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra. 
Les operacions de tall s’han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S’admet l’oxitall manual 
únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar. 
S’accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s’eliminin les 
restes d’escòria. 
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques 
del material no queden per sota dels valors especificats. 
Per al conformat en calent s’han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat 
o conformat no s’ha de fer durant l’ interval de calor blau (250ºC a 380ºC). 
El conformat en fred s’ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. 
No s’admeten les martellades. 
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 
Toleràncies de fabricació: 
- En obres d’edificació: Límits establerts a l’apartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d’enginyeria civil: Límits establerts a l’article 640.12 del PG3 
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS: 
S’utilitzaran cargols normalitzats d’acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de la EAE 
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d’injecció 
s’han d’ utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals 
establerts a l’article 29.2 de la EAE. 
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig 
local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions. 
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s’utilitzin com a 
calibrats. 
Després del collat l’espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la 
superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l’espiga ha d’haver, com a mínim: 
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- En cargols pretesats: 4 filets complerts més la sortida de la rosca 
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d’estar situada per sota del cap del 
cargol. 
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. 
Si s’utilitzen han d’anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d’ estar 
situat en direcció al cap del cargol. 
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d’anar col·locades de 
la forma següent: 
 
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 
- Cargols 8.8: sota de l’element que gira 
Els forats per als cargols s’han de fer amb perforadora mecànica. S’admet un altre procediment 
sempre que proporcioni un acabat equivalent. 
Es permet l’execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts 
a l’apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d’edificació o els establerts a l’apartat 640.5.1.1 del PG3 
en obres d’enginyeria civil. 
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin 
dues o més peces. 
Els forats allargats s’han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o 
punxonatge de dos forats i posterior oxitall. 
Després de perforar les peces i abans d’unir-les s’han d’eliminar les rebaves. 
Els cargols i les femelles no s’han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions 
tècniques p articulars. 
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les 
peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió. 
Les femelles s’ han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després 
del muntatge. 
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s’ha de collar fins 
arribar al “collat a tocar” sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s’ha 
de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s’han de fer 
cicles addicionals de collat . 
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d’un grup s’han de collar d’acord amb el 
que s’ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s’han de fer 
cicles addicionals de collat. 
S’han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats 
fins al pretesat mínim, s’afluixin. 
El collat dels cargols pretesats s’ha de fer seguint un dels procediments següents: 
- Mètode de la clau dinamomètrica. 
- Mètode de la femella indicadora. 
- Mètode combinat. 
Les operacions de tall s’han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S’admet l’oxitall manual 
únicament quan el 
procediment automàtic no es pugui practicar. 
S’accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s’eliminin les 
restes d’escòria. 
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques 
del material no queden per sota dels valors especificats. 
Per al conformat en calent s’han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat 
o conformat no s’ha de fer durant l’ interval de calor blau (250ºC a 380ºC). 
El conformat en fred s’ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. 
No s’admeten les martellades. 
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 
Toleràncies de fabricació: 
- En obres d’edificació: Límits establerts a l’apartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d’enginyeria civil: Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3 
PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 
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La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la 
peça. 
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes. 
Abans d’ aplicar la capa d’emprimació les superfícies a pintar han d’estar preparades 
adequadament d’acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN 
ISO 8504-3. 
Prèviament al pintat s’ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats pel 
fabricant per al producte a aplicar. 
La pintura d’ emprimació s’ha d’utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No s’utilitzarà 
si ha superat el temps de vida útil o el temps d’enduriment després de l’obertura del recipient. 
Si s’aplica més d’una capa s’ha d’utilitzar per a cadascuna un color diferent. 
Després de l’ aplicació de la pintura les superfícies s’han de protegir de l’acumulació d’aigua 
durant un cert temps. 
No s’han d’utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 
150 mm de la zona a soldar. 
Les soldadures i el metall base adjacent no s’han de pintar sense haver eliminat prèviament 
l’escòria. 
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s’ha de tractar 
fins que no s’hagi inspeccionat la unió. 
PERFILS GALVANITZATS: 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. 
No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
L a galvanització s’ha de fer d’acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, 
segons correspongui. 
S’han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització. 
Si el component prefabricat té espais tancats s’han de disposar forats de ventilació o purga. 
Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s’han de netejar i tractar amb pintura 
anticorrosiva amb diluent àcid o amb raig escombrador. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos. 
Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe 
amb el terra i protegits de la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
No s’han d’ utilitzar si s’ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord 
amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: 
Condiciones técnicas generales de suministro. 
UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: 
Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados. 
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no 
aleado de grano fino. 
Parte I: condiciones técnicas de suministro. 
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no 
aleado y de grano fino. Parte 1:Condiciones técnicas de suministro. 
UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro. 
Tolerancias dimensionales y de la sección transversal. 
OBRES D’EDIFICACIÓ: 
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Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural 
(EAE). 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A 
UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas 
para edificación. 
OBRES D’ENGINYERIA CIVIL: 
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural 
(EAE). 
Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a 
Hormigones y Acero. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D’ACER 
LAMINAT I PERFILS D’ACER BUITS: 
Cada producte ha d’anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 
- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva 
designació abreujada 
- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d’inspecció per colades) i, si 
és aplicable, la mostra 
- El nom del fabricant o la seva marca comercial 
- La marca de l’organisme de control extern (quan sigui aplicable) 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
La marca ha d’estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la 
secció transversal de tall. 
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s’ha de fer amb una etiqueta 
adherida al paquet o sobre el primer producte del mateix. 
PERFILS D’ACER LAMINAT EN CALENT: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de 
conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a ús en estructures metàl·liques o en estructures mixtes metall i formigó: 
- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en 
Fàbrica 
El símbol normalitzat CE (d’acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el producte 
acompanyat per: 
- El número d’identificació de l’organisme de certificació 
- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant 
- Les dues ultimes xifres de l’any d’impressió del marcat 
- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és 
procedent) 
- Referència a la norma EN 10025-1 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 
- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma: 
- Designació del producte d’acord amb la norma corresponent de toleràncies dimensionals, 
segons el capítol 2 de la norma EN 10025-1 
- Designació del producte d’acord amb l’apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN 10025-6 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D’ACER 
CONFORMATS: 
Han d’anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que 
contingui la següent informació: 
- Dimensions del perfil o número del plànol de disseny 
- Tipus i qualitat de l’acer 
- Referència que indiqui que els perfils s’han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es 
requereix, el marcatge CE 
- Nom o logotips del fabricant 
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- Codi de producció 
- Identificació del laboratori d’assaigs extern (quan sigui aplicable) 
- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un text clar 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS 
FORADATS: 
Cada perfil ha d’anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 
- La designació abreujada 
- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant 
- En el cas d’inspecció i assaigs específics, un número d’identificació, per exemple el número de 
comanda, que permeti relacionar el producte o la unitat de subministrament i el document 
corresponent (únicament aplicable als perfils foradats conformats en fred) 
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida 
al paquet. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l’ establert en la DT. Aquest control ha de complir l’especificat en l’apartat 7.2 
del CTE. 
Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o 
autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE 
quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi 
de marques de qualitat, ha d’aportar-ne la documentació corresponent 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d’una marca legalment reconeguda 
a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de 
recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest 
cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF 
podrà sol· licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
Inspecció visual del material a la seva recepció. Es controlaran les característiques geomètriques 
com a mínim sobre un 10% de les peces rebudes. El subministrament del material es realitzarà 
amb la inspecció requerida (UNE-EN 10204). 
A efectes de control d’apilament, la unitat d’inspecció ha de complir les següents condicions: 
- Correspondència en el mateix tipus i grau d’acer 
- Procedència de fabricant 
- Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció: 
- Sèrie lleugera: e <= 16 mm 
- Sèrie mitja: 16 mm <= e <= 40 mm 
- Sèrie pesada: e > 40 mm 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s’ ha de fer les comprovacions següents: 
- Les unitats d’inspecció seran fraccions de cada grup afí, amb un pes màxim de 20 t per lot. 
- Per a cada lot , es realitzaran els següents assaigs: 
- Determinació quantitativa de sofre (UNE 7-019) 
- Determinació quantitativa fòsfor (UNE 7-029) 
- Determinació del contingut de nitrogen (UNE 36-317-1) 
- Determinació quantitativa del contingut de carboni (UNE 7014) 
- En una mostra d’acer laminat, per a cada lot , es realitzaran a més, els següents assaigs: 
- Determinació quantitativa de manganès (UNE 7027) 
- Determinació gravimètrica de silici (UNE 7028) 
- Assaig a flexió pel xoc d’una proveta de planxa d’acer (UNE 7475-1) 
- Determinació de la duresa brinell d’una proveta (UNE-EN-ISO 6506-1) 
- En una mostra de perfils d’acer buits, per a cada lot, es realitzaran a més, els següents assaigs: 
- Assaig d’aixafada (UNE-EN ISO 8492) 
- En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà la massa i gruix del recobriment (UNE-EN ISO 
1461, UNE-EN ISO 2178). 
OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES: 
Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes. 
Abans de començar l’obra, i sempre que es canviï el tipus de material d’aportació: 
- Preparació d’una proveta mecanitzada, soldades amb el material d’aportació previst, i assaig a 
tracció ( UNE-EN ISO 15792-2). Abans d’aquest assaig, es realitzarà una radiografia de la 
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soldadura realitzada (UNE-EN 1435), per tal de constatar que el cordó està totalment ple de 
material d’aportació. 
- Assaig de tracció del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes 
- Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres pels assaigs químics es prendran de la unitat d’inspecció segons els criteris 
establerts a la norma UNEEN ISO 14284. 
En perfils laminats i conformats les mostres pels assaigs mecànics es prendran segons els criteris 
establerts en les UNE EN 10025-2 a UNE 10025-6. Les localitzacions de les mostres seguiran 
els criteris establerts en l’annex A de la UNE EN 10025-1. 
Per la preparació de les provetes s’ aplicaran els requisits establerts a la UNE-EN ISO 377. 
Per la preparació de provetes per assaig de tracció s’ aplicarà la UNE-EN 10002-1. 
En perfils laminats, per la preparació de provetes per assaig a flexió per xoc (resiliència) s’aplicarà 
la UNE 10045-1. 
També son d’aplicació els següents requeriments: 
- Gruix nominal >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm 
- Gruix nominal <= 12 mm: l’ample mínim de la proveta serà de 5 mm 
Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els productes 
originals, així com la seva localització i orientació del producte. 
Les mostres i els criteris de conformitat per als perfils buits, queden establerts a la norma UNE-
EN 10219-1 seguint els paràmetres de la taula D.1 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No es podrà acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i no vagin marcats 
adequadament. 
Si els resultats de tots els assaigs de recepció d’ un lot acompleixen el prescrit, aquest és 
acceptable. 
Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s’ha observat en el corresponent assaig alguna 
anomalia no imputable al material (com defecte en la mecanització de la proveta, irregular 
funcionament de la maquinaria d’assaig...) l’assaig es considerarà nul i caldrà repetir-lo 
correctament amb una nova proveta. 
Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es realitzaran 2 
contrassaigs segons UNEEN 10021, sobre provetes preses de dues peces diferents del lot que 
s’està assajant. Si ambdós resultats (dels contrassaigs) compleixen el prescrit, la unitat 
d’inspecció serà acceptable, en cas contrari es rebutjarà. 
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control geomètric, es 
rebutjarà la peça incorrecta. A més a més, s’augmentarà el control, en l’apartat incomplet, fins a 
un 20% d’ unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs 
i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN UNIONS 
SOLDADES: 
El material d’aportació complirà les condicions mecàniques indicades. 
En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora de la zona 
d’influència de la soldadura. 
 
B1ZM - MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS PER A 
SEGURETAT I SALUT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B1ZM1000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis. 
S'han considerat els elements següents: 
- Part proporcional d'elements especials per a extintors. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació i no han de fer 
disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d’elements especials necessaris per al muntatge d’un element. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions 
com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 
1942/1993, que aprova el reglament CPI. 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios. 
 
BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL EXTERIOR 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBB2A001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una 
indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjanç ant un senyal en 
forma de plafó, un color, un senyal lluminós o acústic, una comunicació verbal o un senyal 
gesticular, segons procedeixi. 
CONDICIONS GENERALS: 
La senyalització de seguretat es caracteritza per cridar ràpidament l’atenció sobre la 
circumstància a ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per part del destinatari. La 
seva finalitat és la d’indicar les relacions causa-efecte entre el medi ambient de treball i la 
persona. 
La senyalització de seguretat pot tenir característiques diferents, així doncs, podem classificar-la 
de la següent forma: 
- Senyal de prohibició: Un senyal que prohibeix un comportament susceptible de provocar un 
perill. 
- Senyal d’advertència: Un senyal que adverteix d’un risc o perill. 
- Senyal d’obligació: Un senyal que obliga a un comportament determinat. 
- Senyal de salvament o de socors: Un senyal que proporciona indicacions relatives a les sortides 
de socors, als primers auxilis o als dispositius de salvament. 
- Senyal indicativa: Un senyal que proporciona altres informacions distintes a les anteriors. 
- Senyal en forma de plafó: Un senyal que, per la combinació d’una forma geomètrica, de colors 
i d’un símbol o pictograma, proporciona una determinada informació, la visibilitat de la qual està 
assegurada per una il·luminació de suficient intensitat. 
- Senyal addicional: Un senyal utilitzada junt a un altre senyal en forma de plafó i que facilita 
informacions complementàries. 
- Color de seguretat: Un color al qual s’atribueix una significació determinada en relació amb la 
seguretat i salut en el treball. 
- Símbol o pictograma: Una imatge que descriu una situació o obliga a un comportament 
determinat, utilitzada sobre un senyal en forma de plafó o sobre una superfície lluminosa. 
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- Senyal complementària de “risc permanent”: Bandes obliqües (60º) grogues i negres (al 50%) 
en contorns i perímetres de buits, pilars, cantonades, molls de descàrrega i parts sortints d’equips 
mòbils. 
ELECCIÓ: 
Les condicions bàsiques d’eficàcia en l’elecció del tipus de senyalització de seguretat a utilitzar 
s’ han de centrar en: 
- Atraure l’atenció del destinatari. 
- Donar a conèixer el missatge amb suficient antelació. 
- Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se sàpiga com actuar. 
- Que existeixi la possibilitat real de posar en pràctica allò que s’ha indicat. 
- La senyalització ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps inferior al necessari 
perquè el destinatari entri en contacte amb el perill. 
- Les disposicions mínimes relatives a les diverses senyalitzacions de seguretat estan 
especificades a l’Annex VII del RD 485/1997, de 14 d’abril, amb els següents epígrafs de 
referència: 
- Riscos, prohibicions i obligacions. 
- Riscos de caigudes, xocs i cops. 
- Vies de circulació. 
- Canonades, recipients i àrees d’emmagatzematge de substàncies i preparats perillosos. 
- Equips de protecció contra incendis. 
- Mitjans i equips de salvament i socors. 
- Situacions d’emergència. 
- Maniobres perilloses. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 
ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l’empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l’ú s, 
com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o 
no utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 
de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación 
de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 
Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: 
Señalización de Obras. 
Safety colours and safety signs 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
UNE 77204:1998 Calidad del aire. Aspectos generales. Vocabulario. 
UNE 1063:1959 Caracterización de las tuberías en los dibujos e instalaciones industriales 
Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 



Memòria tècnica valorada per la reparació i consolidació de la sèquia  

Monar al seu pas pel parc de La Clota – Font del Gitanos.   

 

114 

UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-máquina, el 
marcado y la identificación. 
Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: 
Requisitos generales. 
 
BBC - ABALISAMENT 
BBC1 - ABALISAMENT DE SEGURETAT LABORAL 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBC1F501,BBC1A000,BBC1KJ04,BBC1JF00,BBC12302. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a reforç visual de la senyalització provisional d’obres en carreteres, amb la finalitat 
que siguin fàcilment perceptibles per els conductors els límits de les obres i els canvis de 
circulació que aquestes puguin provocar. 
S'han considerat els elements següents: 
- Con de plàstic reflector 
- Tetràpode de plàstic reflector 
- Piqueta de jalonament amb peça reflectora 
- Cinta d’abalisament reflectora o no 
- Garlanda reflectora 
- Garlanda lluminosa 
- Llum amb làmpada intermitent o llampegant 
- Tanca metàl·lica, mòbil 
- Barrera de PVC injectat, amb dipòsit d’aigua de llast 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material ha de ser resistent als cops i a les condicions ambientals desfavorables. 
Les dimensions del senyal i les característiques colorimètriques i fotomètriques han de garantir 
la bona visibilitat i comprensió. 
La part reflectora ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. 
CON I TETRAPODE DE PLÀSTIC: 
Han de tenir una o dues bandes reflectants d’alta intensitat, unides al plàstic 
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l’estabilitat del con i la seva col·locació 
en posició vertical. 
LLUMS: 
Ha de disposar d’ un interruptor per activar o desactivar el seu funcionament. 
Les bateries han d’estar allotjades en un departament estanc. 
L’allotjament de les bateries i de la làmpada, han de ser fàcilment accessible per a permetre el 
seu recanvi. 
La llum emesa pel senyal ha de produir un contrast lluminós adequat a l’entorn a on va destinada, 
en funció de les condicions d’us previstes. La intensitat ha de garantir la seva percepció inclús 
en condicions climàtiques desfavorables (pluja, boira, etc.), sense produir enlluernaments. 
Els lents han de ser resistents als cops. 
PIQUETA: 
La peça reflectora ha d’estar sòlidament unida al pal de suport. 
L’extrem del suport ha de permetre la seva fixació per clavament. 
CINTA: 
Ha de ser autoadhesiva. La qualitat de l’adhesiu ha de garantir el nivell fixació suficient sobre el 
suport a la que va destinada. 
La superfície ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepció de la 
senyal. 
El color ha de contrastar amb el color del suport al que va destinat. 
GARNALDA: 
Ha d’ estar formada per plaques de xapa amb bandes reflectores, unides entre elles per una 
corda. 
La superfície de les plaques ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la 
percepció de la senyal. 
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La distància entre plaques ha de ser regular. 
La corda no ha de tenir defectes que puguin perjudicar la subjecció de les plaques. 
TANCA MOBIL METÀL·LICA 
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada. 
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials que puguin perjudicar 
el seu funcionament correcte. 
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments. 
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir esquerdes, 
exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
Protecció de la galvanització: >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures: >= 345 g/m2 
Puresa del zinc: >= 98,5% 
Toleràncies: 
- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m 
- Planor: ± 1 mm/m 
- Angles: ± 1 mm 
BARRERA DE PVC: 
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l’estabilitat del elements que formen 
la barrera i la seva col·locació en posició vertical. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CON TETRÀPODE, PIQUETA, GARLANDA: 
Subministrament: Embalat, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
LLUMS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
A l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté. 
Ha d’ anar acompanyat amb les instruccions d’utilització i manteniment. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
TANCA MOBIL METAL.LICA 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i 
planor. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. 
No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: 
Señalización de Obras. 
* UNE-EN 12352:2000 Equipamiento de regulación del tráfico. Dispositivos luminosos de 
advertencia de peligro y balizamiento. 
 
BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
BBM2 – BARRERES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBM2CBA0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Barreres per a proteccions de vialitat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Per a control d'accés a aparcaments 
- De seguretat flexible de doble ona 
- Tipus New Jersey 
BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS: 
Barrera de control d'accés, d'acer laminat, d'accionament manual i sistema de bloqueig 
incorporat. 
Les dimensions del perfil, així com el sistema de bloqueig, han de ser les especificades en el 
projecte. 
La superfície del perfil ha de ser llisa, uniforme i sense defectes superficials. 
El gruix del perfil ha de ser uniforme en tota la seva llargària. 
Els pals de subjecció han d'estar protegits amb una capa de pintura antiòxid. Aquesta capa ha 
de complir les especificacions fixades a la seva partida d'obra. 
Tipus d'acer: S275JR 
BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
El contractista comunicarà per escrit a la DF, amb suficient antelació, la relació complerta de les 
empreses subministradores de tots els materials utilitzats, acompanyada amb els documents 
acreditatius de la marca de qualitat, si és el cas. 
Els elements de la barrera han d’estar marcats amb la identificació del fabricant. Aquest haurà 
d’acompanyar el subministrament de la barrera amb el corresponent certificat de qualitat on es 
garanteixi el compliment de les condicions especificades en el plec. 
Barrera de seguretat de doble ona, formada per una banda d'acer laminat galvanitzat en calent 
per un procés d'immersió contínua, conforme a les normes UNE 37501 i UNE 37508. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície. 
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. 
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar. 
El tall de les bandes i terminals ha d'estar fet per mitjà d'oxitall. 
Els forats de les subjeccions han d'estar fets al taller amb trepant i el diàmetre ha de ser el que 
s'especifica a l projecte. 
Tipus de banda: UNE 135-121 
Les mides i toleràncies han de correspondre a les de la figura 1 de la UNE 135-121. 
Gruix de la banda base: 3 mm 
Tipus d'acer: S235JR (UNE-EN 10025-2) 
Protecció de galvanització (UNE-EN ISO 1461) : >= 505 g/m2 
Puresa del zinc (UNE-EN 1179): >= 98,5% 
Gruix del recobriment (UNE-EN ISO 1461): 70 micres 
Desenvolupament del perfil: 473 mm 
Contingut de silici i fòsfor: Si<=0,03% i Si+2,5P<=0,09% 
Resistència a flexió del perfil (Comprovació de la fletxa amb suports a 4 m, una càrrega situada 
al mig del buit i sobre 
8 cm2 de superfície): 
- Fletxa (amb l'ondulació cap amunt): 
- Per a una càrrega de 680 kg: <= 70 mm 
- Per a una càrrega de 900 kg: <= 140 mm 
- Fletxa (amb l'ondulació cap avall): 
- Per a una càrrega de 550 kg: <= 70 mm 
- Per a una càrrega de 720 kg: <= 140 mm 
Els elements de sustentació i suport compliran les condicions del plec corresponent. 
Toleràncies: 
- Gruix de la banda base: ± 0,1 mm 
- Desenvolupament del perfil: +6, -1 mm 
L'acer utilitzat per a fabricar amortidors i elements finals de la barrera ha de ser de les mateixes 
característiques que l'utilitzat en la fabricació de la barrera. 
L'acer utilitzat en la fabricació de pals de suport i altres accessoris conformats en fred han de ser 
del tipus S235JR (UNE-EN 10025-2). 
BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 
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Ha d'estar formada per mòduls de formigó prefabricats o elaborats a l'obra, obtinguts per un 
procés d'emmotllament de perfil simètric per a barreres rígides i asimètric per a semibarreres 
rígides. 
En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, 
en especial les que fan referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de la EHE-08) en funció de les 
classes d'exposició. 
Tots els materials utilitzats en la fabricació de les peces han de complir les condicions fixades en 
les normes EHE-08 i UNE-EN 13369. 
Les dimensions de les peces han de ser les especificades en el projecte, d'acord amb la UNE 
135111. 
No hi ha d'haver armadures vistes en cap punt. 
Han de tenir un aspecte homogeni, uniforme, sense fissures ni deformacions o d'altres defectes 
superficials. 
La seva base ha de ser plana. 
El sistema d'unió dels mòduls ha de ser per mitjà de perns metàl·lics cargolats. No s'admeten 
sistemes d'unió que precisin soldadura. 
Han d'estar armades per a resistir els esforços de manipulació. 
Les peces reflectores han d'estar adherides per mitjà de resina epoxi. 
Resistència del formigó: >= 25 N/mm2 
Tipus d'acer: B 400 
Separació entre les peces reflectores: <= 10 m 
Recobriment de les armadures: >= 2 cm 
Tipus de ciment: Classe resistent >= 32,5 
El conglomerat utilitzat ha de complir les condicions establertes en el Plec RC-08. Ha de ser del 
tipus pòrtland o putzolànic d’una classe no inferior a la 32,5. 
No s’ha d’utilitzar ciment aluminós ni mescles de ciment de procedència diferent. L’ús de ciment 
d’altres tipus requereix una justificació especial. 
No s’han d’utilitzar, ni quan es pasta ni en la cura del formigó, aigü es que produeixin 
eflorescències o que originin pertorbacions en el procés d’adormiment i d’enduriment. 
La naturalesa dels granulats i la seva preparació han de permetre garantir d’ adequada 
resistència i durabilitat del formigó. 
Els granulats no han de tenir reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment, ni s’ han de 
descompondre a causa dels agents exteriors a que estan sotmesos a l’obra. 
No s'han d'utilitzar granulats provinents de terres toves, friables ni poroses, ni les que tinguin 
compostos ferrosos, guix, nòduls de pirita o de qualsevol altre tipus de clorurs, sulfurs o sulfits. 
Toleràncies: 
- Planor de la base (regle de 3 m): < 5 mm 
- Recobriment armadures: - 0 cm 
- Resistència característica del formigó: >= 80% Rn 
- Defectes superficials: <= 15% superfície 
- Cocons: <= 3/10 dm2 
- Fissures 
- Amplària: <= 0,1 mm 
- Llargària: <= 2 cm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS I BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
Subministrament: Els elements d'acer laminat han de portar gravades en relleu les sigles del 
fabricant i el símbol de designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col·locar i de manera que no s'alterin les seves 
condicions. 
BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 
Subministrament: Protegida de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col·locar i de manera que no s'alterin les seves 
condicions. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y 
sistemas de contención de vehículos. 
* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
* UNE 135111:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. 
Definiciones, clasificación, dimensiones y tolerancias. 
* UNE 135112:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. 
Materiales básicos y control de ejecución. 
BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y 
sistemas de contención de vehículos. 
* UNE 135121:1999 Barreras metálicas. Valla de perfil de doble onda. Materiales, dimensiones, 
formas de fabricación y ensayos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Recepció i aprovació de la documentació que justifica les condicions exigides al fabricant de les 
peces, com ara homologació del producte, autorització d’ús, aplicacions realitzades, etc. 
- Controls de fabricació: 
- La empresa subministradora ha d’avisar a la DF, al menys amb una setmana d’anticipació de 
l’inici de la campanya de fabricació, per tal d’enviar, si correspon, un inspector a fàbrica. 
- L’inspector enviat ha de tenir accés als registres de control de qualitat on figuren les mesures 
de paràmetres dimensionals o mecànics de l’element corresponent. En el transcurs d’aquesta 
visita, prèvia al començament de la producció, s’han de realitzar els controls següents: 
- Comprovació de l’homologació del producte, de la fàbrica i dels procediments de fabricació i d’ 
autocontrol de qualitat segons ISO-9002, i de la seva vigència. 
- Examen del Manual i dels procediments del control de qualitat, amb especial èmfasi respecte 
als documents que identifiquen els controls realitzats sobre els elements acabats que es destinen 
a cada obra, i sobre la partida a què pertanyen. Criteris d’acceptació i rebuig, i tractament de les 
disconformitats. 
- Examen de la documentació que acompanya el lliurament de cada lot. Comprovació de que 
sigui suficient i en el seu defecte, demanar-ne més. 
- Comprovació del marcat identificador dels elements a lliurar, i de la correspondència entre 
aquesta marca i la identificació de les proves a què han estat sotmesos els materials 
corresponents i les peces del lot. 
- Seguiment de la fabricació en curs i observació de l’ aplicació efectiva dels controls. 
- Examen del parc d’aplegament i de la forma de manipulació , condicionament i càrrega de les 
peces. 
- Es podran realitzar més visites a fàbrica, si s’escau, per a fer un nou seguiment i comprovació 
de la fabricació corresponent a l’obra i dels controls efectuats. 
Controls de recepció a obra: 
- Per a cada lot de subministrament, es realitzaran les comprovacions següents: 
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- Marcatge CE per a productes de la construcció com a conseqüència de l’aplicació de la Directiva 
89/106/CEE. 
- Certificat CC - EHE, acreditatiu de la conformitat del producte amb les especificacions 
obligatòries de la Instrucció EHE-08 
- Examen, comprovació i contrast (si s’escau) de la documentació que empara l’entrega de cada 
lot, incloent els resultats dels assaigs corresponents a característiques mecàniques, 
geomètriques i altres que justifiquin l’adequació del producte a les exigències del plec de 
condicions. 
- Inspecció visual de les peces, examinant el seu aspecte, l’absència de danys o imperfeccions, 
etc. 
- Control dimensional sobre un 5 % de les peces rebudes. 
OPERACIONS DE CONTROL EN PERFILS LONGITUDINALS PER BARRERES DE 
SEGURETAT FLEXIBLES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual del material subministrat amb observació de les marques que identifiquen el 
fabricant, i recepció del corresponent certificat de qualitat on es garanteixen les condicions 
indicades al plec. Atenció especial a l’aspecte superficial del galvanitzat. 
- Cada 256 m de barrera flexible (lot de control), es realitzaran els següents controls sobre peces 
escollides al atzar: 
- Control indirecte de l’espessor de la barrera mitjançant el pes dels perfils (pes teòric peça de 
barrera de 2,90 mm de gruix i 473 mm de desenvolupament, descomptant forats i incloent el 
galvanitzat, es de 48,1 kg). Es pesaran individualment 25 peces corresponents al lot. 
- Comprovació del recobriment: assaigs d’adherència i massa del recobriment (mètodes no 
destructius) sobre 10 peces del lot (assajos d’adherència conforme UNE 37501 i de recobriment 
conforme UNE EN ISO 1461) 
- Comprovació de les característiques geomètriques del perfil sobre 10 peces del lot (5 mesures 
en cada peça) 
- Cada 2000 m de barrera flexible (lot de control), es realitzaran els següents controls sobre peces 
escollides al atzar: 
- Identificació del tipus d’ acer de la barrera (AP-11), segons UNE-EN 10111 (1 determinació). 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un 
país de la UE, s’ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, 
en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control 
de producció establert a la marca de qualitat del producte. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW 
JERSEY: 
Els controls s’ han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes 
de procediment corresponents. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PERFILS LONGITUDINALS PER BARRERES DE 
SEGURETAT FLEXIBLES: 
Els controls s’ han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes 
de procediment corresponents. 
Les comprovacions geomètriques dels perfils es realitzaran sobre la barrera abans de 
galvanitzar. El control de l’alçada del perfil i la longitud total de la barrera, es podrà realitzar, sobre 
aquesta, un cop galvanitzada. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOM PLIMENT EN 
BARRERES I SEMIBARRERES 
TIPUS NEW JERSEY: 
No s’ acceptaran els elements que incompleixin alguna de les condicions indicades en el Plec de 
Condicions Tècniques del Projecte, o que arribin a l’obra sense el certificat de garantia i 
identificacions corresponents. 
Els criteris d’acceptació, d’acceptació després de reparació, i de rebuig seran conformes amb les 
Normes vigents segons el Plec de condicions del Projecte, la seva addenda i el Contracte que 
regula l’execució de les obres. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONES EN CAS D’INCOMPLIMENT EN PERFILS 
LONGITUDINALS PER BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
No s’acceptarà l’ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat 
del fabricant. 
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El resultat del control indirecte del gruix serà satisfactori si el pes mig dels perfils resulta superior 
al valor de referència 
i, a més, es compleix que: Q = (x - P) / s > 0,94 
X = Pes mig dels perfils dels lots 
P = Pes de referència 
s = Desviació estàndard (n-1), s^2 = s (xi – x) ^2/(n-1) 
essent xi el pes individual de cada perfil i n el nombre de perfils de la mostra. 
En cas d’incompliment es podrà, a criteri de la DF, ampliar la mostra d’assaig (analitzar més 
peces), acceptant-se el lot si es verifica la condició anterior. 
L’aspecte visual del recobriment i el resultat dels assaigs d’adherència han de ser conformes a 
les especificacions del plec. La mitjana de les 10 determinacions de la massa del galvanitzat ha 
de ser superior al valor especificat, i tots els valors individuals mantenir-se per sobre del 95% de 
dita especificació. 
Si el valor mig de les 5 determinacions de característiques geomètriques corresponents a una 
peça, no resulta conforme a la norma UNE 135-121, es rebutjarà dita peça i s’ampliarà el control 
fins a un total de 25 peces per lot. En cas d’observar noves deficiències, es passarà a controlar 
aquest aspecte sobre la totalitat de peces del lot. 
 
BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BGY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS 
ELÈCTRIQUES 
BGYD - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE 
CONNEXIÓ A TERRA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGYD1000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'elements especials per a piquetes o per a plaques de connexió a terra. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a piques de connexió a terra o 
per a plaques de connexió a terra, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon 
funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'una pica de 
connexió a terra, o d'una placa de connexió a terra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
BM - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
BM3 - EXTINTORS 
BM31 – EXTINTORS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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BM311611. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aparell autònom que conté un agent extintor que pot esser projectat i dirigit sobre un foc per 
l’acció d’una pressió interna. Son extintors manuals els que han estat dissenyats per a utilitzar-
se a ma o transportat, i que en condicions de funcionament te una massa menor o igual a 20 kg. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant, o l’importador en el seu cas, han de garantir que l’ extintor correspon a un tipus 
registrat davant l’Administració i que disposa d’un certificat estes per un organisme de control 
facultat per a l’aplicació del Reglament d’Aparells a Pressió, que acrediti que l’ extintor correspon 
plenament al del projecte presentat per a registrar el tipus. 
Ha de portar una placa oficial, fixada de forma permanent, on s’ha de gravar: 
- Indicació de l’administració que fa el control 
- La pressió de disseny (pressió màxima de servei) 
- El nombre de registre de l’aparell 
- La data de la primera prova i la marca de qui la realitzà 
- Els espais lliures per a proves successives 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 31 de mayo de 1982 por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria ITC 
MIE-AP 5 del Reglamento de Aparatos a Presión referente a extintores de incendios. 
Orden de 26 de octubre de 1983 por la que se modifican los artículos 2.0, 9.0 y 10 de la ITC MIE-
AP 5 del Reglamento de Aparatos a Presión relativo a extintores de incendios. 
Orden de 31 de mayo de 1985 por la que se modifican los artículos 1, 4, 5, 7, 9 y 10, y adición 
de un nuevo artículo a la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP 5, del Reglamento de 
Aparatos a Presión, referente a extintores de incendios. 
Orden de 15 de noviembre de 1989 por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria 
MIE-AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión, Referente a Extintores de incendios. 
Orden de 10 de marzo de 1998 por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria 
MIE-AP 5 del Reglamento de Aparatos a Presión sobre extintores de incendios. 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El cos de l’extintor ha de portar una etiqueta amb les dades següents: 
- Nom o raó social del fabricant o importador que ha registrat el tipus al que correspon l’extintor 
- Temperatura màxima i mínima de servei 
- Productes continguts i quantitat dels mateixos 
- Eficàcia per a extintors portàtils d’acord amb la norma UNE 23-110 
- Tipus de focs per als que no pot utilitzar-se l’extintor 
- Instruccions d’utilització 
- Data i contrasenya corresponents al registre de tipus 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
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- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament 
d’Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i materials emprats. 
- Sol·licitar a la empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació s’ha 
executat segons normatives d’aplicació. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control de l’emmagatzematge d’extintors en obra fins a la seva col·locació. 
- Control final d’identificació de material i lloc d’emplaçament 
- Comprovar que els extintors compleixen els requisits especificats en projecte, s’ha de verificar: 
- Aprovació de tipus per la Direcció General d’Indústries siderometal·lúrgiques i la placa de timbre 
de la Delegació o els Serveis Territorials Autònoms d’Indústria. 
- Dades placa de disseny : 
- Pressió màxima de servei (disseny) 
- nº placa 
- Data 1a Prova i successives 
- Dades etiqueta de característiques: 
- Nom del fabricant importador 
- Temperatura màxima i mínima de servei 
- Productes continguts i quantitat d’equips 
- Eficàcia de l’extintor (Norma UNE 23110) 
- Tipus de foc amb el que no es pot utilitzar 
- Instruccions funcionament 
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’ha de realitzar el control de tots els extintors que es rebin a obra. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les 
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s’ha contractat amb l’empresa 
instal·ladora, s’ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del 
material rebut. 
 
BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA 
BQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQU2E002,BQU2P000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior 
- Banc de fusta per a 5 persones 
- Taula de fusta amb tauler de melamina amb capacitat per a 10 persones 
- Nevera elèctrica 
- Planxa elèctrica per a escalfar menjars 
- Recipient per a recollida d'escombraries 
ARMARI METÀL·LIC: 
Ha d’ estar format per un cos, una placa de muntatge i una porta. 
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 
El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegit amb pintura anticorrosiva. 
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts. 
Ha de tenir un pany per a tancament amb clau. 
Dimensions de l'armari: 0,40 x 0,50 x 1,80 m 
BANC I TAULA DE FUSTA: 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
L'acabat de fusta ha de ser de dues capes de pintura sintètica, amb una capa prèvia 
d'emprimació. 
Dimensions del banc: 3,5 x 0,4 m 
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Dimensions de la taula: 3,5 x 0,8 m 
PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS: 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Dimensions: 60 x 45 cm 
NEVERA ELÈCTRICA: 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat: 100 l 
RECIPIENT PER A RECOLLODA D'ESCOMBRARIES: 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat: 100 l 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions 
exigides. 
Emmagatzematge: en el seu embalatge, protegit de la intempèrie, d'impactes i sense contacte 
directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI NORMATIVA GENERAL: 
 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
NEVERA ELÈCTRICA I PLANXA ELÈCTRICA: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
 
BQUA - EQUIPAMENT MÈDIC 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQUA1100,BQUA3100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Equipament mèdic necessari a l'obra segons l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el 
Treball. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Farmaciola d'armari 
- Farmaciola portàtil d'urgència 
- Material sanitari per a assortir una farmaciola 
- Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament 
- Manta de cotó i fibra sintètica 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
FARMACIOLA D'ARMARI O PORTÀTIL, I MATERIAL SANITARI DE REPISICIÓ: 
El contingut ha de ser l'establert a l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. 
El contingut ha de ser revisat mensualment i ha de ser reposat immediatament el material utilitzat. 
Ha de portar una indicació ben visible referent al seu ús. 
LLITERA METÀL·LICA: 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
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MANTA: 
Dimensions: 110 x 210 cm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
 
H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 
H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL TREBALL 
H14 - PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
H1411111,H1421110,H1442012,H144B104,H1432012,H1451110,H1462241,H1461122,H1481
131,H1487350,H1488580,H148C580,H1423230,H142AC60,H148E700. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos riscos que 
puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori 
destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l’aparell auditiu 
- Proteccions per a l’aparell respiratori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la 
salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l’ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d’esport 
- El material d’autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, 
sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal fi 
hauran de: 
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l’estat de salut del 
treballador. 
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- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests hauran 
de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos 
corresponents. 
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos pre vistos pel fabricant. El responsable de la 
contractació del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als treballadors, 
organitzant, si és necessari, sessions d’entrenament, especialment quan es requereixi la 
utilització simultània de diversos EPI, amb els següents continguts: 
- Coneixement de com posar-se i treure’s l’EPI 
- Condicions i requisits d’emmagatzematge i manteniment per part de l’usuari 
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periòdiques 
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel fabricant 
Les condicions en què l’EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
- La gravetat del risc 
- El temps o freqüència d’exposició al risc 
- Les condicions del lloc de treball 
- Les prestacions del propi EPI 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l’EPI, que no hagin pogut evitar-se 
L’ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els que es pugui 
garantir la higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s’han de substituir les peces 
directament en contacte amb el cos de l’usuari i fer un tractament de rentat antisèptic. 
L’EPI s’ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant la 
formació i informació que al respecte haurà rebut l’usuari. 
L’usuari amb antelació a la utilització de l’EPI haurà de comprovar l’entorn en el qual ho ha 
d’utilitzar. 
L’EPI s’utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer 
modificacions i/o decoracions que redueixin les característiques físiques de l’EPI o anul·lin o 
redueixin la seva eficàcia. 
L’EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari m entre subsisteixi el risc. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d’ objectes o topades sobre el cap, serà 
perceptiva la utilització de casc protector. 
Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ú s, la protecció específica d'ulls 
i oïdes. 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Obres de construcció , i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball 
situats en altura, obres d’encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres 
i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars 
- Obres en foses, rases, pous i galeries 
- Moviments de terra i obres en roca 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Utilització de pistoles per a fixar claus 
- Treballs amb explosius 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport 
- Manteniment d’obres i instal·lacions industrials 
Als llocs de treball on existeixi risc d’enganxada de cabells, per la seva proximitat a mà quines, 
aparells o enginys en moviment, quan es produeixi acumulació permanent i ocasional de 
substàncies perilloses o brutes, serà obligatòria la cobertura dels cabells o altres mitjans 
adequats, eliminant-se els llaç os, cintes i adorns sortints. 
Sempre que el treball determini exposició constant al sol, pluja o neu, serà obligatori l’ús de 
cobriment de caps o passamuntanyes, tipus mànega elàstica de punt, adaptables sobre el casc 
(mai al seu interior). 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l’aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles 
transparents o viseres. 
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats : 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 
- Acció de pols i fums. 
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- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
S’han de tenir en compte els aspectes següents: 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i 
ajustades a la cara, amb visor amb tractament anti-entelat 
- En els casos d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però 
portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic 
- En els demés casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran 
ser perforades per a una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de Protecció 
tipus panoràmiques, amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat 
transparent. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica 
(tipus picapedrer) per impedir entelament. 
Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i s'adequaran 
protegits contra fregament. 
Seran d'ús individual i no podran ser utilitzats per diferents persones. 
Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall 
- Treballs de perforació i burinat 
- Talla i tractament de pedres 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica 
- Treball amb raig projector d’abrasius granulars 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid 
- Activitats en un entorn de calor radiant 
- Treballs que desprenen radiacions 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones en tensió, l'aparell de la pantalla haurà 
d’estar construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió 
de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant 
(l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb 
vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar. 
Als treballs de soldadura elèctrica es farà servir l'equip de pantalla de mà anomenada "Caixó de 
soldador" amb espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre transparent, sent retràctil el fosc, 
per a facilitar la picada de l'escòria, i fàcilment recanviables ambdós. 
No tindran cap part metàl·lica a l’exterior, amb la fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça 
de soldar. 
Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas inert (Nertal), es 
faran servir les pantalles de cap de tipus regulables. 
Característiques dels vidres de protecció: 
- Quan al treball a realitzar existeixi risc d’ enlluernament, les ulleres seran de color o portaran 
un filtre per a garantir una absorció lumínica suficient 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència i impossibilitat de rallat i entelament, el 
tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d’acer, tipus sedà s, 
tradicional de les ulleres de picapedrer 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit 
- Treballs de percussió 
- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats 
Quan el nivell de soroll a un lloc o à rea de treball sobrepassi el marge de seguretat establert i 
en tot cas, quan sigui superior a 80 Db-A, serà obligatori la utilització d'elements o aparells 
individuals de protecció auditiva, sense perjudici de les mides generals d'aïllament i insonorització 
que calgui adoptar. 
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Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà als treballadors que hagin de suportar-los, 
d'auriculars amb filtre, orelleres de coixinet, o dispositius similars. 
Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de taps contra soroll, 
de goma, plàstic, cera mal·leable o cotó. 
Les proteccions de l’aparell auditiu poden combinar-se amb les del cap i la cara, verificant la 
compatibilitat dels diferents elements. 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l’ aparell respiratori es seleccionaran en funció dels següents riscos: 
- Pols, fums i boires 
- Vapors metàl·lics i orgànics 
- Gasos tòxics industrials 
- Monòxid de carboni 
- Baixa concentració d’oxigen respirable 
- Treballs en contenidors, locals exigus i forns industrials alimentats amb gas, quan puguin existir 
riscos d’intoxicació per gas o de insuficiència d’oxigen 
- Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui desprendre’s pols 
- Pintura amb pistola sense ventilació suficient 
- Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de clavegueram 
- Treballs en instal·lacions frigorífiques o amb condicionadors, en les que existeixi un risc de 
fuites del fluid frigorífic 
L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà sols quan estigui garantida a l’ambient una concentració 
mínima del 20% d'oxigen respirable, en aquells llocs de treball en els quals hi hagi poca ventilació 
i alta concentració de tòxics en suspensió. 
Els filtres mecànics s’hauran de canviar amb la freqüència indicada pel fabricant, i sempre que 
el seu ús i nivell de saturació dificulti notablement la respiració. Els filtres químics seran 
reemplaçats després de cada ús, i si no s'arriben a fer-se servir, a intervals que no sobrepassin 
l'any. 
Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria homologada adequada al risc, 
per la ingestió de llet o qualsevol altra solució “tradicional”. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, es seleccionaran en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs de soldadura 
- Manipulació d’objectes amb arestes tallants, superfícies, abrasives, etc. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins 
- Treballs amb risc elèctric 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mà negues, mitjons i 
maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al 
treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, 
teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., 
segons les característiques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries 
plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció del s peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador 
de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat: 
- Calçat de protecció i de seguretat: 

- Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 
- Treballs en bastides 
- Obres de demolició d’obra grossa 
- Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i 
desencofrat 
- Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge 
- Construcció de sostres 
- Treballs d’estructura metàl·lica 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
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- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Treballs de transformació de materials lítics 
- Manipulació i tractament de vidre 
- Revestiment de materials termoaïllants 
- Prefabricats per a la construcció. 

- Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
- Construcció de sostres 

- Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 

- Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de penetració de 
masses en fusió: 

- Soldadors 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb 
reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de 
sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment tractat i s’haurà de substituir el cosit per la 
vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir 
la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres 
i realització d'estructures o enderrocs. 
Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elèctric, faran servir calçat aïllant sense cap 
element metàl·lic. 
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, la tanca permetrà desfer-se’n 
ràpidament del calçat, davant l'eventual introducció de partícules incandescents. 
Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. Als llocs que 
existeixi un alt grau de possibilitat de perforacions de les soles per claus, encenalls, vidres, etc. 
serà recomanable l'ús de plantilles d'acer flexible sobre el bloc del pis de la sola, simplement 
col·locades a l’interior o incorporades en el calçat des d’origen. 
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de polaines 
de cuir, cautxú o teixit ignífug. 
En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits màxims de 
defensa davant d’aquestes. 
PROTECCIONS DEL COS: 
En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà perceptiu l’ús de 
cinturó de seguretat anticaigudes (tipus paracaigudista amb arnès). 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció de les 
següents activitats: 
- Treballs en bastides 
- Muntatge de peces prefabricades 
- Treballs en pals i torres 
- Treballs en cabines de grues situades en altura 
Aquests cinturons compliran les següents condicions: 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments 
que comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des d'una alçada 
de 5 m. o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar 
subjectes mitjançant reblons 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm 
- Queda prohibit per aquest fi el cable metàl·lic, tant pel risc de contacte amb línies elèctriques, 
com per la menor elasticitat per la tensió en cas de caiguda 
- La sirga d’amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de diàmetre 
Es vigilarà de manera especial, la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. La llargària de la 
corda salvacaigudes haurà de cobrir distàncies el més curtes possibles. 
El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la seva vida útil, durant el temps que 
persisteixi el risc de caiguda d’alçada, estarà individualment assignat a cada usuari amb rebut 
signat per part del receptor. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les 
activitats: 
- Peces i equips de protecció: 
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- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent 
- Manipulació de vidre pla 
- Treballs de rajat de sorra 
- Treballs en cambres frigorífiques 

- Roba de protecció anti-inflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus 

- Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el cos. 

- Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 

PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les 
següents condicions: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat de ventilació 
La superposició indiscriminada de roba d’abric entorpeix els moviments, per tal motiu é s 
recomanable la utilització de pantalons amb pitrera i armilles, tèrmics. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les següents 
característiques: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat de ventilació 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran 
seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d’explotació i transport elèctric 
Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu voltant, faran 
servir roba sense accessoris metàl·lics. 
Faran servir pantalles facials dielèctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aïllant, granota 
resistent al foc, guants dielèctrics adequats, sabates de seguretat aïllant, eines dielèctriques i 
bosses per al trasllat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, 
seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 
25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a 
la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la 
seva data de fabricació (generalment estampillada a l’EPI), amb independència que hagi estat o 
no utilitzat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris següents: 
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Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions 
d’us segures durant tot el temps que l’obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc 
d’aplec si son reutilitzables, o fins a l’abocador si no es poden tornar a utilitzar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 
de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que 
se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de 
Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que 
se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de 
Industria y Tecnología. 
 
H15 - PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
H153A9F1,H152U000,H15Z2011. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, 
associats de forma solidà ria, destinat a l’apantallament i interposició física, que s’oposa a una 
energia natural que es troba fora de control, amb la 
finalitat d’impedir o reduir les conseqüències del contacte amb les persones o els béns materials 
circumdants, 
susceptibles de protecció. 
S’han considerat els tipus de protecció següents: 
- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes: 

- Protecció de forats verticals amb vela de lona 
- Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants 
- Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres 
- Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o taulers de fusta 
- Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè 
- Protecció de zones inferiors de la caiguda d’objectes amb suports amb mènsula i xarxes 
- Protecció de zones inferiors de la caiguda d’objectes amb estructura i sostre de fusta 
- Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga i xarxa de 
seguretat 
- Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè 
- Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada perimetralment 

- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes: 
- Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits a l’estructura 
- Barana de protecció a la coronació d’una excavació 
- Empara d’advertència amb xarxa de poliamida d’1 m d’alçada 
- Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
- Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
- Línia per a subjecció de cinturons de seguretat 
- Passadís de protecció front a caigudes d’objectes, amb sostre i laterals coberts 
- Marquesines de protecció front a caigudes d’objectes, amb estructura i plataforma 
- Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i malla 
- Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora 

- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes 
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- Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
- Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
- Topall per a descàrrega de camions en zones d’excavació 
- Anellat per a escales de ma 
- Marquesina de protecció accés aparell elevadors 
- Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís 

- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics 
- Pantalla de protecció front al vent 
- Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol 

- Elements de protecció en l’ús de maquinaria 
- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC s’instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als 
treballadors exposats a l’energia fora de control protegides pel SPC, i pels usuaris d’Equip, 
Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests. 
Han d’instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se 
incontroladament , posant en perill la seguretat de persones o bens. 
Han d’estar muntats tenint en compte la necessitat d’espai lliure entre els elements mòbils dels 
SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. Els treballadors hauran de poder accedir i 
romandre en condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir 
els SPC. 
Els SPC s’han d’utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel projectista i el 
fabricant del mateix. 
Si les instruccions d’us del fabricant o projectista del SPC indiquen la necessitat d’utilitzar algun 
EPI per a la realització d’alguna operació relacionada amb aquest, es obligatori utilitzar-lo en fer 
aquestes operacions. 
Quan s’emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits totalment, 
s’hauran d’adoptar les precaucions i utilitzar proteccions individuals apropiades per a reduir els 
riscos als mínims possibles. 
Els SPC deixaran d’utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstàncies que 
comprometin la eficàcia de la seva funció. 
Quan durant la utilització d’un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un element 
perillós, l’operació 
haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que garanteixin una distància de 
seguretat suficient. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Protecció provisional dels buits verticals i perí metre de plataformes de treball, susceptibles de 
permetre la caiguda de persones o objectes des d’una alçada superior a 2 m. 
Ha d’estar constituïda per: 
- Muntants d’1 m d’alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 
- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d’alçada, sòlidament ancorat al muntant. 
- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa 
electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m. 
- Entornpeu de 15 - 20 cm d’alçada. 
El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus elements entre si i 
a un element estructural estable, i serà capaç de resistir en el seu conjunt una empenta frontal 
de 1,5 kN/m. 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 
1, col·locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats superiorment per 
pescants, i subjectats inferiorment al sostre de la planta per sota de la que està en construcció. 
Lateralment les xarxes han d’estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre. 
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte que 
caigués no es dones un cop amb l’estructura. 
Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d’alta tenacitat, de 12 mm de 
diàmetre. 
La xarxa s’ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm. 
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La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existís cap 
indicació. Han d’estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que protegeix, 
amb peces d’acer encastades als sostres. 
PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D’OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS: 
S’han de protegir els accessos o passos a l’ obra, i les zones perimetrals de la mateixa de les 
possibles caigudes d’objectes des de les plantes superiors o la coberta. 
L’estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda d’objectes 
i al pes màxim previsible d’aquests objectes. L’impacte previst sobre la protecció no haurà de 
produir una deformació que pugui afectar a les persones que estiguin per sota de la protecció. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans d’utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d’ús són les 
adequades al risc que es vol prevenir, i que la seva instal·lació no representa un perill per a 
tercers. 
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del 
projectista, fabricant i/o subministrador. 
Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques 
adequades a l’operació a realitzar. La seva utilització i transport no implicarà riscos per a la 
seguretat dels treballadors. 
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que 
puguin suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d’haver aturat 
l’activitat. 
Quan la parada no sigui possible, s’adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes 
operacions es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses. 
S’ha de portar control del nombre d’utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC i dels seus 
components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d’acord amb les instruccions del 
fabricant. 
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d’eficàcia 
preventiva o hauran de prendre’s les mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d’ estar protegits contra les caigudes 
d’alçada mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la funció 
de protecció col·lectiva. 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l’embossament de la xarxa resti a 
una alçada de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la deformació de la xarxa no permeti 
que el cos caigut toqui al terra (normalment a partir del segon sostre en construcció per sobre del 
terra). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions 
d’us segures durant tot el temps que l’obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc 
d’aplec si son reutilitzables, o fins a l’abocador si no es poden tornar a utilitzar. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 
de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 
estados miembros sobre máquinas. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 
de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, 
sobre máquinas. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del 
trabajo en la industria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de 
la edificación 
UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de 
instalación. 
 
HB - SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 
HB2 - BARRERES DE SEGURETAT 
HB2C - ELEMENTS LONGITUDINALS MÒBILS RÍGIDS PER A BARRERES DE SEGURETAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HB2C2000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Barreres rígides de protecció de trànsit rodat tipus New Jersey. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Barrera de peces prefabricades 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Peces prefabricades: 
- Replanteig 
- Col·locació de les peces 
- Unió de les peces entre elles 
CONDICIONS GENERALS: 
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF el pla de muntatge en el que s'ha d'indicar 
el mètode i mitjans auxiliars previstos. 
Les peces disposades per al muntatge no han de presentar arestes descantellades, 
discontinuïtats en el formigó o armadures visibles. 
La barrera s'ha de situar a la posició indicada a la DT, amb les modificacions expressament 
aprovades per la DF al replanteig. 
La base de recolzament ha de ser estable i resistent. 
No hi ha d'haver peces que sobresurtin de l'alineació. 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions de la barrera: Segons UNE 135111 
- Replanteig: ± 3 cm 
- Ressalts entre trams: ± 10 mm 
- Nivells: ± 10 mm 
PREFABRICADA: 
Les peces de formigó han d'estar unides amb els dispositius subministrats pel fabricant. 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans d'executar la partida ha d'estar feta la base, complint les especificacions de la DT. 
La col·locació de la peça s’ha de realitzar de manera que no rebi cops que la puguin afectar. 
Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar, amb la 
suficient antelació , a l'aprovació de la DF, el programa de tall, restricció o desviament del trànsit. 
Cal comprovar que dins el radi de gir de la grua no hi hagin línies elèctriques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 135111:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. 
Definiciones, clasificación, dimensiones y tolerancias. 
* UNE 135112:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. 
Materiales básicos y control de ejecución. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació , rebutjant les peces que presentin 
danys deguts al transport. 
- Replanteig de la situació de les peces. 
- Preparació de les superfícies o punts de recolzament, neteja i anivellament. 
- Col·locació de l’apuntalament, en cas que sigui necessari. 
- Anivellament i control topogràfic (si és el cas) de les peces col·locades. 
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les operacions de control s’han de realitzar segons les indicacions de la DF. 
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d’execució. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d’ acabat, 
segons l’article 100. de la norma EHE-08. 
- Assaigs d’informació complementaria: 
- De les estructures projectades i construïdes d’acord a la EHE-08, en les que els materials i 
l’execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols 
necessiten sotmetre’s a assaigs d’informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en 
els següents supòsits: 
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics de un tipus d’estructura o el plec 
de prescripcions tècniques particulars. 
- Quan degut a caràcter particular de l’estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix 
certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars 
establirà els assaigs oportuns que s’han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de 
realitzar-los i la manera d’interpretar els resultats. 
- Quan a judici de la DF existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat 
de l’estructura. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la 
norma EHE-08. 



Memòria tècnica valorada per la reparació i consolidació de la sèquia  

Monar al seu pas pel parc de La Clota – Font del Gitanos.   

 
 

135 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN 
CAS D’INCOMPLIMENT: 
Si s’aprecien deficiències importants en l’element construït, la DF podrà encarregar assaigs 
d’informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) per tal de tenir coneixement 
de les condicions de resistència assolides o altres característiques de l’element. 
 
HBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HBB21201,HBBAC017,HBB20005. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una 
indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en 
forma de plafó o un color, segons procedeixi. 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
Principis generals: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents principis generals: 
- La senyalització mai no elimina el risc. 
- Una correcta senyalització no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció per 
part dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalització. 
- La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, eliminant 
la seva eficàcia preventiva. 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els establerts en 
el RD 485/1997, de 14 d’abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o informant en els llocs en 
què realment es necessiti, i solament en aquests. 
En aquelles obres en les quals la intrusió de persones alienes hi sigui una possibilitat, hauran de 
col·locar-se els senyals de seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal addicional), indicatives 
del seus respectius continguts. 
S’instal·laran preferentment a una altura i posició adequades a l’angle visual dels seus 
destinataris, tenint en compte possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o objecte 
a senyalitzar o, quant es tracti d’ un risc general, en l’accés a la zona de risc. 
L’emplaçament del senyal serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 
No se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Nota: Cal recordar que el rètol general enunciatiu 
dels senyals de seguretat, que acostuma a situar-se a l’entrada de l’obra, té únicament la 
consideració de plafó indicatiu. 
Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu emplaçament. 
No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent 
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames 
i dimensions es correspondran amb l’ establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg 
d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels senyals 
“SENTIT PROHIBIT” i “SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran col·locar-se 
sobre un pal solament, a la mínima altura. 
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, mai 
inclinats. 
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, diferents dels que figuren en el Codi de 
Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 
min. (s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 
Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’esplanada de la carretera, es 
composarà, com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18) 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’esplanada 
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La placa “OBRES” haurà d’estar, com a mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, 
en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, 
que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se 
totalment, si no queda cap obstacle en la calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les 
circumstàncies, els següents elements: 
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima 
permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer senyal 
de limitació pot situar-se prèviament a la de perill “OBRES” 
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, TR 
– 305) 
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta 
de les vies, llevat del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h. 
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes: 
- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa vermella 
i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es poden 
comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de “testimoni” està totalment 
proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador. 
Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la 
detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb 
armilla fotoluminiscent. 
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la desviació 
de l’obstacle amb una sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º i formant 
en planta una alineació recta, l’angle de la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant 
major sigui la velocitat permesa en el tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 
ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l’empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l’ú s, 
com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o 
no utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE SENYALITZACIÓ 
MÒBIL: 
Unitat de quantitat instal·lada a la obra d'acord amb la DT. 
SUPORT RECTANGULAR D’ACER: 
m de llargària mesurat segons especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 
de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación 
de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 
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Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: 
Señalización de Obras. 
Safety colours and safety signs 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso. 
UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-máquina, el 
marcado y la identificación. 
Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: 
Requisitos generales. 
 
HM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
HM3 – EXTINTORS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HM31161J. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació del suport al parament. 
- Col·locació de l'extintor al suport. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible. 
Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor: <= 1700 mm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició: ± 50 mm 
- Horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm 
COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET: 
El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios. 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions 
com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 
1942/1993, que aprova el reglament CPI. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació que l’empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d’empreses 
instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis. 
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- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació d’extintors mòbils 
- Control de la correcta situació dels extintors segons especificacions del projecte, verificar: 

- Col·locació d’extintors a una alçada de <= 1,7 m. 
- Accessibilitat i situació propera a una sortida 
- Situació a les zones amb més risc d’incendis 
- Distància a recórrer fins a arribar a un extintor <= 15 m. 
- Senyalització dels extintors 

- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’ha de comprovar un nombre determinat d’extintors, fixat en cada cas per la DF. S’ha de 
procurar mostrejar les diferents zones, especialment aquelles amb un risc més elevat. Zones 
amb transformadors, motors, calderes, quadres elèctrics, sales de màquines, locals 
d’emmagatzematge de combustible i productes inflamables, etc. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s’han de corregir els defectes sempre que sigui 
possible, en cas contrari s’ha de substituir el material afectat. 
 
HQ - EQUIPAMENTS 
HQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 
HQU1 - MÒDULS PREFABRICATS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HQU1521A,HQU1A50A,HQU2P001,HQU30002. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a utilitzar pel personal 
d’ obra, durant el temps de la seva execució, en condicions de salubritat i confort. 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les casetes 
modulars prefabricades, per a la seva utilització majoritàriament assumida en el sector. 
La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 treballadors 
(contractats + subcontractats + autònoms) per un temps igual o superior a 15 dies. Per tal motiu, 
respecte a les instal·lacions del personal, s’ha d'estudiar la possibilitat de poder incloure-hi al 
personal de subcontractada amb inferior número de treballadors, de manera que tot el personal 
que hi participi pugui gaudir d’ aquests serveis, descomptant aquesta prestació del pressupost 
de Seguretat assignat al Subcontractista o mitjançant qualsevol altra fórmula econòmica de tal 
manera que no vagi en detriment de cap de les parts. 
Si per les característiques i durada de l’obra, es necessités la construcció “in situ” d’aquest tipus 
d’implantació per al personal, les característiques, superfí cies habilitades i qualitats, es 
correspondran amb les habituals i comunes a les restants partides d’una obra d’edificació, amb 
uns mínims de qualitat equivalent al de les edificacions socials de protecció oficial, havent-se de 
realitzar un projecte i pressupost específic a tal fi, que s’adjuntarà a l’Estudi de Seguretat i Salut 
de l’obra. 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les instal·lacions 
provisionals de salubritat i confort, en les condicions d’utilització, manteniment i amb l’equipament 
suficient, digne i adequat per a assegurar les mateixes prestacions que la llei estableix per a tot 
centre de treball industrial. 
Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i confort, estan obligats a 
utilitzar els esmentats serveis, sense menyspreu de la seva integritat patrimonial, i preservant en 
el seu àmbit personal d’utilització , les condicions d’ordre i neteja habituals del seu entorn 
quotidià. 
Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de recipients 
d’escombraries i la seva retirada, així com el manteniment d’ordre, neteja i equipament de les 
casetes provisionals del personal d’ obra i el seu entorn d’implantació. 
Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts susceptibles de 
riscos higiènics o infeccions produïdes per bactèries, animals o paràsits. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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Es seguiran escrupolosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant o llogater. 
Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant o llogater. 
Per ordre d’importància, prevaldrà el “Manteniment Predictiu” sobre el “Manteniment Preventiu” i 
aquest sobre el “Manteniment Correctiu” (o reparació d’avaria). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS AMIDATS PER MESOS: 
Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d’obra es comptabilitzaran per 
amortització temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern d’empresa si les casetes són 
propietat del contractista), en funció d’un criteri estimat de necessitats d’utilització durant 
l’execució de l’obra. 
Aquesta repercussió de l’amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció del volum 
de treballadors simultanis presents a cada fase d’obra. 
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real 
Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del 
trabajo en la industria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de 
la edificación 
 
HQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
HQU2AF02,HQU2E001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Armaris amb porta, pany i clau. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellament 
CONDICIONS GENERALS: 
L’armari ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
L'armari ha de quedar recolzat al paviment. 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. 
El pany ha d’obrir i tancar correctament. 
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La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició: ± 20 mm 
- Aplomat: ± 2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte. 
Un cop col·locat l’armari, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com 
ara embalatges, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori 
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Informe sobre la sol·licitud presentada per la COMUNITAT DE REGANTS DE L’HORTA FRUITERAL (o 

de CAN PUIGGENER) i per la COMUNITAT DE REGANTS DE L’HORTA VELLA (o DEL PONT DE LA 

SALUT) de captar aigua del riu Ripoll de forma directa mentre es repara el tram inicial de la sèquia compartida 

que discorre en galeria i que ha patit un esfondrament. Sabadell (Vallès Occidental). 
 
 

 

1. Antecedents i objecte del present informe 

Per motius que no ve al cas especificar, continua en tràmit l’expedient CC2006000452 relatiu a la concessió 

d’aigua procedent d’un assut al Ripoll (Taula 1) que és compartit per dues comunitats de regants (CR), que 

segons la documentació aportada l’any 2011 tindrien les extensions definides a la Figura 1: 

 CR de l’Horta Fruiteral o Can Puiggener (CRHF), que declara tenir aproximadament 1,5712 ha al marge 

dret del riu, aigua avall del pont del “Molí de l’Amat”. 

 CR de l’Horta Vella o del Pont de la Salut (CRHV), amb 6,8683 ha regables també al marge dret, just per 

sota del ‘Pont de la Salut’, després de l’antic “Molí de Torrella”. 

Tanmateix, el passat dia 19/06/2019 es va rebre dos escrits signats el mateix dia 19 i l’anterior pel Sr. José 

Arrebola Moreno, en qualitat de President de la CRHF, qui hi exposava el següent: 

- La manca d’aigua per a reg de les dues CR a causa de diferents esfondraments i despreniments en els trams 

en galeria de la denominada Sèquia Monar, que transporta l’aigua captada a l’assut fins als dos àmbits 

regables. 

- La necessitat de procedir a la neteja del tram o trams afectats de la galeria, tot i la incertesa si això serà 

suficient per poder disposar d’aigua per a reg aquest estiu. 

Hi sol·licitava en primer lloc la conformitat d’aquesta Agència per dur a terme l’actuació necessària de reparació 

de la Sèquia Monar i, en segon terme, que se li autoritzés la captació d’aigua directament del riu per 

subministrar-la als conreus, consistents majoritàriament en horta. 

Com a conseqüència de les trucades i converses mantingudes entre els interessats i representants de l’Ajuntament 

de Sabadell i d’aquesta Agència, qui subscriu va visitar la zona d’interès en data 05/07/2019. 

Amb base a la informació recollida, més alguns documents facilitats digitalment, s’emet el present informe amb 

l’objectiu de clarificar quina és la situació actual i de proposar les alternatives considerades viables per tal de 

garantir el reg dels horts mentre no estigui recuperada la captació originària (amb el benentès que haurà de 

tancar-se la tramitació de la concessió en curs). 

 

 

2. Situació actual 

Cap de les dues CR no tenen concessió d’aigua del Ripoll perquè no s’ha pogut resoldre positivament encara 

l’expedient CC2006000452. A data d’avui, no poden captar aigua del riu perquè el tram inicial soterrat de la 

Sèquia Monar, que discorre en galeria pel marge dret, ha patit esfondraments que els regants atribueixen a 

l’acció de les arrels dels arbres plantats en superfície per l’Ajuntament. Això fa que l’aigua derivada retorni de 

forma immediata a la llera, abans de poder arribar a les parcel·les de reg de la CRHF. 

No es disposa de pous o altres captacions que puguin pal·liar la manca d’aigua per a reg. 

Expedient: CC2019000253 

Procediment: Autorització de derivació temporal per manca sobtada de 

recurs 

Assumpte: Informe previ a resolució: alternatives captació CR Sabadell 

Document:  6638790 

*6638790* 
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Figura 1. A dalt, superfície de reg de la CRHF o Can Puiggener, amb 1,57 ha; a baix, per sota del “Pont de la 

Salut”, les 6,87 ha de superfície de reg de la CRHV, segons el que van declarar l’any 2011. 
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3. Possibles solucions 

La principal i solució definitiva al problema generat consisteix a reparar el tram afectat de la Sèquia Monar 

perquè ambdues CR puguin regar les parcel·les que en formen part. Tanmateix, això no és pas trivial perquè la 

galeria està catalogada patrimonialment i pel perill d’accés al tram esfondrat. Davant aquesta tessitura, s’ha 

avaluat les 3 alternatives provisionals que es detalla tot seguit. 

 

3.1. Alternativa provisional #1: tubs en superfície per salvar el tram esfondrat 

Consistiria a col·locar tubs en superfície pel marge dret del riu, entre l’entrada i la sortida del tram de galeria 

esfondrat (Figura 2_#1), amb l’objectiu de superar l’obstacle existent dins la mina. Seria l’opció més propera al 

restabliment de la situació originària, però també la més cara i amb una durada incògnita perquè resta pendent 

determinar com i quan es procedirà a la reparació de la galeria. 

 

 
Figura 2_#1. Alternativa provisional #1: col·locació de tubs en superfície pel marge dret del riu per tal 

d’esquivar el tram de galeria afectat per l’esfondrament. 

 

3.2. Alternativa provisional #2: bombes de captació directa al riu 

Comportaria la instal·lació de bombes mòbils d’uns 15 m3/h cada una a la llera del Ripoll per tal d’impulsar 

aigua cap a la zona regable. Hi hauria 4 punts per a la CRHF i 3 més per a la CRHV (Figura 2_#2), amb el 

consegüent impacte per l’accés a la llera i el pas dels tubs, i amb l’inconvenient afegit que no seria possible dotar 

d’aigua a tota la superfície potencial de reg. Però el cabal quedaria perfectament acotat, ja que com a màxim 

seria de 29 L/s en el supòsit que totes 7 bombes funcionessin alhora, cosa que caldrà evitar per minimitzar-ne 

l’impacte en els cabals circulants. En aquest sentit, l’Ajuntament de Sabadell fa anys que està impulsant part de 

l’efluent de l’EDAR Ripoll aigua amunt al riu, amb un abocament continu de com a màxim 10.000 m3/d (uns 

116 L/s en continu) al paratge del “Molí Torrella” (just aigua amunt del “Pont de la Salut”, és a dir, just abans de 

la zona regable de la CRHV) i un abocament addicional de 8.000 m3/a (uns 93 L/s) a la confluència del Torrent 

de Colobrers (és a dir, aigua amunt de la CRHF) quan el cabal circulant al riu minva. 
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En definitiva, les bombes portàtils que els interessats traurien després de cada ús no haurien d’incidir 

negativament en els cabals circulants, si més no amb la previsió apuntada que com a màxim n’hi pugui haver 7 

en funcionament. 

Ara bé, convé tenir present que just després de l’assut d’ambdues CR hi ha el travesser o resclosa de “la Font 

dels Gitanos” (codi ACA: L-08187-15-9470 / coordenades UTM ETRS89: 425756, 4601653), on la Comunitat 

d’usuaris de l’Horta Arrahona té atorgada una concessió d’un cabal punta de 32 L/s per a reg d’1,37 ha, derivant-

ne pel marge esquerre. Per tant, en un escenari de disminució notable del cabal del riu caldria coordinar ambdós 

aprofitaments per tal d’evitar problemes de subministrament i d’insuficiència d’aigua circulant. 

 

 
Figura 2_#2. Alternativa provisional #2: instal·lació de 4 bombes mòbils al marge dret del Ripoll dins l’àmbit 

de la CRHF i d’altres 3 punts de captació a la zona de la CRHV. Font: imatges enviades pels representants de 

les CR (les coordenades UTM ETRS89 es detalla a la Taula 2). 

 

3.3. Alternativa provisional #3: ús d’instal·lacions propietat de l’Ajuntament de Sabadell 

S’està sospesant l’aprofitament de la infraestructura de bombament d’aigua de l’Ajuntament de Sabadell ja 

existent tot just a tocar de la Sèquia Monar, després del tram esfondrat i just abans del començament de la zona 

regable més septentrional (Figura 2_#3). 

Seria una solució que de nou permetria atendre les necessitats del conjunt de parcel·les de les dues CR, tot i que 

no està del tot clar si l’aigua procediria del riu (aprofitant la bomba existent, que es posaria a la llera) o si en 

realitat s’impulsaria d’antigues captacions subterrànies municipals, concretament del conjunt de mina i pou del 

Ripoll (l’Ajuntament és titular d’un aprofitament d’aigües subàlvies de 1.400 m3/d per a abastament segons 

resolució publicada a la Gaceta de Madrid de 08/06/1922).  

En cas de fer-se efectiva aquesta solució temporal, caldrà concretar-ne les característiques exactes (origen de 

l’aigua, cabal, hores de funcionament, volums diaris) i punts de captació. A més a més, el Pla director elaborat 

per l’Ajuntament de Sabadell l’any 2014 respecte a l’ús d’aigües externes a la xarxa potable ja contempla la 

necessitat d’actualitzar aquest títol, que té gairebé un segle. 
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Figura 2_#3. Alternativa provisional #3: aprofitament de la mina del Ripoll, captació que travessa el llit del riu 

fins a un pou de bombament que permetia elevar l’aigua al dipòsit de la Torre de l’Aigua. L’ortofotomapa amb 

el cercle vermell a tocar del “Molí de Torrella” (just aigua amunt del “Pont de la Salut”, és a dir, abans que la 

Sèquia Monar arribi a la CRHV) ha estat facilitat per la Sra. Núria Saperas, de l’Ajuntament de Sabadell. A la 

dreta, s’hi aprecia l’esquema de distribució de l’aigua procedent del conjunt mina + pou del Ripoll al llarg del 

riu, que arriba també fins a la zona de la CRHF. En tot cas, caldrà que l’Ajuntament aclareixi el funcionament 

exacte d’aquest aprofitament en cas de destinar-lo al reg de les CR. 

 

 

4. Conclusió 

L’aprofitament compartit (resclosa única al riu Ripoll, Taula 1) per les CRHF i CRHV de Sabadell ha restat 

inoperatiu com a conseqüència de l’esfondrament que es va produir en el tram inicial en galeria de la conducció 

d’aigua (denominada Sèquia Monar), cosa que obliga a plantejar-hi solucions provisionals mentre no es pugui 

procedir a la complexa reparació de la zona afectada, la qual està catalogada des del punt de vista patrimonial i 

és de difícil accés. 

El present informe resumeix la situació actual i les propostes de subministrament alternatiu i temporal d’aigua a 

les dues zones regables, que hauria de regir-se pel principi de col·lectivitat, és a dir, d’implementació de 

solucions que permetessin dotar d’aigua al conjunt d’usuaris (parcel·les) i només a les més pròximes als punts 

d’aigua disponibles. Tanmateix, sembla descartada la col·locació de tubs en superfície (alternativa #1, veure la 

Figura 2_#1) pel seu cost, de forma que l’aportació d’aigua als horts haurà de provenir o bé del bombament 

directe d’aigua del riu a partir d’un seguit de bombes (apartat 3.2, Figura 2_#2 i Taula 2) o fins i tot de la 

utilització de la infraestructura existent de l’Ajuntament de Sabadell (apartat 3.3, Figura 2_#3). Si aquesta última 

fos l’opció escollida, caldria esclarir la procedència exacta de l’aigua, ja que s’ha pogut esbrinar que la 

instal·lació coneguda com a mina + pou del Ripoll pot impulsar aigua al llarg del riu i això serviria per abocar 

aigua subterrània a l’inici de la Sèquia Monar, després del punt afectat per l’esfondrament. 

En tot cas, tant les CR com l’Ajuntament de Sabadell hauran de precisar els termes definitius de la o les 

solucions implementades, amb el benentès que qualsevol de les 3 opcions esbossades en aquest informe són 

considerades vàlides per part del sotasignat i que no són excloents entres sí. 
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L’esdeveniment produït ha de servir per tancar positivament la concessió encara en tràmit a nom de les dues CR 

a l’expedient CC2006000452 i també perquè “[...] l’Ajuntament tramiti una revisió de les característiques de la 

concessió atorgada [...]”, tal com es pot llegir al final de la pàgina 22 del document ‘Pla Director d’utilització 

d’aigües externes a la xarxa de distribució d’aigua potable de Sabadell 2014 – 2024’, el qual està consultable a 

l’enllaç: https://sabadell.baseform.com/doc?id=562.  

 

 

Taula 1. Característiques de la resclosa de captació compartida per la CRHF i CRHV, a Sabadell. 

Coordenades UTM ETRS89. 

Codi ACA XUTM YUTM Massa d’aigua* 

L-08187-11-10624 425758 4601909 1100240 

* El règim de cabals de manteniment a respectar en la resclosa de captació és de 36 L/s entre juliol i 

setembre, 45 L/s durant els mesos d’octubre-novembre i abril-juny, i 54 L7s entre desembre i 

març, d’acord amb el Pla de gestió de 2017. 

 

Taula 2. Punts on aproximadament s’instal·laria les bombes de captació directa del Ripoll de forma transitòria 

fins aconseguir reparar el tram inicial de la Sèquia Monar (alternativa #2, apartat 3.2). El punt més 

septentrional (F#1) és a cota +148, mentre que el més meridional (V#3) es trobaria a +131, aproximadament. 

Usuari Punt XUTM YUTM 

CRHF F#1 425671 4601474 

 F#2 425662 4601442 

 F#3 425653 4601357 

 F#4 425662 4601298 

CRHV V#1 426268 4600962 

 V#2 426551 4600755 

 V#3 426644 4600311 

 

 
 
 

https://sabadell.baseform.com/doc?id=562


Memòria tècnica valorada per la reparació i consolidació de la sèquia  

Monar al seu pas pel parc de La Clota – Font del Gitanos.   
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APÈNDIX 4 – SERVEIS E-WISE 
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En relación a su solicitud, les adjuntamos la información de los servicios existentes 
gestionados por la empresa AGUAS DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE 
GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA, S.A. (de ahora en adelante  Aguas de  
Barcelona) en la zona solicitada. 
  
La información aportada es de uso exclusivo para el solicitante y para el proyecto indicado, 
la cual tiene una validez máxima de 3 meses, a partir de la fecha de su obtención, siendo 
responsabilidad del peticionario, el uso que se haga de la información facilitada. 
 
Les indicamos que la información facilitada es tan sólo a título orientativo, puesto que 
puede haber resultado afectada por la topografía del terreno y/u otros trabajos de terceros 
en la zona. Por este motivo esta información no puede ser interpretada como una garantía 
absoluta de responder fielmente a la ubicación exacta de las infraestructuras existentes. 
 
La entrega de esta información no supone ninguna autorización ni conformidad por parte 
de Aguas de Barcelona al proyecto en curso. En el caso en que ustedes produzcan 
cualquier daño a las infraestructuras gestionadas por Aguas de Barcelona, no podrán 
eludir ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios, directos o indirectos, 
ocasionados a Aguas de Barcelona o a terceros, alegando que la información entregada es 
defectuosa. 

1.  Condiciones Particulares sobre los servicios afecta dos en la redacción 
de Proyectos 

 
Se entenderá como servicio afectado, no sólo aquel servicio existente que imposibilita la 
ejecución de una obra (que afecta a la ejecución de la obra), sino que también lo es todo 
aquel servicio existente al que se le modifican sus condiciones iniciales, sobre todo las de 
accesibilidad para futuros mantenimientos y/o reparaciones del mismo (que es afectado 
por la obra). Por lo tanto hay que considerar y prever todas las condiciones señaladas en 
el apartado 3 de este escrito Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para 
garantizar la integridad y la accesibilidad a las instalaciones de Aguas de Barcelona. 
 
En caso de detectar una posible afectación en la red existente de agua potable en fase de 
proyecto, les recordamos que el estudio técnico-económico de las soluciones a las 
diferentes afecciones que se puedan producir, sean del tipo que sean, tendrá que ser 
realizado o, como mínimo validado, por Aguas de  Barcelona. En cuanto a la ejecución de 
nuevas actuaciones urbanísticas, en cumplimiento del artículo 24 del Reglamento del 
Servicio Metropolitano de Abasto Domiciliario de Agua al Ámbito Metropolitano, que 
dispone que se entienden por nuevas actuaciones urbanísticas aquellas derivadas de 
cualquier tipo de instrumentos de planeamiento y de ejecución de planeamiento, así como 
cualquier otra actuación urbanística, incluida las edificaciones de carácter aislado, con 
independencia de su calificación urbanística, que implique el establecimiento, la ampliación 
o la modificación del sistema de suministro de agua; el Ayuntamiento y el promotor 
urbanístico de la actuación tendrán que solicitar a Aguas de Barcelona o a el Área 
Metropolitana de Barcelona (AMB) los informes relativos a las disponibilidades reales del 
suministro y sobre la validación del proyecto a ejecutar, así como las medidas correctoras 
en la red existente. 
 
Por lo tanto, en caso de detectar una posible afectación sobre la red existente o una nueva 
necesidad de suministro de agua derivada de una nueva actuación urbanística, en el 
momento en el que dispongan de la documentación detallada de su proyecto, será 
necesario que se pongan en contacto con la unidad de Planificación Proyectos de la Zona 
afectada para poder estudiar y analizar las soluciones más adecuadas: 
 



 

Zona  Teléfono 1  Teléfono 2  
Besós 93.342.31.24 93.342.31.29 

Barcelona Norte 93.342.37.20 93.342.37.18 
Barcelona Sur 93.342.30.63 93.342.30.49 
Llobregat Norte 93.342.35.54 93.342.35.16 
Llobregat Sur 93.342.32.11 93.342.32.25 

 
 

2. Condiciones Particulares sobre los servicios afe ctados en la ejecución 
de las Obras 

 
La empresa ejecutora de los trabajos tendrá que disponer en la obra de la información 
vigente correspondiente a los servicios existentes en la zona, gestionados por Aguas de 
Barcelona. 
 
El carácter orientativo de la información facilitada obliga en consecuencia a que, en caso 
de existir en la zona cualquier infraestructura gestionada por Aguas de Barcelona, se tenga 
que verificar antes de iniciar las obras, las posibles afectaciones no contempladas en la 
fase de Proyecto, mediante la realización de catas manuales que permitan localizar 
adecuadamente las tuberías en la zona afectada. En este caso se tendrá que contactar 
con la unidad de Planificación Proyectos de la Zona afectada para, en caso necesario, 
acordar la fecha de realización de las catas con el fin de asistir a las mismas el personal de 
Aguas de Barcelona. 
  
En caso de no producirse ninguna afectación sobre la red, es igualmente obligatorio tomar 
las precauciones necesarias, así como también poner los medios que hagan falta para 
garantizar la integridad y accesibilidad a las tuberías gestionadas por Aguas  de Barcelona, 
a los elementos de maniobra y control y a las acometidas de los diferentes edificios.  
 
Tal como establece el Reglamento del Servicio Metropolitano de Abastecimiento 
Domiciliario de Agua en el Ámbito Metropolitano en los artículos 100, 101 y 102, constituye 
una infracción la ejecución de obras, sin la autorización debida,  que afecte, modifique o 
desvíe la red de abastecimiento de agua. Es por esto por lo que hay que considerar y 
prever todas las condiciones señaladas en el apartado 3 de este escrito Condiciones 
Particulares de obligado cumplimiento para garantizar la integridad y la accesibilidad a las 
instalaciones de Aguas  Barcelona. 
 
El envío de la información sobre los servicios existentes, no supone la autorización ni la 
conformidad por parte de Aguas de Barcelona al proyecto de la obra en curso, ni exime a 
los ejecutores de la obra de las responsabilidades por daños y perjuicios directos o 
indirectos causados en las instalaciones de Aguas de Barcelona. Por lo tanto, en caso de 
producirse daños en las instalaciones, Aguas de Barcelona se reserva el derecho de 
emprender las acciones legales que considere oportunas, así como el derecho a reclamar 
las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados. Además, todos los daños y 
perjuicios, directos o indirectos que se puedan derivar a terceros, sean materiales o 
personales, también serán por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de la obra, 
incluyendo los daños y perjuicios derivados de un eventual corte de suministro. 
 
Durante la ejecución de las obras, en caso de detectar una posible afección no 
contemplada en el Proyecto o en caso de existir cualquier duda al respecto de una 
instalación de Aguas de Barcelona, pueden contactar con la unidad de Operaciones de la 
Zona afectada: 
 



 

Zona  Teléfono 1  Teléfono 2  
Besós 93.342.31.49 93.342.31.32 

Barcelona Norte 93.342.37.34 93.342.37.35 
Barcelona Sur 93.342.30.71 93.342.30.21 
Llobregat Norte 93.342.35.53 93.342.35.40 
Llobregat Sur 93.342.32.21 93.342.32.01 

 
 
 

3. Condiciones Particulares de obligado cumplimient o para garantizar la 
integridad y la accessibilidad a las instalaciones de Aguas de Barcelona 

 
 
Las instalaciones subterráneas de Aguas de Barcelona: 
 
 
1. No podrán quedar hormigonadas en ningún tramo, por pequeño que éste sea. 
 
2. Tendrán que permanecer libres de elementos de mobiliario urbano (contenedores, 
papeleras, señales de tráfico, farolas, armarios eléctricos, parterres, arbolado, semáforos, 
arquetas, marquesinas, bolardos, aparcamientos…) sobre  ellas. 
 
3. Las tuberías no están diseñadas para soportar grandes sobrecargas, con lo que no se 
podrá montar andamios ni grúas, y  todavía menos construir muros sobre las mismas. 
 
4. Queda prohibido el acopio de material o equipos sobre las canalizaciones, así como 
sobre los registros y arquetas de acceso a los elementos de maniobra y control e hidrantes 
de protección contra incendios.  
 
5. Habrá que respetar y por lo tanto cumplir, las disposiciones legales vigentes en cuanto a 
distancias de seguridad entre los paralelismos y cruces con otros servicios, así como 
colocar las protecciones adecuadas en caso de ser necesario. 
 
6. Habrá que respetar y por lo tanto cumplir, el artículo 160 del Reglamento del Servicio 
Metropolitano de Abastecimiento Domiciliario de Agua en el Ámbito Metropolitano en el 
que se indica: “Con el fin de evitar contaminaciones de las conducciones de agua apta 
para el consumo humano, ésta siempre estará ubicada en una cota superior respecto al 
resto de conducciones (gas, electricidad, comunicaciones, agua no potable, …) y tanto 
ésta como la conducción de agua no apta para el consumo humano siempre estarán por 
encima de la conducción de alcantarillado. Por otro lado, para facilitar las tareas de 
mantenimiento y preservar la integridad de la conducción de agua, ninguna otra 
conducción se podrá instalar sobre la misma generatriz de una conducción existente”. 
 
7. Cualquier recalificación urbanística que modifique la calificación del suelo en el que hay 
instalada una tubería, deberá ser comunicada a Aguas de Barcelona. 
 
8. En los casos en que se plantee resolver una afección a una tubería mediante el apeo de 
la misma, habrá que seguir las especificaciones del Anexo 1. 
 
9. En cuanto a las instalaciones en superficie, no se podrán modificar ni manipular sin el 
previo consentimiento por escrito de Aguas de Barcelona. 
 
 
 



 

En aquellos casos en los que no fuera posible cumplir con estos condicionantes, se 
contactará con la unidad de Planificación Proyectos de la Zona afectada para poder 
estudiar y analizar las soluciones más adecuadas, y especialmente hará falta una 
notificación previa cuándo: 
 
10. Sea necesario modificar las profundidades de las tuberías respecto a la rasante de la 
acera y/o calzada. 
 
11. Por la ejecución de la obra, las infraestructuras enterradas queden al descubierto. 
 
 
ANEXO 1: Apeo de tuberías 
  
En los casos en los que se plantee resolver una afección a una tubería mediante el apeo 
de la misma, el PROMOTOR tendrá que formular una petición por escrito a la unidad de 
Planificación  Proyectos de la Zona correspondiente, donde se indiquen las acciones que 
se prevén ejecutar con el fin de garantizar la integridad de la tubería afectada, adjuntando 
la siguiente información: 
 
a) Tuberías Ø< 300 mm:  
  
- Croquis de la instalación prevista para el apeo. 
- Perfiles IPN que se utilizarán. 
- Elementos de sujeción de la tubería (eslingas, tirantes, abrazaderas) y distancias entre 
  éstos (como mínimo un elemento de sujeción cada 20-30 cm). 
- Fundamentos de hormigón previstos. 
- Fecha de inicio y finalización del apeo. 
 
b) Tuberías Ø ≥≥≥≥ 300 mm:  
 
Además de todo lo que se ha descrito anteriormente para tuberías de Ø< 300mm, se 
proporcionarán los cálculos estructurales que demuestren que la tubería no flectará (o lo 
hará de forma inapreciable). Y se pondrá especial atención a: 
 
- Cuando el apeo incluya juntas, se reforzará esta parte. 
 
- Al proceso de compactación de tierras por debajo de la tubería en la última fase del 
proceso, puesto que es uno de los momentos más delicados y donde se pueden producir 
averías en las juntas por asentamientos del terreno. 
 
Hay que destacar que el apeo tendrá que ser ejecutado siempre por el PRO MOTOR y 
en ningún caso por Aguas de Barcelona, y en caso qu e se produzca una avería o 
rotura de la tubería se le dará el tratamiento de A vería Provocada. 
 
En caso de tratarse de tuberías de hormigón con junta retacada, fibrocemento 
(Uralita),  u otros materiales susceptibles de sufrir daños en caso de apeo, se evitará esta 
opción y se optará por el desvío. 
 
Una vez revisada la información facilitada a los Servicios Técnicos de Aguas de Barcelona, 
Aguas de Barcelona podrá proponer modificaciones de acuerdo con sus criterios, los 
cuales se incorporarán al proyecto inicial, rehaciendo el escrito de petición. 
 
Una vez revisada toda la documentación, Aguas de Barcelona dará, si procede, su 
aprobación al apeo. 



 

ANEXO 2: Zonificación de Aguas de Barcelona 
 

Municipio / Distrito Zona 

Badalona Besós 

Barcelona – Ciutat Vella Barcelona Sur 

Barcelona – Eixample Barcelona Sur 

Barcelona – Gràcia Barcelona Norte 

Barcelona – Horta - Guinardó Barcelona Norte 

Barcelona – Les Corts Barcelona Sur 

Barcelona – Nou Barris Barcelona Norte 

Barcelona – Sant Andreu Barcelona Norte 

Barcelona – Sant Martí Barcelona Norte 

Barcelona – Sants – Montjuïc Barcelona Sur 

Barcelona – Sarrià – Sant Gervasi Barcelona Sur 

Begues Llobregat Sur 

Castelldefels Llobregat Sur 

Cerdanyola del Vallès Besós 

Cornellà de Llobregat Llobregat Norte 

El Papiol Llobregat Sur 

Esplugues de Llobregat Llobregat Norte 

Gavà Llobregat Sur 

L'Hospitalet de Llobregat Llobregat Norte 

Montcada i Reixac Besós 

Montgat Besós 

Pallejà Llobregat Sur 

Sant Adrià de Besòs Besós 

Sant Boi de Llobregat Llobregat Sur 

Sant Climent de Llobregat Llobregat Sur 

Sant Feliu de Llobregat Llobregat Norte 

Sant Joan Despí Llobregat Norte 

Sant Just Desvern Llobregat Norte 

Santa Coloma de Cervelló Llobregat Sur 

Santa Coloma de Gramenet Besós 

Torrelles de Llobregat Llobregat Sur 

Viladecans Llobregat Sud 
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En relación a su solicitud, adjuntamos la información de los servicios existentes 
gestionados por la Companyia d’Aigües de Sabadell, SA (en adelante Aigües de 
Sabadell) en la zona solicitada. 
 
La información aportada es de uso exclusivo para el solicitante y para el proyecto 
indicado y tiene una validez de 3 meses, a partir de la fecha de su obtención, siendo 
responsabilidad del peticionario el uso que haga de esta información. 
 
Les indicamos también que la información facilitada es a título orientativo, puesto que 
puede verse afectada por la topografía del terreno y/o otros trabajos de terceros en la 
zona. Por este motivo, no puede ser interpretada como garantía absoluta de responder 
fielmente a la ubicación exacta de les infraestructuras existentes. 
 
La entrega de esta información no supone ninguna autorización ni conformidad 
por parte de Aigües de Sabadell al proyecto en curso. En el caso que se generen 
daños a las infraestructuras gestionadas per Aigües de Sabadell, no podrán eludir 
ninguna responsabilidad por los daños o perjudicas, directos o indirectos, ocasionados a 
Aigües de Sabadell o a terceros, alegando que la información entregada era defectuosa. 
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1. Condiciones particulares sobre los servicios afectados en la redacción de 
proyectos 
Se entenderá como servicio afectado, no sólo el servicio existente que imposibilita la 
ejecución de la obra, sino también todo lo que modifique sus condiciones iniciales, 
especialmente de accesibilidad, para el futuro mantenimiento y/o reparaciones del 
mismo. Por tanto, se han de considerar y prever todas les condiciones señaladas en el 
apartado 3 de este escrito de Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para 
garantizar la integridad y la accesibilidad de las instalaciones de Aigües de Sabadell.  
 
En el caso de detectar una posible afectación a la red existente de agua potable en fase 
de proyecto, les recordamos que el estudio técnico-económico de las soluciones a las 
diferentes afecciones que pudiesen introducirse, sean del tipo que sean, deberán de ser 
ejecutadas o como mínimo, validadas, por Aigües de Sabadell. Por lo que hace a nuevas 
actuaciones urbanísticas, el promotor deberá solicitar a Aigües de Sabadell los informes 
relativos a las disponibilidades reales del suministro así como la validación del proyecto 
a ejecutar y/o les medidas correctoras de la red existente. 
 
Por tanto, en caso de detectar una posible afectación sobre la red existente o una nueva 
necesidad de suministro de agua derivada de una nueva actuación urbanística, en el 
momento en que se disponga de la documentación detallada del proyecto, será necesario 
que se pongan en contacto con nuestra Oficina Técnica para poder estudiar y analizar 
las soluciones más adecuadas. 
 

• Dirección electrónica: jcara@cassa.es 

• Teléfono: 93 715 57 12 
 
  



 

 

                                                          
Concepció, 20 
08202 Sabadell 
Tel.: 93 748 64 14  Fax: 93 715 57 01 
www.cassa.es 

 

2. Condiciones particulares sobre los servicios afectados en la ejecución de las 
obras 
La empresa ejecutora de los trabajos deberá disponer en la obra de la información 
vigente correspondiente a los servicios existentes en la zona gestionados por Aigües de 
Sabadell. 
 
El carácter orientativo de la información facilitada obliga, en consecuencia, a que en 
caso de existir en la zona cualquier infraestructura gestionada por Aigües de Sabadell, 
se hayan de verificar antes del inicio de las obres mediante calas manuales que permitan 
localizar adecuadamente las conducciones de la zona afectada. En este caso, deberá 
contactar con nuestra Oficina Técnica para acordar las fechas de realización de les catas 
con la finalidad, por parte de Aigües de Sabadell, de hacer acta de presencia durante la 
ejecución de las mismas. 
 
En caso de no producirse ninguna afección sobre la red, es igualmente obligatorio tomar 
las medidas necesarias, así como poner los medios necesarios, para garantizar la 
integridad y accesibilidad de las canalizaciones gestionadas por Aigües de Sabadell, los 
elementos de control y las acometidas y ramales de los abonados. 
 
Tal y como establece el Reglament del servei municipal de subministrament d’aigua de 
Sabadell la ejecución de obras con o sin autorización “...quan causi danys greus i 
rellevants a les instal·lacions d’aquest servei o altres també municipals o a la via 
pública...” pueden ser calificadas de infracción muy grave con su correspondiente 
sanción. Consecuentemente han de preverse todas las condiciones señaladas en el 
apartado 3 de este escrito Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para 
garantizar la integridad y la accesibilidad a las instalaciones. 
 
El envío de la información sobre los servicios existentes, no supone la autorización ni la 
conformidad por parte de Aigües de Sabadell al proyecto de la obra en curso, ni exime a 
los ejecutores de la obra de las responsabilidades por los daños y perjuicios directos o 
indirectos causados a las instalaciones de Aigües de Sabadell o terceros. Por tanto, en 
caso de producirse daños a las instalaciones, Aigües de Sabadell se reserva el derecho 
de tomar las acciones legales que considere oportunas, así como el derecho a reclamar 
las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados. Adicionalmente, todos los 
daños y perjuicios, directos o indirectos que puedan derivar en terceros, ya sean 
materiales o personal, también serán a cargo del promotor o ejecutor de la obra, 
incluyendo los derivados de un eventual corte del suministro. 
 
Durante la ejecución de las obras, en caso de detectarse una posible afección no 
contemplada en el Proyecto o en caso de existir cualquier duda al respecto de una 
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instalación de Aigües de Sabadell, pueden contactar con el Departamento de 
Operaciones al teléfono: 93 715 57 12.  
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3. Condiciones particulares de obligado cumplimiento para garantizar la 
integridad y la accesibilidad de las instalaciones de Aigües de Sabadell 
 
Las instalaciones subterráneas de Aigües de Sabadell: 
1. No podrán quedar hormigonadas en ningún tramo, por pequeño que este sea. 
2. Tendrán que estar libres de elementos de mobiliario urbano (contenedores, papeleras, 
señales de tráfico, luminarias, armarios eléctricos, parterres, arboles, semáforos, 
arquetas, marquesinas, aparcamientos…) sobre ellas. 
3. Las conducciones no están diseñadas para soportar grandes sobrecargas, 
consecuentemente no se podrá montar andamios ni grúas y, todavía menos, construir 
muros sobre las mismas. 
4. Queda prohibido el acopio de material o equipos sobre las canalizaciones, así como 
encima de los registros y arquetas de acceso a los elementos de maniobra y control y 
hidrantes de protección contra incendios. 
5. Deberán de respetar y, por tanto, cumplir, las disposiciones legales vigentes 
referentes a distancias de seguridad entre los paralelismos y cruces con otros servicios, 
así como a la colocación de las protecciones adecuadas en caso de ser necesario. 
6. Deberán de respetar y, por tanto, cumplir, los criterios básicos que las conducciones 
de agua potable nunca se ejecutaran per debajo de las conducciones de saneamiento. En 
ningún caso podrán coincidir las generatrices de dos conducciones, sean del tipo que 
sean, para preservar el acceso a las mismas. 
7. Cualquier recualificación urbanística que modifique la calificación del suelo en el que 
esté instalada una canalización, deberá de ser comunicada a Aigües de Sabadell. 
8. En los casos en que se plantee resolver una afección a una conducción mediante cala 
de la misma, deberá seguir las especificaciones del Anejo 1. 
9. En cuanto a las instalaciones en superficie, no se podrán modificar ni manipular sin el 
previo consentimiento por escrito de Aigües de Sabadell. 
En aquellos casos en los que no fuere posible cumplir con estos condicionantes, se 
deberá contactar con la Oficina Técnica de Aigües de Sabadell para poder estudiar y 
analizar les soluciones más convenientes, y especialmente será necesaria una 
notificación previa cuando: 
10. Sea necesario modificar las profundidades de las conducciones respecto a la rasante 
de la acera i/o vial. 
11. Cuando en la ejecución de la obra, las infraestructuras enterradas queden al 
descubierto. 
12. Algunos elementos de la red, con derivaciones o cambios de dirección, requieren de 
tope de hormigón u otros materiales, los cuales, en función del diámetro de la 
canalización y de su presión, pueden ser de grandes dimensiones. Para garantizar la 
estabilidad de los mismos es imprescindible la colaboración del terreno, razón per la 
cual excavaciones en les proximidades de estos elementos pueden producir el colapso 
del sistema. 
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ANEJO 1: Apuntalamiento y Cala de conducciones 
En los casos en los cuales se plantee resolver una afección a una canalización mediante 
apuntalamiento y cala de la misma, el PROMOTOR deberá de formular una petición 
por escrito a la Oficina Técnica de CASSA, donde se indiquen las acciones que se 
prevén ejecutar con la finalidad de garantizar la integridad de la conducción afectada, 
adjuntando la siguiente información: 
a) Conducciones Ø< 300 mm: 
- Croquis de la instalación prevista para apuntalamiento y cala. 
- Perfiles IPN que se utilizaran. 
- Elementos de sujeción de la conducción (tirantes, abrazaderas) y distancias entre estos 
(como a mínimo un elemento de sujeción cada 20-30 cm). 
- Cimentación de hormigón prevista. 
- Fecha de inicio y finalización de la actuación. 
b) Conducciones Ø 300 mm: 
Adicionalmente, a todo lo que se ha descrito anteriormente para las conducciones de Ø< 
300mm, se proporcionaran los cálculos estructurales que demuestren que la conducción 
no flectará (o lo hará de forma inapreciable) y se pondrá especial atención a: 
- cuando la actuación sea en un tramo con juntas o uniones. 
- El proceso de compactación de tierras por debajo de la canalización en la última fase 
del proceso, puesto que es uno de los momentos más delicados y donde se pueden 
producir averías en las juntas per asentamientos del terreno. 
Se ha de destacar que el apuntalamiento y cala deberá de ser ejecutado siempre por 
el PROMOTOR i, en ningún caso, por Aigües de Sabadell, y en el caso en que se 
produzca una avería o ruptura de la conducción se le dará el trato de avería 
provocada.  
En caso de tratarse de conducciones de hormigón, fibrocemento (Uralita) u otros 
materiales susceptibles de sufrir daños en caso de apuntalamiento o cala, se evitará esta 
opción y se optará por el desvío de la misma. 
Una vez revisada la información facilitada a los Servicios Técnicos de Aigües de 
Sabadell, se podrán proponer modificaciones de acuerdo con sus criterios, los cuales se 
incorporaran al proyecto inicial, rehaciendo por escrito su petición. 
Una vez revisada tota la documentación, Aigües de Sabadell dará, si procede, su 
aprobación. 
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RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
 
1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a 
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de 
cortocircuito. 
 
2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas 
para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección 
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles 
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como: 
 

a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección 
mecánica. 
 
b) Botas aislantes 
 
c) Gafas de protección 

 
3. Señalizar la zona de existencia de cables. 
 
4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario. 
 
5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible. 
 
6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con 
placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos 
que eviten pisar los cables. 
 
7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por 
motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no 
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su posición 
inicial. 
 
8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado. 
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RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS 
 
Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro 
catas de 20 cm. de profundidad. 
 
Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la 
canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de: 
 
• La futura traza de la canalización. 
• La cota del eje de la canalización. 

 
RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES 
 
Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, 
y por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable 
o cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura 
siguiente y atendiendo a los procedimientos de EDISTRIBUCIÓN Redes 
Digitales S.L.U.  DMH001 (MT) y CML003 (BT). 
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En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de 
Distribución correspondiente de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del 
personal técnico de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
SEPARACIÓN DE SERVICIOS 
 
Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado 
parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 
de julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93). 
 

 



Ref: Solicitud de Información de servicios 515661 en la petición para la afectación

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 21/04/2020, les comunicamos que no tenemos
constancia, con la documentación / información de la que disponemos, de la
existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.

No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,



Ref: 515661

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 21/04/2020, Ref: 515661, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecución de este proyecto, deberán volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectación, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para
saludarles.

Anexos:
Planos, numerados 515661 - 13581632 - BT
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A. 
 

Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en 

proximidad de instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (en adelante 

NEDGIA): 

• La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del 

solicitante el uso indebido de la misma. 

• El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de NEDGIA.  

• Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros ar-

chivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fiel-

mente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.  

• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede haber 

variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red, como 

las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por 

razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de las 

redes de NEDGIA. 

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses 

de la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actua-

lización de la información. 

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de 

obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y per-

juicios a nuestras instalaciones. 

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han 

incluido en los planos anexados. 

• La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de antela-

ción, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se 

anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la 

solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta documen-

tación es uinicio@nedgia.es: 

• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA. 

• El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   
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o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

� La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

� Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 

• Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por 

lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá 

ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios debi-

damente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar. 

• Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como 

arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización 

de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados. 

• Si se producen desmontes en las proximidades de la tubería, pudiendo en su situación final provocar desliza-

mientos o movimientos del terreno soporte de la conducción, deberán ser objeto de un estudio particular, 

determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos. 

• En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de 

acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización 

especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la 

velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s. 

• Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se 

comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería de 

gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescindible 

y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA. 

• Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos 

en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes 

de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que desem-

bocaría en una perforación de la tubería. 

• Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un 

sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital impor-

tancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta en el 

mismo. 

• En el caso de tuberías de acerose instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA) 

de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible influencia 

de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa. 
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• En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico 

designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo 

dicha actuación, asegurando queésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de 

gas no supere los 30 mm por segundo. 

• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión 

de los planos de las instalaciones existentes en la zona. 

• Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la instalación 

de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté 

definido en los planos de servicios suministrados.  

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones 

complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones 

cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones. 

• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones 

será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales 

de obra. 

• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones 

legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar. 

• Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán 

por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de 

suministro de gas. 

• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean 

canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias míni-

mas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente y 

se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta 

tabla resumen: 

 

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

Recomendada 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

 
(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural 
(*)   Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora. 
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para 

adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización: 

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la 

ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de 

la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la 

zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la 

adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización. 

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad 

la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la 

tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso 

de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento. 

• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por debajo 

o lateralmente requerirán especial atención. 

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos 

de los riesgos de las instalaciones: 

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades 

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa solici-

tante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de 

explotación, es decir, CON gas a presión. 

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instala-

ciones de gas. 

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente 

todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención 

de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia. 

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los 

condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias 

en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas 

preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar. 

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los tra-

bajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus 

empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean 

necesarias. 

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo 

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos. 
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control deAtención de Urgencias) de NEDGIA 

para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo:900.750.750 (24 horas 

durante todos los días del año) 

 

 

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN 

EL LUGAR DE TRABAJO 
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS 
 
 
Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, pre-
viamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío 
indicando como referencia el nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la firma 
del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solicitudes 
deben dirigirse a la siguiente dirección: 
 
 OFICINA TÉCNICA 
 Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1. 
 08003. BARCELONA. 
 

O bien a la dirección de correo electrónico: sdesplazamien@nedgia.es 
 
Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, especí-
ficos a su tipología de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre 
las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona. 
 
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su 
documentación (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de 
la red de NEDGIA. 
 
 
 
 
 
Nedgia Catalunya, S.A. 
Gas Natural Redes GLP, S.A. 
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRAQUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS 
 

 

Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a 
través de la Plataforma web) 
 
 
DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: ............................................................  
 
Dirección:  ..............................................................................................................................................  
 
Tel: ...............................................................  
Fax: ..............................................................  

 
- Razón Social de la empresa  

ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Domicilio de la empresa  
ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Lugar de las obras:  ........................................................................................................................  
 
- Denominación de la obra:  ..............................................................................................................  

 

- Objeto de la obra: ...........................................................................................................................  
 
- Fecha de inicio de ejecución de obras:  .........................................................................................  

 

- Duración prevista de las obras:  .....................................................................................................  
 

- Nombre del Jefe de Obra:  .............................................................................................................  
 

- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra:  ....................................................................................  
 

- Observaciones:  ..............................................................................................................................  
 
Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural 
Redes GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de 
gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006). 
 
(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........  
 
Empresa Constructora 
P.P. 
 
 
 
Fdo. (Indíquese nombre y apellidos) 
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR 

NEGRO 
En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las 

redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente 

al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra: 

 

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada 

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado 
 

 

 

 

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

� La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

� Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 
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Ejemplo de visualización 
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 515661 Punt: 5017265MV_GALERIA_SABADELL

Data de lliurament:
21 de abril de 2020

CANALIZACIÓN

POSTE

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 425702.269 Y: 4601818.529



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
515661-13581556

Barcelona, a 21/04/2020
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya
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DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
Proyecto: 515661 Punto: 5017265515661 -5017265

MV_GALERIA_SABADELL

Fecha Entrega:

21 de abril de 2020

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967

EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

CANALIZACIÓN EN PROYECTO

EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

RED ENTERRADA

CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964

POSTE MADERA POSTE HORMIGÓN/OTROS

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 425702.269 Y: 4601818.529



Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 515661-13581557

Fecha: 21/04/2020

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(425702.269/4601818.529)
Projecte: 515661
Coordenades: 425702.269,4601818.529

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico:
variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com
Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
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