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MEMÒRIA

INTRODUCCIÓ

Per complir el que disposa el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, del Ministeri de la Presidència, BOE núm. 256 de 25.10.97,
pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció, i segons les característiques i
condicions dels treballs a realitzar en base a l’article 4 de l’anomenat Reial Decret, el promotor està obligat que en fase de redacció
del projecte d’execució es confeccioni per part de tècnic competent aquest document de seguretat que correspon a:

L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT A L’OBRA
El qual estableix durant el període de construcció de l’obra referida les previsions respecte a la prevenció de riscs d’accidents i
malalties professionals, els derivats dels treballs de reparació, conservació i manteniment i les instal·lacions preceptives d’higiene i
benestar dels treballadors, així com les possibles previsions i les informacions útils per adoptar en el seu dia les degudes
condicions de seguretat i salut en els previsibles treballs posteriors de reforma, construcció, rehabilitació i manteniment.
En base a l’art. 7è, i en aplicació d’aquest Estudi de Seguretat i Salut, el Contractista ha d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el
treball en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l’inici de l’obra pel coordinador de seguretat i salut durant l’execució de
l’obra o, quan no n’hi hagi, per la direcció facultativa.
Es recorda l’obligatorietat que en aquest centre de treball hi hagi un llibre d’incidències per al seguiment del pla. Així mateix
es recorda que, segons l’art. 15è del Reial Decret, els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors
rebin una informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l’obra.
Durant l’execució de l’obra serà d’aplicació el que es disposa a la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscs
Laborals de la Prefectura de l’Estat, BOE núm. 269 del 10.11.95.
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d’efectuar un avís a l’autoritat laboral competent, segons model inclòs a
l’annex III del Reial Decret. La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà d’incloure el Pla de
Seguretat i Salut i el full de designació de Coordinador de Seguretat (si fos necessari) en fase d’execució de l’obra.
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, cas d’apreciar un risc
greu immediat per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l’obra parcialment o totalment, i comunicar-ho a la Inspecció de
Treball i Seguretat Social, al Contractista i als subcontractistes.
1.1. OBJECTE DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
La redacció del present Estudi de Seguretat i Salut es basa en les disposicions del Projecte Executiu de títol “Projecte
d’Urbanització del Polígon Industrial Sesrovires” redactat per l’empresa d’enginyeria Blau Tarraco, S.L., administrada per
Jordi Molas i Ruiz, Enginyer Tècnic d’Obres Públiques, Col·legiat Núm. 9.041, amb un Pressupost de Seguretat i Salut de
90.896’57 € (amb Despeses Generals, Benefici Industrial i IVA inclòs).
Aquest Estudi de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució d’aquest obra, els riscos usuals als quals estan sotmesos els
treballadors en el desenvolupament de l’activitat de l’obra. També es contemplen en aquest Estudi de Seguretat i Salut, els
possibles riscs induïts a tercers. A tal fi, en el present E. S. i S. es recullen les mesures preventives que han d’adoptar-se per a
evitar aquests riscs, així com els punts que ha de tenir en compte el Vigilant de Seguretat per a dur a terme les seves obligacions en
el camp de la prevenció de riscs professionals i de tercers, i sota la supervisió del personal acreditat del departament competent de
l’Administració i del personal afecte a la Direcció Facultativa de les obres.

1.2. DESCRIPCIÓ DE L’OBRA

1.2.1. DADES GENERALS
TÍTOL DEL PROJECTE: “Projecte d’Urbanització del Polígon Industrial Sesrovires”
REDACTOR DEL PROJECTE: E.T.O.P. Jordi Molas i Ruiz
DATA: abril 2014
PRESSUPOST PER CONTRACTA DE L’OBRA: 8.860.947,27€ (Vuit milions vuit-cents seixanta-mil nou-cents quaranta-set Euros
ambvint-i-set cèntims) amb IVA inclòs
PRESSUPOST PER CONTRACTA DE SEGURETAT I SALUT: 90.896’57 € amb IVA inclòs
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE DE SESROVIRES

1.2.2. DESCRIPCIÓ DE L’OBRA, SITUACIÓ
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L’obra està situada al ja existent Polígon Industrial Sesrovires, al terme municipal del mateix nom, de Barcelona, al costat
de la carretera B-224 de Martorell a Capellades, a uns 2’6 km del seu nucli urbà. És una feina de treball sobre una
urbanització deficient ja existent en un alt grau de consolidació.
La ciutat més propera amb serveis assistencials importants és Martorell, a 7’5 km i uns 5 minuts.
L’obra consisteix en:
•
Construcció completa d’un tram llarg del C/ C, un tram petit de connexió del C/ Einstein
•
Arranjament de pavimentació de diversos carrers ja existents del polígon,
•
Instal.lació o arranjament i millora de diverses xarxes de serveis soterrades
•
Construcció de murs de sosteniment de formigó armat
•
Construcció de les millores dels accessos existents actualment de la B-224 al polígon
•
Arranjament d’un camí rural de manteniment d’un col.lector de residuals.
Els centres d’assistència primària mèdica més propers són:
A.

Germanes Hospitalàries Hospital Sagrat Cor
Avda. del Comte de Llobregat, 117, - Bajo, 08760, Martorell (Barcelona)
Tel. 93 775 22 00

B.

Hospital Sant Juan de Déu de Martorell
Mancomunitats Comarcals, 1, 3, 08760, Martorell (Barcelona)
Tel. 93 774 20 20 // Fax 93 775 37 06
http://hmartorell.es

Les activitats a desenvolupar són:
•
•
•
•
•
•
•
•

moviments de terres i enderrocs superficials
apertura de rases en voreres i calçades i en camp obert
rebliment de rases
instal.lació de serveis soterrats
construcció en alçades considerables de murs de formigó armat
pavimentació
afectació i gestió del trànsit rodat de la carretera B-224
retirada i transport del material existent de rebuig.

Per tant, els riscs fonamentals als que s’haurà d’atendre són els derivats:
•
•
•
•
•
•

D’uns treballs en superfície bàsicament, ja que la majoria de les rases no excediran els 100 cm de profunditat.
Treballs en profunditat superior a 2 m, en la col.locació de canalitzacions sota carrer i en camp obert
Treballs en alçada en els treballs d’execució dels murs de contenció
Treballs en proximitat de línies elèctriques aèries en càrrega fins que siguin desinstal.lades i línies elèctriques
soterrades en càrrega durant tota l’obra.
Treballs en proximitat de trànsit rodat d’alta intensitat, durant les feines de millora dels accessos.
Treballs en proximitat de trànsit rodat general interior propi de l’activitat del polígon, de menor intensitat en els
carrers del polígon que no estiguin tallats momentàniament en cada fase i en cada àmbit.

1.2.3. TERMINI D’EXECUCIÓ I MÀ D’OBRA PREVISTOS

Termini d’execució
El termini d’execució de les obres està previst en 15 mesos (quinze), amb alternància de períodes de bastanta producció amb
d’altres amb producció menor.
Personal previst
Es preveu un nombre mig de dotze treballadors i com a màxim, en fases punta i en situacions de coincidència de fronts de
diferent índole de vint treballadors.

1.2.4. OBLIGATORIETAT DEL PRESENT DOCUMENT
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Per a les obres de les característiques comentades, es fa obligatori el present document, en virtut de l’Article 4 del
R.D: 1627/ 97 de 24 d’octubre.

1.2.5. INTERFERÈNCIES i SERVEIS AFECTATS
1.2.5.1. Serveis afectats
En tot moment el Contractista haurà de tenir en compte l’existència de serveis. Aquest sol·licitarà a les diferents companyies
de serveis els plànols de situació i avaluarà i evitarà qualsevol risc provinent dels mateixos. Per tal de completar la informació
facilitada per les companyies de serveis, localitzarà en el lloc els serveis existents realitzant cales o qualsevol comprovació
pertinent (pals i xarxa aèria existent), al seu càrrec.

1.2.5.2. Tràfic rodat i de transeünts
Per a afectar al mínim l’accès rodat a les parcel.les servides des dels carrers a completar i pavimentar, les obres d’excavació
i pavimentació s’efectuaran per trams, i sota una detallada, correcta i constant programació d’obra.

1.3. ANÀLISI DE RISCOS
1.3.1. MOVIMENT DE TERRES
1.3.1.1. Excavacions a cel obert
RISCOS D’ACCIDENT
- Esllavissades de terres.
- Despreniment de terres, per la utilització de la maquinària.
- Despreniments de terres, per no emprar el talús adequat.
- Despreniments de terres, per variació de la humitat del terreny.
- Despreniments de terres, per filtracions aquoses.
- Despreniments de terres, per alteracions del terreny, degut a variacions fortes de temperatura.
- Despreniments de terres, per suportar càrregues pròximes al marge de l’excavació (torres elèctriques, pals de telèfon,
arbres amb arrels al descobert o desplomats, etc.).
- Atropellaments, col·lisions, tombs i falses maniobres de la maquinària per moviments de terres.
- Caigudes de personal i/o coses a diferent nivell (des del marge de l’excavació).
- Riscos derivats dels treballs realitzats sota condicions meteorològiques adverses (baixes temperatures, forts vents, pluges,
etc.).
- Caigudes de personal al mateix nivell.
- Contactes elèctrics directes.
- Interferències amb conduccions soterrades.
- Els derivats dels treballs realitzats en presència de rases
- Els riscs a tercers, derivats de la intromissió descontrolada dels mateixos en l’obra, durant les hores dedicades a producció
o a descans.
NORMES O MESURES PREVENTIVES
- Abans de l’inici dels treballs s’inspeccionarà el front de treball amb la fi de detectar possibles esberles o moviments del
terreny.
- El front d’excavació realitzat mecànicament, no sobrepassarà en més d’un metre, l’altura màxima d’atac del braç de la
màquina.
- El front i paraments verticals d’una excavació han de ser inspeccionats sempre a l’iniciar (o deixar) pels treballadors, pel
Capatàs o persona autoritzada que senyalarà els punts que han de tractar-se abans de l’inici (o finalització) de les tasques.
- S’aturarà qualsevol treball al peu d’un talús, si no reuneix les degudes condicions d’estabilitat definides per la Direcció
Facultativa.
-Han de prohibir-se treballs en la proximitat de pals elèctrics, de telègraf, etc., l’estabilitat dels quals no quedi garantida
abans de l’inici de les tasques.
- S’han d’eliminar els arbres, arbustos i matolls, les arrels dels quals hagin quedat al descobert, assegurant l’estabilitat pròpia
i del seccionament efectuat del terreny.
- Les maniobres de càrrega a cullera de camions seran dirigides pel Capatàs o persona autoritzada.
- La circulació de vehicles es realitzarà amb un màxim d’aproximació al marge de l’excavació no superior als 3 m per vehicles
lleugers i als 4 m pels pesats.
- Es recomana evitar els fangars sempre que sigui possible, en prevenció d’accidents.
- Ha d’acotar-se l’entorn i prohibir treballar o romandre observant dintre del radi d’acció d’una màquina pel moviment de
terres.
- S’empraran limitadors de retrocés en la descàrrega dels camions.

PECES DE PROTECCIÓ PERSONAL
- Roba de treball.
- Casc de polietilè.
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- Botes de seguretat.
- Botes de seguretat impermeables.
- Vestits impermeables per ambients emplujats.
- Caretes antipols amb filtre mecànic recanviable.
- Caretes filtrants.
- Cinturó antivibratori
- Guants de cuir.

1.3.1.2. Excavació de rases i pous.
Es realitzaran en la formació de les rases longitudinals i fonaments dels punts de llum.
RISCOS D’ACCIDENT
-Despreniments de terres.
-Caigudes de persones al mateix nivell.
-Caigudes de persones a l’interior de la rasa.
-Atrapament de persones mitjançant maquinària.
-Els derivats per interferències amb conduccions enterrades.
-Inundació.
-Cops per objectes.
-Caigudes d’objectes.
-Altres.

NORMES O MESURES PREVENTIVES
-El personal que ha de treballar en aquesta obra, en l’interior de les rases, coneixerà els riscos als quals pot estar sotmès.
-Queden prohibits els aplecs (terres, fanals, materials, etc.) a una distància inferior als 1’5 m del marge d’una rasa.
-S’efectuarà el bombament immediat de les aigües que floregen o cauen en l’interior de les rases per evitar que s’ alteri
l’estabilitat dels talussos.
-S’ instal·laran proteccions pels vehicles.
-No es treballarà en fons de rases enfangades.

PECES DE PROTECCIÓ PERSONAL
-Casc de polietilè.
-Guants de cuir.
-Botes de seguretat.
-Botes de goma.
-Robes de treball.
-Vestits per ambients humits o emplujats.

1.3.1.3. Rebliments de terres

RISCOS D’ACCIDENT
- Sinistres de vehicles per excés de càrrega o mal manteniment.
- Caigudes de material des de les caixes dels vehicles.
- Caigudes de persones des de les caixes o carrosseries dels vehicles.
- Interferències entre vehicles per falta de direcció o senyalització en les maniobres.
- Atropellament de persones.
- Tombs de vehicles durant descàrregues en sentit de retrocés.
- Accidents per conducció en ambients polsosos de poca visibilitat.
- Accidents per conducció sobre terrenys enfangats.
- Vibracions sobre les persones.
- Inhalació de pols.
- Soroll ambiental.
NORMES O MESURES PREVENTIVES TIPUS
- Tot el personal que utilitzi els camions, Dúmper, (piconadores, o compactadores), serà especialista en la utilització
d’aquests vehicles, estant en possesió de la documentació de capacitació acreditativa.
- Tots els vehicles seran revisats periòdicament, en especial en els òrgans d’accionament pneumàtic, quedant reflexades les
revisions en el llibre de manteniment.
- Es prohibeix sobrecarregar els vehicles per sobre de la càrrega màxima admesa, que portaran sempre escrita de forma
llegible i que complirà amb la reglamentació d’aquests transports.
- Tots els vehicles de transport de material emprats especificaran clarament la "Tara" i la "Càrrega màxima".
- Es prohibeix el transport de personal fora de la cabina de conducció i/o en número superior als seients existents en l’interior.
- Es regaran periòdicament els pilons, les càrregues i caixes de camió, per evitar les polsegueres.
- Es senyalitzaran els accessos i recorreguts dels vehicles en l’interior de l’obra per evitar les interferències.
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- Totes les maniobres d’abocament en retrocés seran dirigides pel Capatàs o persona autoritzada i es faran servir limitadors
de retrocés.
- Es prohibeix l’estada de persones en un radi no inferior als 5 m en torn a les compactadores i piconadores en funcionament.
- Tots els vehicles emprats en aquesta obra, per les operacions de omplert i compactació, seran dotats de botzina automàtica
de marxa enrera.
- Es senyalitzaran els accessos a la via pública, mitjançant les senyals normalitzades de "perill indefinit", "perill sortida de
camions" i "STOP".
-Els vehicles de compactació i piconat aniran provistos de cabina de seguretat de protecció en cas de bolcar.
- Els vehicles utilitzats estaran dotats de pòlissa d’assegurança amb responsabilitat civil il·limitada.
- S’establiran al llarg de l’obra rètols divulgadors i senyalització dels riscos propis d’aquesta classe de treballs (perill de tombs,
atropellaments, col·lisió etc.).
-Els conductors de qualsevol vehicle provist de cabina tancada queden obligats a utilitzar el casc de seguretat per a
abandonar la cabina en l’interior de l’obra.
PECES DE PROTECCIO PERSONAL
- Casc de polietilè.
- Protectors auditius.
- Botes de seguretat.
- Botes impermeables de seguretat.
- Careta antipols amb filtre mecànic recambiable.
- Guants de cuir.
- Cinturó antivibratori.
- Roba de treball.

1.3.2. ENCOFRATS

1.3.2.1. Treballs d’encofrat i desencofrat en fusta o metàl.lics.
D’aplicació en la construcció dels murs de contenció, estructures de sortides de pluvials a barranc, i fonaments dels punts de
llum
RISCOS D’ACCIDENT
- Despreniments per mal apilament de la fusta.
- Esllavissament o despreniments per mal apilament dels taulers d’encofrat.
- Esllavissament o despreniments per mal apilament dels puntals i altres materials auxiliars.
- Atrapament entre el terreny i l’encofrat per esllavissament de les terres excavades en el trasdós del mur.
- Cops en les mans durant el clavat.
- Aplastament per caiguda d’objectes transportats per sobre del pla de treball en el moment d’encofrar.
- Tombs dels paquets de fusta (taulons, taulers, puntals, corretges, suports) durant les maniobres de descàrrega.
- Caiguda de persones al mateix nivell.
- Caiguda de persones a diferent nivell.
- Talls en utilitzar les serres de mà.
- Talls en utilitzar les taules de serra circular.
- Petjades sobre objectes punxants.
- Electrocució per anul·lació de preses de terra de maquinària elèctrica.
- Sobreesforços per postures inadequades.
- Cops en general per objectes.
- Dermatosi per contactes amb el formigó.
- Els derivats del treball en condicions meteorològiques extremes.
- Els derivats de treballs sobre superfícies mullades.
- Altres.

NORMES O MESURES PREVENTIVES
- Es prohibeix explícitament encofrar en alçada en moments de fort vent. A aquests efectes es considera fort vent
quan un element suspès verticalment se separa de la seva vertical més de 5º per efectes d’empentes laterals per
vent.
- Es tindrà cura de l’ordre i la neteja durant l’execució dels treballs.
- Els claus o puntes existents en la fusta feta servir s ‘extendran, o es reblaran.
- Els claus solts o arrancats s’eliminaran mitjançant un escombrat i apilament en un lloc conegut per la seva posterior retirada.
- Una vegada clos un determinat piló, es netejarà eliminant tot el material sobrant, que s’apilarà, en un lloc conegut per la
seva posterior retirada.
- S’ instal·laran les senyals de:
a) Us obligatori del casc.
b) Us obligatori de botes de seguretat.
c) Ús obligatori de guants.
d) Ús obligatori de cinturó de seguretat.
e) Ús obligatori de línia de vida, cable de subjecció a element resistent
i) Perill contacte amb la corrent elèctrica.
f) Perill de caiguda d’objectes.
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en els llocs definits en els plànols de senyalització d’obra del Pla de Seguretat i Salut.
- El desencofrat es realitzarà sempre amb ajut d’ungles metàl·liques realitzant-se sempre des de costat del que no et pot
deseixir-se la fusta, és a dir, des del ja desencofrat.
- Els recipients per productes de desencofrat, es classificaran ràpidament per la seva utilització o eliminació; en el primer
cas, pel seu transport i en el segon pel seu abocament.

PECES DE PROTECCIO PERSONAL
- Casc de polietilè.
- Botes de seguretat.
- Cinturons de seguretat classe C.
- Cinturó amb lligat a línia de vida, cable de subjecció a element resistent
- Guants de cuir.
- Ulleres de seguretat antiprojeccions.
- Roba de treball.
- Botes de goma o de P.V.C. de seguretat.
- Vestits per temps emplujat.
- Altres.
SISTEMES DE PROTECCIO COL.LECTIVA
-Üs obligatori de bastides per a plataformes de treball fortesi resistents, d’amplada suficient per a maniobrar l’encofrat i
formigonat (vibrat). Accessos verticals per escales fixes incorporades a les bastides, amb agafadors de mà i proteccions
sòlides anticaiguda, i tots els sistemes d’enganxe de la línia de vida.
- Elements i sistemes d’enganxe dels cinturons a les línies de vida, cable de subjecció a element resistent
- Ús obligatori de baranes de protecció anticaiguda i/o xarxes de protecció anticaiguda.

1.3.3. TREBALLS DE MANIPULACIÓ DEL FORMIGÓ
1.3.3.1. Normes o mesures preventives d’aplicació durant l’abocament del formigó.
RISCOS D’ACCIDENT
-Caigudes de persones i objectes al mateix nivell.
-Caiguda de persones i objectes a diferent nivell.
-Aplastament per caiguda d’objectes transportats per sobre del pla de treball en el moment de formigonar amb bomba o
cubilot.
-Ruptures o reventons d’encofrats.
-Petjades sobre objectes punxants.
-Petjades sobre superfícies de trànsit.
-Les derivades de treballs sobre sòls humits o mullats.
-Contactes amb el formigó.
-Errada d’apuntalaments.
-Els derivats de l’execució de treballs sota circumstàncies meteorològiques adverses.
-Atrapaments.
-Vibracions per manejament d’agulles vibrants.
-Soroll ambiental.
-Electrocució.
-Contactes elèctrics.

1.3.3.1.1. Abocaments directes mitjançant canaleta
NORMES O MESURES PREVENTIVES
- Es prohibeix explícitament formigonar en alçada en moments de fort vent. A aquests efectes es considera fort vent
quan un element suspès verticalment se separa de la seva vertical més de 5º per efectes d’empentes laterals per
vent.
- S’ instal·laran forts limitadors al final de recorregut dels camions formigonera per a evitar tombs.
- Es prohibeix apropar les rodes dels camions formigoneres a menys de 2 m del marge de l’excavació.
- Es prohibeix situar els operaris darrera dels camions formigonera durant el retrocés.
- La maniobra d’abocament serà dirigida per un Capatàs o Persona Autoritzada que vigilarà que no es realitzin maniobres
insegures.

1.3.3.2. Peces de protecció personal pels treballs de manipulació del formigó
- Casc de polietilè.
- Casc de seguretat amb protectors auditius.
- Guants de seguretat.
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Guants impermeabilitzats.
Botes de seguretat.
Botes de goma o de PVC de seguretat.
Ulleres de seguretat antiprojeccions.
Roba de feina.
Vestit impermeables.
Davantal.
Cinturó antivibratori.
Canalleres antivibratòries.
Protectors auditius.

1.3.4. RAM DE PALETA

1.3.4.1 Risc en treballs Ram de Paleta.
RISCOS D’ACCIDENT
-Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
-Projecció de partícules durant els treballs
-Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
-Contactes amb materials agressius
-Talls i punxades
-Cops i ensopegades
-Caiguda de materials, rebots
-Ambient excessivament sorollós
-Sobre esforços per postures incorrectes
-Bolcada de piles de material
-Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
NORMES O MESURES PREVENTIVES
- Es tindrà cura de l’ordre i la neteja durant l’execució dels treballs.
a) Us obligatori del casc.
b) Us obligatori de botes de seguretat.
c) Ús obligatori de guants.
i) Perill contacte amb la corrent elèctrica.
f) Perill de caiguda d’objectes.

1.3.4.2
-

Mesures de protecció

Casc de polietilè.
Casc de seguretat amb protectors auditius.
Guants de seguretat.
Guants impermeabilitzats.
Botes de seguretat.
Botes de goma o de PVC de seguretat.
Ulleres de seguretat antiprojeccions.
Roba de feina.
Vestit impermeables.
Davantal.
Cinturó antivibratori.
Canalleres antivibratòries.
Protectors auditius.

1.3.5. PAVIMENTS I ACABATS
1.3.5.1.

Riscs en treballs de pavimentacions

RISCOS D’ACCIDENT
-

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
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- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
NORMES O MESURES PREVENTIVES
- Es tindrà cura de l’ordre i la neteja durant l’execució dels treballs.
a) Us obligatori del casc.
b) Us obligatori de botes de seguretat.
c) Ús obligatori de guants.
i) Perill contacte amb la corrent elèctrica.
f) Perill de caiguda d’objectes.
1.3.5.2. mesures de protecció
-

Casc de polietilè.
Casc de seguretat amb protectors auditius.
Guants de seguretat.
Guants impermeabilitzats.
Botes de seguretat.
Botes de goma o de PVC de seguretat.
Ulleres de seguretat antiprojeccions.
Roba de feina.
Vestit impermeables.
Davantal.
Cinturó antivibratori.
Canalleres antivibratòries.
Protectors auditius.

1.3.6. TREBALLS ELÈCTRICS EN GENERAL

1.3.6.1. RISCS ELÈCTRICS
Els treballs en o amb instal·lacions elèctriques en obres, impliquen un conjunt de riscos no essencialment diferents als
d'altres treballs. A títol indicatiu s'anomenen algun dels riscos de caràcter general més freqüents:
- Ferides produïdes per objectes punxants o tallants
- Caigudes de bastides, escales i/o plataformes
- Projeccions de partícules als ulls
- Atrapaments
- Cremades
- Enlluernaments
- Aspiració de pols
Tot i que la instal·lació elèctrica es realitzarà en absència de tensió, tant durant la fase de proves , o per la instal·lació
provisional d’obra , s’han de considerar com riscs específicament elèctrics els següents :
- Electrocució, tant per contacte directe com indirecte.
- Incendis o explosions produïdes per curtcircuits.
Afortunadament els accidents elèctrics personals no són molt freqüents, però presenten una elevada gravetat. Per efecte de
l'energia elèctrica es poden produir en el cos humà els efectes següents:
- Tetanització muscular: impedeix la separació per si mateix del punt de contacte.
- Aturada respiratòria: Paralització del sistema nerviós respiratori.
- Asfixia: Impedeix la contracció dels músculs dels pulmons i per tant la respiració.
- Fibrilació ventricular: Impedeix al cor batre sincrònicament i desenvolupar la seva acció de bombeig de la sang.
- Cremades: produïdes per la energia tèrmica lliurada al passar la corrent per la resistència del cos hum (efecte Joule).
La intensitat dels efectes produïts per la corrent elèctrica depèn dels factors següents:
- El valor de la intensitat de la corrent: intensitats superiors a l0 mA ja produeixen contraccions musculars intensitat superiors
als 40 mA poden produir fibrilació ventricular.
- El temps de contacte: com més gran és el temps, més gran és també l'efecte. S'accepten en locals mullats tensions de
contacte no superiors a 24V
- La resistència de contacte: Valor molt variable entre les diferents persones.
- El trajecte seguit per la corrent. En general els contactes més perillosos són els trajectes de mà a mà o de mà a peu.
- La freqüència de la corrent: A igual tensió o intensitat els efectes són menors en augmentar la freqüència.
- Les condicions fisiològiques de l’accidentat: l’edat, el sexe, el cansament o la por, entre d'altres factors, intervenen en la
gravetat dels efectes.
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1.3.6.2. MESURES DE PROTECCIÓ
1.3.6.2.1.

Protecció contra contactes directes

Els contactes directes han d'estar impedits, per això s'utilitzarà una de les següents mesures (apartat 1 de la MIE.BT 021):

Aïllament de les parts actives
Aquesta mesura suposa aïllar les parts actives o recobrir-les amb aïllaments apropiats, capaços de conservar les seves
propietats al llarg del temps.

Aïllament de les parts actives
Es tracta de mantenir les parts actives en una posició i a una distància tal que sigui impossible un contacte fortuït amb les
mans , o per manipulació d'objectes conductors, quan aquest s'utilitzin prop de la instal·lació.

Interposició d 'obstacles
Consisteix en situar obstacles físics entres les persones i les parts actives de manera que aquestes no puguin se accessibles.
Els obstacles de protecció han d'estar fixats de forma segura resistir els esforços mecànics que es puguin presentar.

1.3.6.2.2.

Protecció contra contactes indirectes

En les instal·lacions s'ha de prendre almenys una mesura de protecció contra contactes indirectes (apartat 2 de la MIE.BT
021). S'executen les instal·lacions amb tensions fins a 50V en relació a terra en locals secs o 24V en relació a terra en locals
humits o mullats.
Les mesures de protecció poden ser de la classe A o B. Les mesures de la classe A impedeixen el contacte o bé aquest no
resulta perillós mentre que les de classe B incorporen un dispositiu que desconnecta la instal·lació quan es produeix un
efecte que suposa risc per a les persones.

Mesures del tipus A
Utilització de petites tensions de seguretat
Consisteix en utilitzar tensions inferiors a 24V en ambients mullats i 50V en ambients secs. Aquestes tensions seran
subministrades per transformadors generadors o fons autònomes d'energia que respondran a les normes corresponents per a
aquesta explicació.

Separació de circuits
El sistema es basa en utilitzar transformadors que mantinguin aïllat de terra el circuit de utilització. Els transformadors han de
complir amb les prescripcions que s'indiquen per a aquesta aplicació.

Separació entre parts actives masses mitjançant aïllaments de protecció
Es tracta d'utilitzar materials que disposin d'un aïllament de protecció ( a més a més del funcional) entre parts actives i
masses.
Aquest sistema s'utilitza amb molta freqüència en maquines d'eines portàtils. Aquest receptor es denomina també de tipus II
a la placa de característiques porten un símbol que representa un quadrat dintre d'un altre quadrat.
També‚ els cables de tensió nominal 0.6/1kV no armats es consideren que incorporen aquesta mesura de protecció contra
contactes indirectes.

RECOBRIMENT DE MASSES PER A AÏLLAMENTS DE PROTECCIÓ
Aplicar aquesta mesura suposa recobrir les masses amb un aïllament equivalent a un aïllament de protecció.
Aquesta mesura és molt similar a la anterior, la diferencia està en la situació del aïllament de protecció.
Inaccessibilitat simultània d 'elements conductors i masses
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Consisteix en disposar les masses 1 els elements conductors de manera que no siguin simultàniament accessibles una
massa un element conductor com una paret, un sol o una estructura metàl·lica.

Connexions equipotenciais
Aquest sistema consisteix en unir entre si totes les masses i element conductors mitjançant conductors de protecció, per
evitar que puguin apareixen tensions perilloses entre ells.
Aquesta mesura s'ha d'utilitzar associada a alguna de les mesures de tipus B.

Mesures de tipus B
POSTA a terra de les masses dispositius de tall per intensitat de defecte
Aquest sistema consisteix en connectar les masses a una instal·lació de POSTA a terra instal·lar dispositius que
desconnecten la instal·lació al detectar una intensitat de defecte a terra.
Com a dispositius de tall associats a la POSTA a terra de les masses s'utilitzen els interruptors diferencials
L'elecció de la sensibilitat dels interruptors diferencials és funció del tipus de local i del valor de la resistència de la POSTA a
terra, a través de les expressions següents:
24V
Sensibilitat < ------------------------------------------- (en locals humits o mullats)
Resistència de POSTA a terra

50V
Sensibilitat < -------------------------------------------- (en locals secs)
Resistència de POSTA a terra
Per a circuits sense POSTA a terra o circuits amb preses de corrent sense garantia de POSTA a terra del receptor, s'han
d'utilitzar interruptors diferencials d’alta sensibilitat.
Els interruptors diferencials treballen de forma coordinada amb la instal·lació de POSTA a terra. En conseqüència es molt
important realitzar adequadament aquesta instal·lació. Els punts a considerar són els següents:
- Ha d'existir una xarxa soterrada se secció mínima 35mm2 en coure amb un o varis elèctrodes per a garantir un valor de
POSTA a terra suficientment baix, procurant no ser superior a 37 ohms.
- De la xarxa soterrada sortiran línies d'enllaç amb terra com a mínim de 35mm2 en coure, fins als punts de la POSTA a terra.
Aquests punts són exteriors al terreny i disposaran de pont de desconnexió per a mesurar la resistència de POSTA a terra..
- Dels punts de POSTA a terra desviaran les llindes principals de terra com a mínim 16mm2 en coure a las que es
connectaran les masses i elements conductors de la instal·lació mitjançant conductors de protecció.
- La secció d'aquests últims ha de ser la següent:

Secció de fase
Inferior o igual a 16 mm2
Entre 16 mm2 i 35 mm2
Superior a 36 mm2

Secció conductor de protecció
Igual a secció de fase
16 mm2
Meitat de la secció de fase

Quan un conductor de protecció no acompanya als conductors de fase, ha de ser com a mínim de 2.5mm² si te protecció
mecànica i de 4 mm si no té protecció mecànica.

POSTA A TERRA DE LES MASSES I DISPOSITIUS DE TALL PER TENSIÓ DE DEFECTE

Aquest sistema consisteix en connectar les masses a terra i instal·lar dispositius que desconnectin la instal·lació quan apareix
una tensió perillosa entre masses i terra. Aquest sistema s'utilitza en molt poques ocasions.
POSTA AL NEUTRE DE LES MASSES DISPOSITIUS DE TALL PER INTENSITAT DE DEFECTE
En aquest cas el sistema consisteix en connectar les masses al neutre, de manera que els defectes francs del aïllament es
transformin en curtcircuits entre fase i neutre, provocant l'actuació del dispositius de protecció contra sobreintensitats.
Per a utilitzar aquest sistema de protecció es requereix una configuració de la xarxa elèctrica (xarxa TN) que no és la
habitual en les instal·lacions del nostre país (xarxa TT).
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1.3.6.2.3. Protecció contra les sobrecàrregues i curtcircuits
Els conductors han d'estar protegits als efectes de les sobrecàrregues i curtcircuits.
Les sobrecàrregues estan motivades o be per un mal funcionament dels receptors o bé per la connexió de més potencia de la
prevista. Els curtcircuits es produeixen per defectes d'aïllament.

Intensitats admissibles
Les màximes intensitats admissibles en els conductors es detallen en les taules de les
Instruccions complementaries MIE.BT 004 i 007, per a conductors de tensió nominal 1000V,
i a la MIE.BT 017, per a conductors de fins a 750V. de tensió nominal.
Protecció contra sobrecàrregues
Tots els conductors actius de tots els circuits han d'estar protegits de sobrecarregues. En general s'admet que la protecció
dels conductor neutres queda garantida pels dispositius de protecció instal·lats en les fases.
Els dispositius de protecció han de garantir que no es sobrepassi la intensitat admissible en els conductors de forma
permanent.
Com a dispositius de protecció s'admeten els interruptors automàtics de tall tèrmic fusibles adequats.
Protecció contra curtcircuits
Tots els conductors actius de tots els circuits ha d'estar protegits de curtcircuits.
Els dispositius de protecció han de garantir la desconnexió del circuit afectat en un temps molt breu, tant si el curtcircuit es
produeix en l'origen del circuit (curtcircuit màxim) , com si es produeix al final del circuit (curt circuit mínim).
És fonamental que la capacitat de tall del dispositiu de protecció sigui superior al valor del curt circuit màxim en el punt on
estigui instal·lat.
Com a dispositius de protecció s'admeten els interruptors automàtics de tall electromagnètic i els fusibles adequats.

1.3.6.2.4. Protecció de les envolvents del material elèctric
Per a designar la protecció que té l'envolten d'un material elèctric contra la penetració de cossos sòlids o líquids i contra cops,
s'utilitza el codi IP seguit d'un màxim de 3 xifres (IP xxx) segons la UNE-20-324.
La primera xifra (entre 0 i 6) indica la protecció que té contra contactes i contra l'entrada de cossos sòlids.
La segona xifra (entre 0 i 8) indica la protecció que té contra l'entrada de líquids.
La tercera xifra (entre 0 i 9) indica la protecció contra riscos mecànics.
Per que una envoltant garantit la protecció contra contacte directe (dits de la mà) la primera xifra ha d'ésser 2 o superior.
Per que una envoltant es consideri estanca a la pols la primera xifra ha d'ésser 5 o 6.
Per que una envoltant es consideri estanca als líquids la segona xifra ha d'ésser 4 o superior.
Una envoltant es adequada per immersió en aigua si al segona xifra és 7 o 8.
Una envoltant és blindada si la última xifra és 7 o 9.

1.3.6.3. Mesures de seguretat i prevenció contra riscs elèctrics
A continuació s'exposen un conjunt de mesures de seguretat i prevenció contra riscos elèctrics que haurà de valorar el tècnic
competent, ja sigui a l'estudi de seguretat i salut o al de seguretat i salut al treball.

MESURES DE SEGURETAT PREVENCIÓ DE CARÀCTER GENERAL
- Localitzar les instal·lacions de cables existents tant aèries com subterrànies senyalitzar-les quan puguin interferir amb els
treballs que s'hagin de realitzar.
- Garantir una il·luminació artificial suficient a totes les àrea de treball i un nivell d'il·luminació no inferior a 10 lux en totes les
vies de circulació.
- L'enllumenat en recintes molt conductors i emp1açaments inundats s'alimentarà amb tensió de seguretat no inferior a 24V.

MESURES DE SEGURETAT I PROTECCIÓ PER AL PERSONAL ELECTRICISTA
En primer lloc és fonamental que totes les persones que realitzin treballs elèctrics siguin especialitzades i coneguin els perills
que comporta l'electricitat i la manera d'evitar-los.
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Quan es realitzin treballs de reparació o manteniment de màquines o equips elèctrics es desconnectar prèviament la tensió
d'alimentació. Es col·locar un rètol d'avis i si és possible, es bloquejar mecànicament l'interruptor d'alimentació.
Quan es realitzin treballs elèctrics amb tensió existeix el risc de contacte i també el de formació d'arcs elèctrics. La protecció
de les persones s'assegura amb les mesures de protecció següents:
- Utilitzar guants aïllants
- Portar botes aïllants
- Fer us d'eines homologades aïllants o aïllades
- Portar posat el casc de seguretat
- Utilitzar ulleres de protecció
- Evitar portar polseres, cadenes, collars o d'altres pel risc de contacte que suposen
- Portar roba de treball que sigui incombustible
- Utilitzar banquetes, plataformes o catifes aïllades

FEINES DE VIGILÀNCIA A L'OBRA
Gran part dels accidents elèctrics son motivats pel desconeixement o deixadesa de les mesures de prevenció i protecció. És
fonamental que a més a més de la formació, es realitzi una tasca continuada de vigilància. En particular podem destacar els
aspectes següents:
- Revisar que les seccions dels cables instal·lades siguin adequades a les proteccions contra sobre intensitats col·locades a l'
origen.
- No admetre empalmes de cables o cintes aïllants o similars.
- Retirar de l'obra els cables que presentin defectes a la coberta o al aïllament.
- Impedir la presència per parts actives accessibles o fàcilment accessibles sense emes o claus apropiades
- Vigilar que les connexions elèctriques de cables màquines o a preses de corrent es realitzin amb les clavilles o sistemes de
connexió adequats
- No permetre desconnectar mànegues de cables estirant-los. Obligar a desconnectar estirant sempre la clavilla de connexió.
- Vigilar que les eines i màquines amb accionament elèctric que es facin servir estiguin adequadament homologades, o en
bon estat elèctric i que es facin servir de la manera que han estat concebudes
- Impedir connexions de POSTA a terra a través de conduccions de fluids o similars. La POSTA a terra s'ha de fer sempre
mitjançant una instal·lació preparada per això.
- Vigilar l'existència i el bon estat dels extintors per a foc elèctric.

1.3.7. MAQUINARIA DE PREVISIBLE UTILITACIÓ EN AQUESTA OBRA.

1.3.7.1. Maquinària en general
RISCOS D’ACCIDENT
-Tombs.
-Enfonsaments.
-Xocs.
-Formació d’atmosferes agressives o molestes.
-Soroll.
-Explosió i incendis.
-Atropellaments.
-Caigudes a qualsevol nivell.
-Atrapaments.
-Talls.
-Cops i projeccions.
-Contactes amb energia elèctrica.
-Els inherents al propi lloc d’utilització.
-Els inherents al propi treball a executar.

NORMES O MESURES PREVENTIVES
-Es prohibeix la manipulació de qualsevol element component d’una màquina accionada mitjançant energia elèctrica, estant
connectada a la xarxa.
-Els engranatges de qualsevol tipus, d’accionament mecànic, elèctric o manual, estaran coberts per carcasses protectors
antiatrapaments.
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-Els cargols sense fi accionats mecànicament o elèctricament, estaran revestits per carcasses protectores antiatrapaments.
-Les màquines de funcionament irregular o avariades seran retirades immediatament per la seva reparació.
-Les màquines avariades que no es puguin retirar es senyalitzaran amb rètols d’avís amb la llegenda: "MAQUINA
AVERIADA, NO CONNECTAR".
-Es prohibeix la manipulació i operacions de ajustament i reparació de màquines al personal no especialitzat específicament
en la màquina objecte de la reparació.
-Com a precaució addicional per evitar la posta en servei de la màquina avariada o de funcionament irregular, es bloquejaran
els arrencadors o, en el seu cas, s’extrauran els fusibles elèctrics.
-Només el personal autoritzat amb documentació escrita específica serà l’encarregat de la utilització d’una determinada
màquina.
-L’elevació o descens a màquina d’objectes s’efectuarà lentament, hissant-los en directriu vertical. Es prohibeixen els tirons
inclinats.
-Les càrregues en transport suspès estaran sempre a la vista dels maquinistes, amb la finalitat d’evitar els accidents per falta
de visibilitat de la trajectòria de la càrrega.
-Els angles sense visió de la trajectòria de càrrega del maquinista es supliran mitjançant operaris que utilitzant senyals preacordades supleixin la visió del esmentat treballador.
-Es prohibeix la permanència en la zona sota la trajectòria de càrregues suspeses.
-Els aparells d’hissar a emprar en aquesta obra estaran equipats amb alimentador de recorregut del carro i dels ganxos.
-Es prohibeix en aquesta obra l’elevació o transport de persones en l’interior de safates, cubilots, etc.
-Tota la maquinària autopropulsada portarà un balissament intermitent lluminós.

PECES DE PROTECCIÓ PERSONAL
-Casc de polietilè.
-Roba de treball.
-Botes de seguretat.
-Guants de cuir.
-Faixa antivibratòria.
-Maniquets antivibratoris.
-Protectors auditius.

1.3.7.2. Retroexcavadora
RISCOS D’ACCIDENT
-Atropellament.
-Esllavissada de la màquina.
-Màquina en marxa fora de control.
-Tomb de la màquina.
-Caigudes per pendents.
-Xoc contra altres vehicles.
-Contacte amb línies elèctriques aèries o enterrades.
-Interferències amb infrastructures urbanes.
-Incendi.
-Cremades.
-Atrapament.
-Projecció d’objectes.
-Caigudes de persones des de la màquina.
-Cops.
-Sorolls propis i ambientals.
-Vibracions.
-Els derivats dels treballs realitzats en ambients polsosos.
-Els derivats de la realització dels treballs sota condicions meteorològiques extremes.
-Els derivats de les operacions necessàries per a rescatar cullerons de la bivalva atrapats en l’interior de les rases.
-Considerar a més a més els propis del procediment i disseny escollit pel moviment de terres.

NORMES O MESURES PREVENTIVES TIPUS
-S’entregarà als subcontractistes que hagin de manejar aquest tipus de màquines, les normes i exigències de seguretat que
els afectin específicament segons el Pla de Seguretat.
-S’entregarà per escrit als maquinistes de les Retroexcavadores a utilitzar en aquesta obra, la següent normativa d’actuació
preventiva. Quedarà constància escrita de l’entrega a disposició de la Direcció Facultativa.
Normes d’actuació preventiva pels maquinistes de la retroexcavadora
o
o
o
o
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Per pujar o baixar de la "retro", utilitzar els esglaons i agafalls disposats per tal manejament; evitarà
lesions per caigudes.
No accedir a la màquina encaramant-se a través de les llantes, cobertes i guardafangs; evitarà caigudes.
Pujar i baixar de la màquina de forma frontal, agafant-se amb ambdós més; ho farà de forma segura.
No salti mai directament al sòl si no és per perill imminent per la seva persona.

Estudi de Seguretat i Salut

Pàg. 16

23

o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o

o
o
o
o

Annex Núm. 15
Estudi de Seguretat i Salut
MEMÒRIA

T E X T R E F Ó S. Abril 2015

Projecte d’urbanització del Polígon Industrial Sesrovires

No intenti realitzar "ajustaments" amb la màquina en moviment o amb el motor en funcionament; pot patir
lesions.
No permetre l’accés de la "retro" a persones no autoritzades; poden provocar accidents, o lesions.
No treballar amb la "retro" en situació de semiaveria. Reparar-la primer i després recomençar el treball.
Per a evitar lesions durant les operacions de manteniment, recolzar primer la cullera en el sòl, parar el
motor, posi en servei el fre de mà i bloquegi la màquina; a continuació, realitzar les operacions de servei
que procedeixin.
No guardar combustible ni draps grassos en la "retro", poden inflamar-se.
No aixecar en calent la tapa del radiador. Els gasos despresos de forma incontrolada poden causar
cremades.
Protegir-se amb guants si per alguna causa s’ha de tocar el líquid anticorrosió. Utilitzar a més a més
ulleres antiprojeccions.
Canviar l’oli del motor i del sistema hidràulic en xarxa per a evitar cremades.
Els líquids de la bateria desprenen gasos inflamables. Si s’ha de manipular, no fumar ni apropar-se al
foc.
Si s’ha de tocar el electròlit, fer-ho protegit amb guants. Recordar que es corrosiu.
Si es desitja manipular en el sistema elèctric, desembectar la màquina i extraure primer la clau de
contacte.
Abans de soldar canonades del sistema hidràulic, buidar-les i netejar-les d’oli. Recordar que l’oli del
sistema hidràulic és inflamable.
No alliberar els frens de la màquina en posició de pèrdua, si abans no s’ha instal·lat els blocs
d’immobilització de les rodes.
Si s’ha d’arrancar la màquina mitjançant la bateria d’una altra màquina, es pendran precaucions per a
evitar espurnes dels cables. Recordar que els electròlits desprenen gasos inflamables. Les bateries
poden explotar.
Vigilar la pressió dels pneumàtics, treballar amb l’inflat a la pressió recomanada pel fabricant de la
màquina.
Durant l’omplert de l’aire de les rodes, situar-se darrera la banda de rodolada, apartat del punt
desconnexió. Recordar que el rebentament de la mànega del subministrament o la ruptura de la broquet
poden fer-la actuar com un fuet.
Abans d’iniciar cada torn de treball, comprovar que funcionin els comandaments correctament.
No oblidar ajustar el seient perquè pugui arribar els controls sense dificultat.
Totes les operacions de control del bon funcionament dels comandaments s’han de fer amb marxes
summament lentes.
Si es topa amb cables elèctrics, no sortir de la màquina fins haver interromput el contacte i allunyat a la
"retro" del lloc. Saltar llavors, sense tocar a un temps el terreny.

-S’acotarà a una distància igual a la del aconseguiment màxim del braç excavador l’entorn de la màquina. Es prohibeix en la
zona la realització de treballs o la permanència de persones.
-Els camins de circulació interna de l’obra es cuidaran per a evitar fer flonjalls i fangueigs excessius, que aflaqueixin la
seguretat de la circulació.
-No s’admetran en aquesta obra retroexcavadora desprovistes de cabina antitomb.
-Les cabines antitomb seran exclusivament les indicades pel fabricant per cada model de màquina.
-Es revisaran periòdicament tots els punts de fuita del motor per a evitar gasos en la cabina.
-Les "retro" a utilitzar en l’obra estaran dotades d’un farmaciola portàtil de primers auxilis, ubicada de forma resguardada per
conservar-la neta.
-Les "retros" a contractar per aquesta obra compliran tots els requisits per a que puguin autodesplaçar-se per carretera.
-Es prohibeix en aquesta obra que els conductors abandonin la "retro" amb el motor en marxa, per a evitar el risc
d’atropellament.
-Es prohibeix en aquesta obra que els conductors abandonin la "retro" sense haver depositat la cullera en el sòl.
-Es prohibeix que els conductors abandonin la pala amb la cullera bivalvea sense tancar, encara que quedi recolzada en el
sòl.
-Es prohibeix desplaçar la "retro" si abans no s’ha recolzat sobre la màquina la cullera, en evitació de balanceigs.
-Els ascensos o descensos de les culleres en càrregues es realitzaran lentament.
-Es prohibeix el transport de persones sobre la "retro", en prevenció de caigudes, cops, etc.
-Es prohibeix utilitzar el braç articulat o les culleres per hissar persones i accedir a treballs puntuals.
-Les Retroexcavadores a utilitzar en aquesta obre estaran dotades d’un extintor, timbrat i amb les revisions al dia.
-Es prohibeix realitzar maniobres de moviment de terres sense abans haver posat en servei els recolzaments hidràulics
d’immobilització.
-Es prohibeix expressament en aquesta obra el maneig de grans càrregues. sota règim de forts vents.
-Es prohibeix en aquesta obra utilitzar la "retro" amb una grua, per la introducció de peces, etc., en l’interior de les rases.
-Es prohibeix realitzar esforços per sobre del límit de càrrega útil de la "retro".
-El canvi de posició de la "retro", s’efectuarà situant el braç en el sentit de la marxa.
-El canvi de posició de la "retro" en treballs a mitja vessant, s’efectuarà situant el braç cap a la part alta de la pendent amb la
fi d’augmentar en el possible l’estabilitat de la màquina.
-Es prohibeix estacionar la "retro" a menys de tres metres del marge de barrancs, clots, etc., per evitar el risc de tomb per
fatiga del terreny.
-Es prohibeix realitzar treballs en l’interior de les trinxeres, en la zona de aconseguiment del braç de la retro.
-S’instal.larà una senyal de perill sobre un peu dret, amb límit de la zona de seguretat del aconseguiment del braç de la
"retro". Aquesta senyal s’anirà desplaçant conforme avanci l’excavació.
-Es prohibeix abocar els productes de l’excavació amb la retro a menys de 4 metres, del marge de tall superior d’una rasa o
trinxera, per evitar els riscos per sobrecàrrega del terreny.
PECES DE PROTECCIÓ PERSONAL
-Casc de polietilè.
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-Cinturó elàstic antivibratori.
-Roba de treball.
-Guants de cuir.
-Botes impermeables.
-Careta antipols amb filtre mecànic recambiable.
-Botes de seguretat amb puntera reforçada.
1.3.7.3. Màquines-eina en general.
RISC D’ACCIDENT
-Talls.
-Cremades.
-Cops.
-Projecció de fragments.
-Caigudes d’objectes.
-Contacte amb l’energia elèctrica.
-Vibracions.
-Soroll.
-Explosió.
-Altres.
NORMES O MESURES PREVENTIVES
-Les màquines-eines elèctriques a utilitzar en aquesta obra, estaran protegides elèctricament mitjançant doble aillament.
-Els motors elèctrics de les màquines-eines estaran protegits per la carcassa i resguards propis de cada aparell, per evitar els
riscos d’atrapaments o de contacte amb l’energia elèctrica.
-Les transmisions motrius per corretges, estaran sempre protegides mitjançant un bastidor que suporti un malla metàl.lica,
disposta de tal forma, que permetent l’observació de la correcta transmissió motriu, impedeixi l’atrapament dels operaris o
dels objectes.
-Es prohibeix realitzar reparacions o manipulacions en la maquinària accionada per transmissions per corretges en marxa.
Les reparacions, ajustaments, etc., es realitzaran a motor aturat, per evitar accidents.
-El muntatge i ajustament de transmissions per corretges es realitzarà mitjançant "montacorretges", mai amb tornavisos.
-Les transmissions mitjançant engranatges accionats mecànicament, estaran protegits mitjançant un bastidor suporti d’un
tancament a base de malla metàl·lica, que permetent l’observació del bon funcionament de la transmissió.
-Les màquines en situació d’avaria o de semiavaria , es paralitzaran immediatament quedant senyalitzades mitjançant una
senyal de perill amb la llegenda "NO CONNECTAR, EQUIP AVARIAT".
-La instal·lació de rètols amb llegendes de "màquina avariada", "màquina fora de servei" etc., seran instal·lats i retirats per la
mateixa persona.
-Les màquines-eina amb capacitat de tall, tindran el dics protegit mitjançant carcassa antiprojeccions.
-Les màquines-eines no protegides elèctricament mitjançant el sistema de doble aïllament, tindran les seves carcasses de
protecció de motors elèctrics connectades a la ret de terra en combinació amb els disjuntors diferencials del quadre elèctric
general de l’obra.
-Les màquines-eines a utilitzar en llocs en els que existeixen productes inflamables o explosius, estaran protegides mitjançant
carcasses antideflagrants.
-En ambients humits L’alimentació per les màquines-eines no protegides amb doble aïllament, es realitzarà mitjançant
connexió a transformadors a 24 V.
-El transport aeri mitjançant el ganxo de grua de les màquines-eines, es realitzarà ubicant-los flexades en l’interior d’una
safata emplenada resistent, per evitar el risc de caiguda de la càrrega.
-En prevenció dels riscos per inhalació de pols ambiental, les màquines-eines amb producció de pols s’utilitzaran en via
humida, preliminar la formació de atmosferes nocives.
-Sempre que sigui possible, les màquines-eines amb producció de pols s’utilitzaran a sotavent, per evitar el risc per treballar
en l’interior de atmosferes nocives.
-Les eines accionades mitjançant compressor s’utilitzaran a una distància mínima del mateix de 10 m., per evitar el risc per alt
nivell acústic.
-Les eines a utilitzar en aquesta obra, accionades mitjançant compressor estaran dotades de camises insonoritzades, per
disminuir el nivell acústic.
-Es prohibeix en aquesta obra la utilització d’eines accionades mitjançant combustibles líquids en llocs tancats o amb
ventilació insuficient, per prevenir el risc per treballar en l’interior de atmosferes tòxiques.
-Es prohibeix l’ús de màquines-eines al personal no autoritzat per evitar accidents per imperícia.
-Es prohibeix deixar les eines elèctriques de tall, abandonades en el sòl, per evitar accidents.
-Les connexions elèctriques de totes les màquines-eines a utilitzar en aquesta obra mitjançant “clemas”, estaran sempre
protegides amb la seva corresponent carcassa anti-contactes elèctrics.
-Sempre que sigui possible, les mànegues de pressió per accionament de màquines-eines, s’instal·laran de forma aèria. Es
senyalitzaran mitjançant corda de banderoles, els llocs de creuament aeri de les vies de circulació interna, per prevenir els
riscos de ensopegar.
-Els tambors d’enrotllament dels cables de la petita maquinària estaran protegits mitjançant un bastidor suportant una malla
metàl·lica, disposta de tal forma, que permetent la visió de la correcta disposició de les espires, impedeixi l’atrapament de les
persones o coses.
PECES DE PROTECCIÓ PERSONAL
-Casc de polietilè.
-Roba de treball.
-Guants de seguretat.
-Guants de goma o P.V.C.
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-Botes de goma o P.V.C.
-Plantilles anticlaus.
-Mandil, polaines i polseres de cuir en cas de soldadura.
-Mandil, polaines i polseres impermeables.
-Ulleres de seguretat antiprojeccions.
-Ulleres de seguretat antipols.
-Ulleres de seguretat antiimpactes.
-Protectors auditius.
-Careta filtrant.
-Mascareta antipols amb filtre mecànic específic recambiable.
1.3.7.4. Taula de serra circular.
RISCOS D’ACCIDENT
-Talls.
-Cops per objectes.
-Abrasions.
-Atrapaments.
-Emisió de partícules.
-Sobreesforços.
-Emisió de pols.
-Soroll ambiental.
-Contacte amb l’energia elèctrica.
-Els derivats dels llocs d’ubicació.
-Altres.

NORMES O MESURES PREVENTIVES
-Les màquines de serra circular a utilitzar en aquesta obra, estaran senyalitzades mitjançant "senyals de perill" i rètols amb la
llegenda: "PROHIBIT UTILITZAR PER PERSONES NO AUTORITZADES".
-Les màquines de serra circular a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades dels següents elements de protecció:
o
Carcassa de cobriment del disc.
o
Ganivet divisor del tall.
o
Empenyedor de la peça a tallar i guia.
o
Carcassa de protecció de les transmissions per politges.
o
Interruptor estanc.
o
Presa de terra.

- Normes de seguretat pel maneig de la serra de disc
o
o
o
o

o

o

o
o
o
o
o
o

Abans de posar la màquina en servei comprovar que no està anul·lada la connexió a terra, en cas
afirmatiu, avisar a l’encarregat per què sigui subsanat el defecte i no treballar amb la serra.
Comprovar que el interruptor elèctric és estanc, en cas de no ser-ho , avisar a l’encarregat per que
solucioni el problema.
Utilitzar l’empenyedor per manejar la fusta; considerar que de no fer-ho es pot perdre els dits de les
mans.
No retirar la protecció del disc de tall. Estudiar la forma de tallar sense necessitat d’observar la "trisca".
L’empenyedor portarà la peça d’on es desitgi i a la velocitat adequada. Si la fusta "no passa", el ganivet
divisor està mal muntat.
Si la màquina, sense motiu aparent, s’atura, retirar-se d’ella i avisar a l’encarregat per que sigui reparada.
No és permès realitzar cap ajustament ni reparació per compte aliena, poden produir-se lesions.
Desconnectar l’endoll.
Abans d’iniciar el tall: amb la màquina desconnectada de l’energia elèctrica, girar el disc a mà. Fer
que el substitueixen si està fissurat, esberlat o li falta alguna dent. De no fer-ho, es pot trencar durant el
tall i produir lesions a algun operari.
Per evitar danys en els ulls, utilitzar sempre unes ulleres de seguretat antiprojeccions de partícules i
emprar-les sempre quan s’hagi de tallar.
Extreure prèviament tots els claus o llocs metàl·liques clavades en la fusta que es desitgi tallar. Pot
fracturar el disc o sortir despedida la fusta de forma descontrolada i provocar un accident greu.
Observar que el disc per tall ceràmic no estigui fissurat. De ser així, sol·licitar a l’encarregat que es canvi
per un altre. Per fer aquesta operació es realitzarà amb la màquina desconnectada de la xarxa elèctrica.
Efectuar el tall a ser possible a la intempèrie i sempre protegit amb una careta de filtre mecànic
recambiable.
Efectuar el tall a sotavent. El vent allunyarà del operari les partícules pernicioses, però procurar no
llençar-les sobre els altres operaris.
Mullar el material ceràmic amb aigua, abans de tallar, s’evitarà gran quantitat de pols.

-El manteniment de la serra de taula d’aquesta obra, serà realitzat per personal especialitzat per tal feina.
- L’alimentació elèctrica de la serra de disc es realitzarà mitjançant mànegues antihumitat, dotades de clavilles estanques a
través del quadre elèctric de distribució.
-La presa de terra de la serra de taula es realitzarà a través del quadre elèctric general.
- L’encarregat controlarà el correcte muntatge de la presa de terra de la serra.
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-Es prohibeix ubicar la serra circular sobre llocs enfotjats, per evitar els riscos de caigudes i els elèctrics.
- Es netejarà de productes procedents dels talls, els fronters de la serra de taula circular, mitjançant escombrat i apilat per la
seva càrrega sobre safates empentades.
PECES DE PROTECCIÓ PERSONAL
-Casc de polietilè.
-Ulleres de seguretat antiprojeccions.
-Careta antipols amb filtre mecànic recambiable.
-Roba de treballs.
-Botes de seguretat.
-Faixa elàstica.
-Guants de cuir
Per tallar en via humida s’utilitzarà:
-Guants de goma o de P.V.C.
-Vestits impermeables.
-Polanies impermeables.
-Mandil impermeable.
-Botes de seguretat de goma o de P.V.C.

1.3.7.5. Pistola fixa- claus.
RISCOS D’ACCIDENT
-Els derivats del alt nivells sonor del tret pel que la maneja i pel personal del seu entorn.
-Tret sobtós i/o accidental sobre les persones o les coses.
-Tret a tercers per total creuament del clau del element a rebre el tret.
-Els derivats de la manipulació dels cartutxos de impulsió.
-Partícules projectades.
-Altres.

NORMES O MESURES PREVENTIVES
-El personal dedicat a l’ús de la pistola fixa- claus, serà coneixedor del maneig correcte de l’eina, per evitar els accidents per
inèrcia.
-El personal dedicat la maneig de la pistola fixa- claus, estarà en possessió del permís exprés de la jefatura d’obra per dita
activitat.
-S’entregarà a cada treballador que vagi a utilitzar la pistola fixa- claus el següent conjunt de mesures de prevenció.

PECES DE PROTECCIÓ PERSONAL
-Casc de polietilè
-Casc de polietilè amb protectors auditius incorporats.
-Casc de protecció auditiva independent.
-Roba de treball.
-Vestit impermeable.
-Guants de cuir
-Polseres de cuir o maniquets.
-Mandil de cuir.
-Ulleres de seguretat antiprojeccions.
1.3.7.6. Taladre portàtil.
RISCOS D’ACCIDENT
-Contacte amb l’energia elèctrica.
-Atrapaments.
-Erosions en les mans.
-Talls.
-Cops per fragments en el cos.
-Els derivats de la ruptura de la broca.
-Els derivats del mal muntatge de la broca.
-Altres.
NORMES O MESURES PREVENTIVES
- Normes per la utilització del taladre portàtil.
o
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Comprovar l’estat del cable i de la clavilla de connexió; refusar el aparell si apareix amb estirades que
deixin al descobert amb cinta aïllant, etc., s’evitaran els contactes amb l’energia elèctrica.
o
Escollir sempre la broca adequada pel material a taladrar. Tenir en compte que hi ha broques per cada
tipus de material; no intercanvia-les, en el millor dels casos, s’espatllaran sense obtenir bons resultats i el
operari estarà exposat a riscos innecessaris.
o
No intentar el fer taladros inclinats "a pols", es pot fracturar la broca i produir lesions.
o
No intentar fer gran el orifici oscil·lant en rodó la broca, pot fracturar-se i produir series lesions. Per fer
gran el forat utilitzar broques de major secció.
o
El desmuntatge i muntatge de broques no fer-ho sostenint el mandril encara en moviment, directament
amb la mà. Utilitzar la clau.
o
No intentar realitzar el taladro en una sola maniobra. Primer marcar el punt a foradar amb un punxó,
segon aplicar la broca i embocadura. Seguidament es prossegueix a taladrar sense risc de lesió.
o
Desconnectar el taladro de la xarxa elèctrica abans d’iniciar la manipulació per canviar la broca.
-Els taladros manuals a utilitzar en aquesta obra estaran dotats de doble aïllament elèctric.
-Els taladros portàtils a utilitzar en aquesta obra, seran reparats per personal especialista.
-L’encarregat comprovarà diàriament el bon estat dels taladros portàtils, retirant del servei aquelles que ofereixin
deteriorament que impliquin riscos pels operaris.
-La connexió o subministre elèctric als taladros portàtils, es realitzarà mitjançant mànega antihumitat a partir del quadre de
planta, dotada de clavilles mascle-femella estanques.
-Es prohibeix expressament dipositar en el terra o deixar abandonat connectat a la xarxa elèctrica, el taladro portàtil.
o

PECES DE PROTECCIÓ PERSONAL
-Casc de polietilè.
-Roba de treball.
-Calçat amb soles antilliscant.
-Botes de seguretat.
-Ulleres de seguretat.
-Guants de cuir.

1.3.7.7 Camió de transport.
RISCOS D’ACCIDENT
- Atropellament de persones.
- Xocs contra altres vehicles.
- Tomb del camió.
- Tomb per desplaçament de la càrrega.
- Caigudes al pujar o baixar de la caixa.
- Atrapaments.
NORMES O MESURES PREVENTIVES TIPUS
- Tots els camions dedicats al transport de materials per aquesta obra, estaran en perfectes condicions de manteniment i
conservació.
- Abans d’iniciar les maniobres de càrrega i descàrrega del material ademés de haver estat instal.lat el fre de mà de la cabina
del camió, s’instal·laran falques de immobilització de les rodes, en prevenció d’accidents per errada mecànica.
- El ascens i descens de les caixes dels camions, s’efectuarà mitjançant escaletes metàl·liques fabricades per tal mestre,
dotades de ganxos de immobilització i de seguretat.
- Totes les maniobres de càrrega i descàrrega seran dirigides per un especialista coneixedor del procedir més adequat.
- L’enrasat màxim premés per materials solts no superarà la pendent ideal del 5% i es cobrirà amb una lona, en previsió de
desplomaments.
- Les càrregues s’instal·laran sobre la caixa de forma uniforme compensant els pesos, de la manera més uniformement
repartida possible.
- El ganxo de la grua auxiliar, estarà dotat de pestell de seguretat.
- A les quadrilles encarregades de la càrrega i descàrrega dels camions, se’ls farà entrega de la següent normativa de
seguretat:
o
o
o
o
o
o
o

Demani abans de procedir a la seva tasca, que li dotin de guants o manyoples de cuir. Utilitzi-les
constantment i evitarà petites lesions molestes en les mans.
Utilitzi sempre les botes de seguretat, evitarà atrapaments o cops en els peus.
No gategi o grimpi a la caixa dels camions, sol·liciti que li entreguin escaletes per fer-ho, evitarà esforços
innecessaris.
Asseguri bé els peus abans d’intentar realitzar un esforç. Evitarà caure o patir lumbàlgies i tirons.
Segueixi sempre les instruccions del seu cap d’equip, és un expert i evitarà que vostè pugui lesionar-se.
Si ha de guiar les càrregues en suspensió, faci-ho mitjançant "caps de govern" lligats a elles. Eviti
empènyer-les directament amb les mans per no tenir lesions.
No salti al terra des de la càrrega o des de la caixa si no és per evitar un risc greu. Pot en el salt fracturarse els talons i això és una lesió greu.

PECES DE PROTECCIÓ PERSONAL

Annex Núm. 15

Estudi de Seguretat i Salut

Pàg. 21

28

Annex Núm. 15
Estudi de Seguretat i Salut
MEMÒRIA

T E X T R E F Ó S. Abril 2015

Projecte d’urbanització del Polígon Industrial Sesrovires

- Casc de Polietilè.
- Cinturó de seguretat.
- Botes de seguretat.
- Roba de treball.
- Guants de cuir.

1.3.7.8. Camió formigonera.
RISCOS D’ACCIDENT
- Atropellament de persones.
- Tomb.
- Col.lisió amb altres màquines.
- Caiguda en l’interior d’una rasa.
- Caiguda de persones des de el camió.
- Cops pel maneig de les canaletes.
- Caiguda de objectes sobre el conductor durant les operacions d’abocament o de neteja.
- Cops pel cubilot del formigó.
- Atrapaments durant el desplegament, muntatge i desmuntatge de les canaletes.
- Les derivades del contacte amb formigó.
- Sobreesforços.
- Altres.
NORMES O MESURES PREVENTIVES TIPUS
- El recorregut dels camions-formigonera en l’interior de l’obra s’efectuarà segons lo definit en els plànols del Pla de Seguretat
i Salut.
- Les rampes d’accés als fronts no superaran el pendent del 20 %, en prevenció de patinades o tomb dels camionsformigonera.
- La neteja de la cuba i canaletes s’efectuarà en els llocs marcats en els plànols per tal tasca, en prevenció de riscos per la
realització de treballs en zones pròximes.
- La posta en estació i els moviments del camió-formigonera durant les operacions d’abocament, seran dirigides per un
senyalista, en prevenció dels riscos per maniobres incorrectes.
- Les operacions d’abocament a al llarg de talls en el terreny s’efectuaran sense que les rodes dels camions-formigonera
sobrepassin la línia blanca de seguretat, traçada a 2 m., del marge.
- Als conductors dels camions-formigonera, al anar a traspassar la porta de l’obra es les entregarà la següent normativa de
seguretat:
Normes de seguretat per visitants
o
o
o

Atenció, penetra vostè en una zona de risc. Segueixi les instruccions que se li han donat per arribar al
lloc de l’abocament del formigó.
Respecti les senyals de tràfic internes de l’obra.
Quan hagi de sortir de la cabina del camió utilitzi el casc de seguretat.

PECES DE PROTECCIÓ PERSONAL
- Casc de polietilè.
- Botes impermeables de seguretat.
- Roba de treball.
- Mandil impermeable.
- Guants impermeabilitzats.
- Calçat per la conducció de camions.

1.3.7.9. Camió grua.

RISCOS D’ACCIDENT
- Tomb del camió.
- Atrapaments.
- Caigudes al pujar o baixar a la zona de comandaments.
- Atropellament de persones.
- Desplomament de la càrrega.
- Cops per la càrrega a paraments (verticals u horitzontals).
- Altres.

NORMES O MESURES PREVENTIVES TIPUS
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- Abans d’iniciar les maniobres de càrrega s’instal·laran falques inmobilitzadores en les quatre rodes i els gats estabilitzadors.
- Les maniobres de càrrega i descàrrega seran dirigides per un especialista en prevenció dels riscos per maniobres
incorrectes.
- Els ganxos de penjament estaran dotats de pestell de seguretat.
- Es prohibeix expressament sobrepassar la càrrega màxima admissible fixada pel fabricant del camió en funció de la
extensió braç-grua.
- El gruista haurà en tot moment a la vista la càrrega a la suspesa. Si això no és possible, les maniobres seran expressament
dirigides per un senyalista, en previsió dels riscos per maniobres incorrectes.
- Les rampes per accés del camió grua no superaran inclinacions del 20% com a norma general, en prevenció dels riscos
d’aturament o tomb.
- Es prohibeix realitzar suspensió de càrregues de forma lateral quan a la superfície de recolzament del camió estigui
inclinada cap al costat de la càrrega, en previsió dels accidents per tomb.
- Es prohibeix estacionar, el camió grua a distàncies inferiors a 2 m., del tall del terreny, en previsió dels accidents per tomb.
- Es prohibeix realitzar tirons segats de la càrrega.
- Es prohibeix arrastrar càrregues amb el camió grua.
- Les càrregues en suspensió, per evitar cops i balanceigs es guiaran mitjançant caps de govern.
- Es prohibeix la permanència de persones en torn al camió grua a distàncies inferiors a 5 metres.
- Es prohibeix la permanència sota les càrregues en suspensió.
- El conductor del camió grua estarà en possessió del certificat de capacitació que acrediti la seva perícia.
- La persona l’encarregada del maneig del camió grua se li farà entrega de la següent normativa de seguretat:
Normes de seguretat pels operadors del camió grua

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Mantingui la màquina allunyada de terrenys insegurs, propensos a enfonsaments. Poden bolcar i patir
lesions.
Eviti passar el braç de la grua, amb càrrega o sense ella sobre el personal.
No doni marxa enrera sense la ajuda d’un senyalista. Darrera la màquina poden haver operaris i objectes
que vostè desconeix a l’iniciar la maniobra.
Pugi i baixi del camió grua pels llocs previstos per això. Evitarà les caigudes.
No salti mai directament al terra si no és per perill imminent per vostè.
Si estableix contacte entre el camió grua i una línia elèctrica, estigui en el seu punt sol·licitant auxili
mitjançant la botzina. Una vegada li garanteixin que pot abandonar el camió, baixi per l’escaleta
normalment i des de l’últim esglaó, salti lo més lluny possible, sense tocar la terra i el camió a la vegada
per evitar possibles descàrregues elèctriques. Ademès no permeti que ningú toqui el camió, és molt
perillós.
No faci per sí mateix maniobres en espais estrets. Demani ajuda d’un senyalista i evitarà accidents.
Abans de creuar un "pont provisional d’obra", asseguris de que te la resistència necessària per suportar
el pes de la màquina. Si ho enfonsa, vostè i la màquina s’accidentaran.
Asseguris de la immobilitzat del braç de la grua abans d’iniciar cap desplaçament. Posi-ho en la posició
de viatge i evitarà accidents per moviments descontrolats.
No permeti que ningú es encari sobre la càrrega. No consenteixi que ningú es pengi del ganxo. Es molt
perillós.
Netegi les seves sabates del fang o grava que puguessin tenir abans del pujar a la cabina. Si es
rellisquen els pedals durant una maniobra o durant la marxa, pot provocar accidents.
No realitzi mai arrastres de càrrega sesgats. La grua pot bolcar i en el millor dels casos, les pressions i
esforços realitzats poden danyar els sistemes hidràulics del braç.
Mantingui a la vista la càrrega. Si ha de mirar cap a un altre costat, pari les maniobres. Evitarà accidents.
No intenti sobrepassar la càrrega màxima autoritzada per ser hissada. Els Sobreesforços poden danyar la
grua i patir accidents.
Aixequi una sola càrrega cada vegada. La càrrega de varis objectes diferents pot resultar problemàtica i
difícil de governar.
Asseguris de que la màquina està estabilitzada abans de aixecar càrregues. Posi en servei els gats
estabilitzadors totalment extesos, és la posició més segura.
No abandoni la màquina amb una càrrega suspesa, no és segur.
No permeti que hi hagi operaris sota les càrregues suspeses. Poden patir accidents.
Abans d’hissar una càrrega, comprovi en la taula de càrregues de la cabina la distància d’extensió
màxima del braç. No sobrepassi el límit marcat en ella , pot bolcar.
Respecti sempre les taules, rótuls i senyals adherides a la màquina i faci que les respectin la resta del
personal.
Eviti el contacte del braç telescòpic en servei, pot patir atrapaments.
Abans de posar en servei la màquina, comprovi tots els dispositius de frenat. Evitarà accidents.
No permeti que la resta del personal accedeixi a la cabina o faci us dels comandaments. Poden provocar
accidents.
No consenteixi que s’utilitzin, aparellams, balancins, eslingues o estreps defectuosos o danyats. No és
segur.
Asseguris de que tots els ganxos dels aparellams, balancins, eslingues o estreps tinguin el pestell de
seguretat que eviti el desenganxament fortuït.
Utilitzi sempre les peces de protecció que se li indiquen en l’obra.

Normes de seguretat per visitants
o
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Respecti les senyals de tràfic intern.
Si desitja abandonar la cabina de la grua utilitzi el casc de seguretat que se li ha entregat juntament amb
aquesta nota.
Ubiquis per realitzar el treballs, en lloc o zona que se li senyalitzarà.
Una vegada acabada la seva estancia en l’obra torni el casc al sortir.

PECES DE PROTECCIÓ PERSONAL
- Casc de polietilè.
- Guants de cuir.
- Botes de seguretat.
- Roba de treball.
- Calçat per conducció.

1.3.7.10. Dumper motobolquet autopropulsat.
RISCOS D’ACCIDENT
-Tomb de la màquina durant l’abocament.
-Tomb de la màquina en trànsit.
-Atropellament de persones.
-Xocs per falta de visibilitat.
-Caigudes de persones transportades.
-Els abocaments de la vibració constant durant la conducció.
-Pols ambiental.
-Cops amb la manlleva de posta en marxa.
-Vibracions.
-Soroll.
-Els derivats de respirar monòxid de carboni
-Caigudes del vehicle durant maniobres en càrrega en marxa de retrocés.
-Altres.
NORMES O MESURES PREVENTIVES TIPUS
-En aquesta obra, el persona l’encarregat de la conducció del dúmper, serà especialista en el maneig d’aquest vehicle.
-S’entregarà al persona l’encarregat del maneig del dúmper la següent normativa preventiva. Del seu rebut de donarà compte
a la Direcció Facultativa.
Normes de seguretat per l’ús del dumper
o
o
Considerar que aquest vehicle , no és un automòbil sinó una màquina, tracti-ho com a tal.
o
Abans de començar a treballar ,assegurar-se de que la pressió dels pneumàtics és la recomanada pel
fabricant. Considerar que aquesta circumstància és fonamental per l’estabilitat i bon rendiment de la
màquina.
o
Abans de començar a treballar, comprovar el bon estat dels frens.
o
Quan es posi el motor en marxa, aguantar amb força la manlleva i evitar deixar-la de la mà. Els cops per
aquesta clau solen ser molt dolorosos i produeixen lesions series.
o
No posar el vehicle en marxa, sense abans assegurar-se de que te el fre de mà en posició de frenat.
o
No carregar el cubilot del dúmper per sobre de la càrrega màxima en ell gravada.
o
No transportar persones en el dúmper, és summament arriscat per elles i per vostè, i és algo totalment
prohibit en aquesta obra.
o
Assegurar-se sempre de tenir una perfecta visibilitat frontal. S’evitaran accidents. Els dúmpers s’han de
conduir, mirant al front, evitar que la càrrega faci conduir amb el cos inclinat mirant pels laterals de la
màquina. No és segur i es poden produir accidents.
o
Evitar descarregar al marge de talls del terreny si front aquests, no existeix instal·lat un topall final de
recorregut. Un despiste pot precipitar-los a vostè i a la màquina.
o
Respeti les senyals de circulació interna.
o
Respeti les senyals de tràfic si ha de creuar carrers o carreteres. Pensi que si bé vostè està treballant, els
vehicles en trànsit no ho saben; extremar les seves precaucions en els creuaments.
o
Si s’ha de remuntar pendents amb el dúmper carregat, és més segur pel conductor, fer-ho en marxa cap
a enrera, del contrari pot bolcar.
-Els camins de circulació interna marcats en els plànols del Pla de Seguretat i Salut seran els utilitzats pel desplaçament dels
dúmpers, en prevenció de riscos per circulació per llocs insegurs.
-S’instal·laran segons plànols, limitadors al final de recorregut dels dúmpers front els talussos d’abocament.
-Es prohibeixen expressament els "colmos" del cubilots dels dúmpers que impideixin la visibilitat frontal.
-En previsió d’accidents, es prohibeix el transport de peces que sobresurtin lateralment del cubilot del dúmper.
-Es prohibeix expressament en aquesta obra, conduir els dúmpers a velocitats superiors als 20 Km./H.
-Els dúmpers a utilitzar en aquesta obra, portaran en el cubilot un cartell en el que es digui quina és la càrrega màxima
admissible.
-Els dúmpers que es dediquin en aquesta obra pel transport de masses, tindran en l’interior del cubilot una senyal que indiqui
l’omplert màxim admissible, per evitar els accidents per sobrecàrrega de la màquina.
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-Es prohibeix expressament el transport de persones sobre els dúmpers d’aquesta obra.
-Els conductors de dúmpers d’aquesta obra estaran en posició del carnet de classe B, per poder ser autoritzats per la seva
conducció.
-Els dúmpers d’aquesta obra, estaran dotats de fars de marxa endavant i retrocés.

PECES DE PROTECCIÓ PERSONAL
-Casc de polietilè.
-Roba de treball.
-Cinturó elàstic antivibratori.
-Botes de seguretat.
-Botes de seguretat impermeables.
-Vestits per temps emplujats.

1.3.7.11. Compressor.
RISCOS D’ACCIDENT
Durant el transport intern:
-Tomb.
-Atrapaments de persones.
-Caigudes per terraplè.
-Desprendiment durant el transport en suspensió.
-Altres.
En servei:
-Soroll.
-Ruptura de la mànega de pressió.
-Els derivats de la emanació de gasos tòxics per fuita del motor.
-Atrapaments durant operacions de manteniment.
-Altres.

NORMES O MESURES PREVENTIVES
-El arrossegament directe per ubicació del compressor pels operaris, es realitzarà a una distància mai inferior als 2 metres,
del marge de coronació de tall i talussos, en prevenció de despreniments.
-El compressor a utilitzar en aquesta obra, quedarà en estació amb la llança de arrossegament en posició horitzontal, amb les
rodes subjectes mitjançant blocs antideslizament. Si la llança de arrossegament manca de roda o de pivot de nivelació, se li
adaptarà mitjançant un suplement ferm i segur.
-Els compressors a utilitzar en aquesta obra, seran dels anomenats "silenciosos" en la intenció de disminuir la contaminació
acústica.
-Les carcasses protectores dels compressors a utilitzar en aquesta obra, estaran sempre instal·lades en posició de tancades,
en prevenció de possibles atrapaments i sorolls.
-La zona dedicada en aquesta obra per la ubicació del compressor, quedarà acordonada en un radi de 4m., en el seu entorn,
instal·lant-se senyals de "obligatori l’ús de protectors auditius" per sobrepassar la línia de limitació.
-Els compressors no silenciosos, a utilitzar en aquesta obra, s’ubicaran a una distància mínima del piló de martells, no inferior
a 15 m.
-Les operacions de aprovisionament de combustible s’efectuaran amb el motor parat, en prevenció de incendis o de
explosió.
-Les mànegues a utilitzar en aquesta obra, estaran sempre en perfectes condicions d’us; sense esquerdes o desgastaments
que puguin produir un rebentament.
-Els mecanismes de connexió o de empalme, estaran rebuts a les mànegues mitjançant racords de pressió segons càlcul.
-Les mànegues de pressió es mantindran elevades a 4 o més metres D’Altura, en els creuaments sobre els camins de l’obra.
PECES DE PROTECCIÓ PERSONAL
-Casc de polietilè.
-Casc de polietilè amb protectors auditius incorporats.
-Protectors auditius.
-Taponets auditius.
-Roba de treball.
-Botes de seguretat.
-Guants de goma o P.V.C.

1.3.7.12. Martell pneumàtic.

RISCOS D’ACCIDENT
-Vibracions en membres i en òrgans interns del cos.
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-Soroll puntual.
-Soroll ambiental.
-Pols ambiental.
-Sobreesforços.
-Ruptura de mànega sota pressió.
-Contactes amb l’energia elèctrica, (línia enterrada)
-Projecció de objectes i/o partícules.
-Els derivats de la ubicació de la posta de treballs:
o
o
o
o

Caigudes a diferent nivells.
Caigudes de objectes sobre llocs.
Derrumbament de l’objecte o terreny que es tracta amb el martell.
Altres.

-Els derivats dels treballs i maquinaria del seu entorn.
-Altres.
NORMES O MESURES PREVENTIVES

-Se acordonarà, la zona sota els fronts de martells, en prevenció de danys als treballadors que puguessin entrar en la zona
de risc de caiguda de objectes.
-Cada piló amb martells, estarà treballat per dos quadrilles que es turnaran cada hora, en prevenció de lesions per
permanència continuada rebent vibracions.
-Els treballadors que de forma continuada realitzin els treballs amb el martell pneumàtic, seran sotmesos a un examen mèdic
mensual per detectar possibles alteracions.
-En l’accés a un piló de martells, s’instal·laran sobre peus drets, senyals de "Obligatori l’ús de protecció auditiva", "Obligatori
l’ús de ulleres antiprojeccions" i "Obligatori l’ús de caretes de respiració".

PECES DE PROTECCIÓ PERSONAL

-Casc de polietilè amb protectors auditius incorporats.
-Protectors auditius.
-Taponets auditius.
-Mandil de cuir.
-Maguitos de cuir.
-Manoples de cuir.
-Polanies de cuir.
-Ulleres antiprojeccions.
-Caretes antipols amb filtre recambiable.
-Botes de seguretat.
-Roba de treball.
-Faixa elàstica de protecció de cintura, antivibratoria.
-Polseres elàstiques, antivibratories.

1.3.7.13. Perforadora pneumatica
RISCOS D’ACCIDENT
-Derrumbaments.
-Tomb de la màquina.
-Atropellament.
-Ruptura del punxó o barrena.
-Soroll ambiental.
-Atrapaments en el manteniment.
-Sobreesforços.
-Cops per objectes.
-Altres.

NORMES O MESURES PREVENTIVES
-El personal encarregat del maneig de la perforadora hidràulica sobre rodes, serà especialista en els treballs amb aquesta
màquina.
-S’inspeccionarà el terreny circumdants abans de l’inici dels treballs, amb el fi de detectar i prevenir els riscos de l’entorn.
A. Normes preventives pels operadors de la perforadora pneumàtica sobre pneumàtics.
o
o
o
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Abans de començar el treballs revisar els pneumàtics. Avisar dels possibles deteriorament. Un
rebentament de pneumàtics en servei, pot provocar un accident greu.
No permetre l’accés als controls de la màquina a persones no autoritzades o inexpertes.
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Comprovar el bon estat de la barrena o taladro. Tenir en compte que la seva ruptura pot originar
accidents seriós.
Vigililar d’on es posen els peus si es camina al costat de la màquina al mateix temps que aquesta es
desplaça.
Procurar que el compressor estigui lo més allunyat del lloc de treballs. -mínim de 15 metresSempre que s’efectuï un taladro, protegir-se amb protectors auditius que estan en el casc.
Protegir la vista amb ulleres antiprojeccions. L’acció de taladrar pot projectar partícules a gran velocitat
que poden danyar la vista.
No utilitzar mai aquesta màquina en situació d’averia o de semiaveria. Demanar que primer es repari i
després recomençar el treballs.

PECES DE PROTECCIÓ PERSONAL
-Casc de polietilè amb proteccions auditius incorporats.
-Protectors auriculars.
-Taps per oïdes.
-Ulleres de seguretat antiimpactes-antipols.
-Roba de treball.
-Roba d’abric.
-Botes de seguretat.
-Botes impermeables de seguretat.
-Guants de cuir.
-Guants de goma.
-Mandil de cuir.
-Polanies de cuir.
-Maniquets de cuir.
-Caretes antipols amb filtre mecànic recambiable.

1.3.7.14. Petites compactadores.
RISCOS D’ACCIDENT
-Soroll.
-Atrapaments.
-Cops.
-Explosió del combustible.
-Maquina en marxa fora de control.
-Projecció de objectes.
-Vibracions.
-Caigudes al mateix nivells.
-Els derivats dels treballs monòtons.
-Els derivats dels treballs realitzats en condicions meteorològiques dures.
-Sobreesforços.
NORMES O MESURES PREVENTIVES
Normes de seguretat pels treballadors que manegen els picons mecànics.
Abans de posar en funcionament el picó assegurar-se de que estan muntades totes les tapes i carcasses
protectores.
o
Guiar el picó en avanç frontal, evitar els desplaçaments laterals. La màquina pot descontrolar-se i produir
lesions.
o
El picó produeix pols ambiental en aparença lleugera. Regar sempre la zona a aplanar, o emprar una
careta de filtre mecànic recambiable antipols.
o
El picó produeix soroll. Utilitzar sempre cascos protectors antisoroll.
o
El picó pot atrapar els peus dels operaris. Utilitzar sempre calçat amb la puntera reforçada.
o
No deixar el picó a cap operari, per inexpert pot accidentar-se i accidentar als demés.
o
La posició de guia pot fer inclinar massa la esquena a l’operari. Utilitzar una faixa elàstica.
-El personal que hagi de manejar els picons mecànics, coneixerà perfectament el seu maneig riscos professionals propis
d’aquesta màquina.
o

PECES DE PROTECCIÓ PERSONAL
-Casc de polietilè.
-Protectors auditius.
-Guants de cuir.
-Botes de seguretat.
-Careta antipols amb filtre mecànic recambiable.
-Ulleres de seguretat antiprojeccions.
-Roba de treball.

1.3.7.15. Formigonera elèctrica.
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RISCOS D’ACCIDENT
-Atrapaments.
-Contactes amb l’energia elèctrica.
-Sobreesforços.
-Cops a elements mòbils.
-Pols ambiental.
-Soroll ambiental.
-Els derivatsde l’emanació de gasos tòxics per l’escapament del motor.
-Atrapament durant operacions de manteniment.
-Altres.
NORMES O MESURES PREVENTIVES
-Les formigoneres pasteres, s’ubicaran en llocs predefinits.
-Les formigoneres pasteres no s’ubicaran a distàncies inferiors a tres metres del marge de les rases o pous, per evitar riscos
de caigudes a diferent nivell.

1.3.7.16 Grups electrògens
RISCOS D’ACCIDENT
-Atrapaments.
-Contactes amb l’energia elèctrica.
-Sobreesforços.
-Cops a elements mòbils.
-Soroll ambiental.
-Els derivatsde l’emanació de gasos tòxics per l’escapament del motor.
-Atrapament durant operacions de manteniment.
-Altres.
NORMES O MESURES PREVENTIVES
-L’arrossegament directe per a la ubicació del grup electrogen pels operaris es realitzarà a una distància que en cap cas serà
inferior als 2 metres de la vora de la coronació de tall i de talussos, en prevenció de despreniments.
-El transport en suspensió s’efectuarà mitjançant un eslingat a quatre punts del grup, de forma que quedi garantida la
seguretat de la càrrega.
-El grup electrogen a utilitzar en aquesta obra quedarà en estació amb la llança d’arrossegament en posició horitzontal, amb
les rodes subjectes amb falques antilliscament. Si la llança d’arrossegament no disposa de roda o pivot de anivellació, se li
adaptarà mitjançant un suplement ferm i segur.
-Las carcasses protectores de los grups electrògenes a utilitzar en esta obra, estaran sempre instal·lades en posició de
tancades, en prevenció de possibles atrapaments y sorolls.
-Les operacions d’abastament de combustible s’efectuaran amb el motor parat, en prevenció d’incendis o explosions.
- Qualsevol grup electrogen tindrà la seva presa de terra correctament instal·lada mitjançant piquetes de coure, per a evitar
possibles electrocucions.
- Les connexions al grup electrogen per a la presa de corrent es realitzaran a través del quadre elèctric.
PECES DE PROTECCIÓ PERSONAL
-Casc de polietilè.
-Protectors auditius.
-Taponets auditius.
-Roba de treball.
-Botes de seguretat.
-Guants de goma o P.V.C.

1.3.7.17. Estenedora de productes bituminosos.
RISCOS D’ACCIDENT
- Caiguda de persones des de la màquina.
- Caiguda de persones al mateix nivells.
- Els derivats dels treballs realitzats sota altes temperatures.
- Els derivats de la inhalació de vapors de betum asfàltic.
- Cremades.
- Sobreesforços.
- Atropellament durant les maniobres de acoplament dels camions de transport de aglomerat asfàltic amb l’Estenedora.
- Altres.
NORMES O MESURES PREVENTIVES TIPUS
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- No es permet la permanència sobre l’Estenedora en marxa a altres persones que no siguin el seu conductor, per evitar
accidents per caiguda.
- Les maniobres d’aproximació i abocament de productes asfàltics en la gronsa estarà dirigida per un especialista, en
previsió dels riscos per imperícia.
- Tots els operaris de auxili quedaran en posició en la cuneta per davant de la màquina durant les operacions de omplert de la
gronsa, en prevenció dels riscos per atrapaments i atropellament durant les maniobres.
- Els marges laterals de l’Estenedora, en prevenció de atrapaments, estaran senyalitzats a bandes grogues i negres
alternatives.
- Totes les plataformes d’estància o per seguiment i ajuda al extés asfàltic, estaran vorejades de barandilles tubulars en
prevenció de les possibles caigudes, formades per passamans de 90 cm. d’altura barra intermèdia i entornpeu de 15 cm.
desmuntable per permetre una millor neteja.
- Es prohibeix expressament, l’accés de operaris a la regla vibrant durant les operacions de extés, en prevenció d’accidents.
- Sobre la màquina, juntament als llocs de pas i en aquelles amb el risc específic, s’adheriran les següents senyals:
* Perill substàncies calentes ("Perill foc")
* Rètol: NO TOQUEU, ALTES TEMPERATURES.

PECES DE PROTECCIÓ PERSONAL
- Casc de polietilè.
- Barret de palla, o assimilable, per protecció solar.
- Botes de mitja canya, impermeables.
- Roba de treball.
- Guants impermeables.
- Mandril impermeables.
- Polaines impermeables.

1.4. NORMES GENERALS DE SEGURETAT I SALUT

1.4.1.

Generalitats

- Estarà prohibit el pas dins de l’obra, a tota persona aliena a la mateixa. A tal fi, serà pertinentment senyalitzat i abalissat,
impedint el pas, si procedeix, amb tanques o tancaments d’obra.
- Tota persona, siguin treballadors o visitants, disposaran de cascos de seguretat tipus N d’ús obligatori en aquelles zones
d’on existeixi risc de caiguda de objectes. Serà responsabilitat del vigilant de Seguretat el proveir d’aquestes peces de
protecció a tot visitant.
- A més a més del casc, es disposaran en el magatzem d’obra d’altres elements de protecció (ulleres, protectors auditius,
etc.) pels visitants que accedeixin a zones de riscos específics.
- Prèviament a la contractació d’empreses per la realització de diferents treballs en l’obra, l’empresa contractista principal,
sol·licitarà:
Certificat de cotització a la Seguretat Social, models TC-1 i TC-2 del mes anterior a la contractació.
Nomenament, per escrit, del Vigilant de Seguretat de la tasca contractada.
Certificat dels reconeixements mèdics efectuats als treballadors que estaran en obra. Aquests
reconeixements mèdics hauran de haver estat realitzats amb una periodicitat màxima d’un any.
o
En obra, hauran d’entregar el cartell informatiu de serveis i centres mèdics d’on seran atesos els
treballadors en cas d’accidents.
o
El permís de conduir corresponent dels maquinistes que estaran en l’obra.
La farmaciola d’obra serà responsabilitat de l’empresa contractista i disposarà en el seu interior del material mínim suficient
per realitzar un primer auxili al treballador accidentat, refusant-se aquells materials i medicaments de difícil utilització per
personal no sanitari.
o
o
o

1.4.2. Servei mèdic, primers auxilis
- Farmaciola: es disposarà d’una farmaciola com a mínim en les instal·lacions de l’obra, contenint el material especificat en la
Ordenança General de Seguretat i Higiene en el treball. La farmaciola es revisarà mensualment reposant-se d’immediat el
material consumit.
- Assistència a l’accidentat: Es dictaran unes Normes de Règim Interior amb els telèfons dels centres de Urgència i els Punts
de Socors més a prop als fronts, que estarà en tots els vehicles i instal·lacions de l’obra, de manera que els accidentats
siguin traslladats pel seu més ràpid i efectiu tractament.
- Reconeixement mèdic: Tot el personal que comenci a treballar en l’obra haurà de passar un reconeixement mèdic previ al
treballs.
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1.4.3. Característiques de les peces de protecció.
Tot element de protecció personal s’ajustarà a les Normes de Homologació particulars de cada peça. En els casos de que no
existeixi Norma de Homologació oficial, seran de qualitat adequada a les seves respectives proteccions.
Tots els elements de protecció tindran fixat un període de vida útil, refusant-se al seu terme.
Quan per les circumstàncies del treballs es produeixi un deteriorament més ràpid en una determinada peça o equip, es
reposarà aquesta immediatament.
Aquells elements que hagin patit un tracte límit, és a dir, el màxim pel que fou concebut o que hagin adquirit més folgança o
tolerància de les admeses pel fabricant, seran refusats i reposats immediatament.
Tota peça entregada en obra, haurà de disposar del model de "recepció de peces de protecció personal", degudament
complimentat i arxivat, per a la seva responsabilitat en el moment precís.

1.4.4. Característiques dels mitjans de protecció

Proteccions personals
Tot el element de protecció personal s’ajustarà a les Normes de Homologació del Ministeri de Treballs (O.M. 17-5-74) (B.O.I.
29-5-74), sempre que existeixi en el mercat.
En els casos en que no existeixi Norma de Homologació Oficial, aquests seran de qualitat adequada a les seves respectives
prestacions.

Proteccions col·lectives
Els elements de protecció col·lectiva referents al tràfic, s’ajustaran a lo dispost en la instrucció 8-3 I.C. sobre senyalització
d’obres.
-Senyals de seguretat.
Estaran D’Acord amb la Normativa Vigent, Real Decret 1403/1986, de 9 de Maig (BOE nº 162, del 8 de Julio). Es
disposaran sobre soports o enganxades a un mur, pilar, màquina, etc.
-Senyalització provisional d’obra (Tràfic)
Estaran regulades per la Instrucció 8-3 I.C. sobre la senyalització d’obres. Els croquis de senyalització estaran
autoritzats per la Direcció Facultativa.
-Limitadors de desplaçament de vehicles.
Es podran realitzar amb un parell de taulons. Fixats al terreny amb rodons clavats el mateix, o de qualsevol altre
forma eficaç.
-Extintors.
Seran adequats, en agent extintor i mida, al tipus de incendi previsible, i es revisaran cada sis mesos com a mínim.
-Mitjans auxiliars de topografia.
Aquests mitjans, tals com a cintes, banderoles, mires, etc., seran dielèctriques,

1.5.

donat el risc d’electrocució.

HIGIENE D’OBRA I MALALTIES PROFESSIONALS

Es fa referència aquí a aquelles activitats amb repercussions a la salut que no es manifesten per sí soles en el termini que pot durar
l’obra, però que els seus efectes diferits no treuen que no hagin de ser igualment objecte d’avaluació, erradicació o aminoració en el
seu cas.
En cada part d'obra s'han avaluat els riscs i mesures preventives. Per a una correcta prevenció s'adoptaran sempre, d'acord amb les
lleis actualment vigents, les següents mesures:
- Ulleres anti-pols.
- Caretes de respiració.
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- Vestits impermeables.
- Cascs protectors auditius.
- Equip de soldador complet.
- Impermeables.
- Guants de làtex.
- Botes d'aigua.
- Protectors d'extremitats.

1.6.

HIGIENE I BENESTAR DEL PERSONAL

Per a conèixer les dotacions i d'acord amb l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball i normes complementàries, es
quantifica per partides a les que s’hauria de tenir:
- Farmaciola, obligatòria. I constarà, com a mínim: aigua oxigenada, esperit 96º, tintura de iode, mercromina, amoníac, grassa
esterilitzada, cotó hidròfil, benes, esparadrap, antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs d'urgència, torniquet, bosses
d'aigua o gel, 4 guants esterilitzats, xeringues d'un ús, agulles injectables d'un ús, termòmetre clínic.
- Servei mèdic, segons reglamentació de l'Ordenança General de data 9/3/1971.

1.7.

PLA DE SEGURETAT

En aplicació de l'Estudi de Seguretat i Salut, el Contractista elaborarà un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin,
estudiïn, desenvolupin i complementin, en funció del seu propi sistema d'execució d'obres, les previsions contingudes en el present
estudi més les que es detectin com a necessàries en el moment de la signatura de l’Acta de Replanteig de l’Obra, amb els
condicionants reals i d’última hora que existeixin. També aquestes anàlisis aniran en funció del seu propi programa d’execució, per
sub-etapes i sub-zones, , d’acord amb el PROGRAMA GENERAL DE L’OBRA. istema d’execució de l’obra. En aquest Pla
s'inclouran, si escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció que el Contractista proposi amb la seva corresponent
justificació tècnica i valoració econòmica, que no podrà implicar disminució dels nivells de protecció previstos en l’estudi ni variació
de l'import total.
Així mateix, el Pla de Seguretat no suposarà minva dels sistemes de protecció adoptats, ni en l'hipotètic cas de disminució de
pressupost i és nul de ple dret. Les baixes de contracta assumiran en concepte total les prescripcions de l'Estudi de Seguretat i per
tant la baixa no afectarà a l’import de la matèria de Seguretat i Salut.
En el cas de discrepància entre dues normes de seguretat, s'aplicarà aquella que ofereixi una major seguretat.
En els casos i supòsits en què el propietari de l'obra la realitzi sense interposició de Contractista, o en contractés l'execució d'una
convenint que l'executant només realitzi el seu treball (article 1588 del Codi Civil), li correspon al propietari la responsabilitat
d'elaboració del pla, de forma directa o mitjançant tècnic amb titulació superior o mig, contractat a l'efecte.
En les partides de proteccions col·lectives, com per exemple xarxes, bastides i altres, només podrà certificar-se en l'estudi de
seguretat si no s'han inclòs en el pressupost d'execució material de l'obra. Aquesta regla general regirà com a incompatibilitat de
doble certificació entre pressupost de l'obra i de l'estudi de seguretat.
El Pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l’inici de l’obra, pel coordinador en matèria de seguretat i de salut durant
l’execució de l’obra, si escau, per la direcció facultativa en el cas que no existís el primer.

1.8.

RISCS I MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS

- Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra. Cas que el tancament envaeix la calçada s’ha de preveure un passadís protegit
pel pas de vianants. El tancament ha d’impedir que persones alienes a l’obra puguin entrar-hi.
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l’interior de l’obra com en relació amb els vials exteriors.
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega.
- Adequació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes, xarxa viària concreta, espais
disponibles, etc)
- Protecció de forats.
- Bolcada de piles de material

1.9. SENYALITZACIÓ PROVISIONAL DE L’OBRA

Pel concepte “OBRA” s’entén no solament de forma global el perímetre de tot l’àmbit d’actuació urbanística o física sinó
també CADA PORCIÓ DE ZONA ON TEMPORALMENT S’EXECUTEN TREBALLS O S’ESTÀ EN PREVISIÓ D’EXECUTARLOS. Aquesta segona acepció implica de la delimitiació i senyalització ha de ser clara respecte de l’àmbit físic i de cada

Annex Núm. 15

Estudi de Seguretat i Salut

Pàg. 31

38

Annex Núm. 15
Estudi de Seguretat i Salut
MEMÒRIA

T E X T R E F Ó S. Abril 2015

Projecte d’urbanització del Polígon Industrial Sesrovires

moment, pel que la seva senyalització exigeix manteniment i/o correccions contínues segons el programa intern del
Contractista.
La senyalització interna de l’obra és important, adequada temporalment tants cops com sigui necessari per a recollir la seva
variabilitat, que dóni informació a propis i a tercers. Igualment és essencial la senyalització provisional EXTERNA DE
L’OBRA, és a dir, la que orienta i prevé als usuaris del polígon.
És especialment important la senyalització relativa a la carretera B-224. En tot moment queda d’obligat l’estricte
compliment de la norma MOPT 8.3.I.C. tant en les fases d’afectació al fluxe de trànsit principal de la B-224 com en les de
treballs propers a ella, i les fases d’afectació als trànsits secundaris (derivats) de moviments d’entrada i sortida del polígon a
la mateixa.

Tarragona, abril de 2015

Jordi Molas i Ruiz
E.T.O.P. Col·legiat Núm. 9.041
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1.

El Contractista haurà demanat la condició, qualitats i ubicació exacta dels serveis a les companyies que correspongui i coneixerà
tots els que puguin existir sota de les voreres on s’actuarà, i si convé les corroborarà amb les cales necessàries per tal d’evitar altres
riscs, ja siguin elèctrics o no.

2.

En trams on ja s’hagi treballat no es deixaran forats ni desnivells superiors a 5 cm. Tampoc quedarà cap obstacle de runes o
materials escampats fora dels llocs creat per a aplecs, que seran convenientment senyalitzats i protegits.

3.

El Contractista avaluarà en cada tram de treball si la vorera afectada segueix sent transitable o no, pel que haurà de complir tots els
requisits d’una vorera normal quant a amplades i qualitat de pas, respectant els itineraris adaptats (minusvàlids). En cas de que sí ho
siguin, si ha de coexistir amb rases o altres treballs, aquests se senyalitzaran i protegiran convenientment. En cas de que la vorera
no pugui quedar transitable pel públic en general, s’impedirà l’accés delimitant-la com a zona d’obra i es desviarà per d’altres
itineraris alternatius; i per a les persones afectades per la vorera en qüestió, sempre es deixaran els passos obligats a edificis veïns,
rodats i de transeünts.

4.

En tota la zona de treball es vetllarà pel manteniment dels itineraris adaptats, o se’n crearan de nous provisionals.

5.

En cas de que l’aplec de material d’excavació o enderroc hagi d’ocupar part o la totalitat del carril de circulació, el Contractista
valorarà si per a conseguir el mínim impacte al flux circulatori, n’hi ha prou amb una simple restricció d’amplada o si s’ha de tallar el
trànsit en un sentit. En ambdós casos, s’emprendran les precaucions necessàries d’avís, senyalització, etc. Serà també el
responsable de la gestió dels permisos de la Guàrdia Urbana.

6.

L’extracció de la runa de les rases s’aplegarà longitudinalment en cordó al costat de la calçada, i quedarà inclòs en la zona de
protecció de les tanques d’obra. Aquesta runa quedarà evacuada de la zona de treball a abocador o a zona controlada, al final de la
jornada.

7.

El Contractista vetllarà per què res de la calçada quedi amb sorra o pols o fraccions d’àrids que puguin alterar la normal circulació
rodada.

8.

Igualment, quan els treballs d’alçat dels punts de llum nous requereixin ajut mecànic sobre camió i aquest ocupi part o la totalitat de
la calçada, s’haurà de senyalitzar i avisar la maniobra amb l’antelació temporal i física necessària per a un bon guiatge dels
conductors i usuaris.

9.

Es preveurà tot un sistema amb plaques metàl·liques, baranes d’acompanyament, il·luminació expressa si és necessari, etc. per a no
empitjorar les condicions existents de l’accés dels veïns a les seves finques.

10. Quant l’anàlisi de riscs, els treballs a realitzar s’agrupen en TRES tipologies diferents:
TIPUS “A”. Treballs de superfície. Hi incloem totes les feines de pavimentació i instal.lacions de serveis de rases de
profunditat menor a 2 m: l’obertura de rases, col·locació de conduccions, tub corrugat i cable de presa de terra, rebliment de les
mateixes, execució dels basaments dels suports d’enllumenat i repavimentació i enretirada de terres sobrants i runes. Són els
treballs que menys riscs suposen.
TIPUS “B”. Treballs en alçada i profunditat. Ens referim a les feines d’execució dels murs i dels pous profunds de les xarxes
de pluvials (en especial entregues a barranc) i residuals.
TIPUS “C”. Treballs en accessos des de la B-224. Ens referim a les feines d’execució dels accessos a la B-224, les feines
de remodelació dels carrils de la plataforma principal, i també les feines paral.leles en proximitat a ella.

11. Donada l’extensió de la superfície d’actuació, els treballs tipus “A” s’hauran de programar per trams de manera que:
1.
2.
3.
4.

5.

no quedin enfrontats en ambdues voreres d’un mateix carrer.
el cicle complert de treball en un tram (a excepció de la repavimentació) es pugui completar en quinze dies naturals com a
màxim
en el tram treballat no romanguin les rases obertes en acabar la jornada
tinguin longituds no solament decidides pels rendiments assolibles pels equips d’obra civil, sinó també per les afectacions a
circulació peatonals i rodada (la senyalització no pot ser massa canviant perquè el públic no la percep i assumeix
immediatament)
les zones d’aplec s’escullin i preparin no solament de manera que quedin a prop del tram de treball, sinó en llocs que menys
repercuteixin a tercers i que més garanties de seguretat ofereixin.

12. L’encarregat de l’obra del Contractista i com a mínim els capatassos o els caps de colla dels Subcontractistes tindran a l’abast un
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document plastificar a guardar sempre en obra, segons preveurà el Pla de Seguretat, amb totes les normes d’actuació en cas
d’accident, i telèfons de socors immediats que es puguin necessitar, penjat d’un lloc accessible i visible per tots.

2. PLEC DE PRESCRIPCIONS GENERALS

2.1. Medicina preventiva i primers auxilis
2.1.1. Reconeixements mèdics
Tots els treballadors seran sotmesos a un reconeixement mèdic en el moment de la seva contractació i, periòdicament, un cop l'any.
2.1.2 Serveis mèdics
Les empreses que intervinguin en aquesta obra disposaran de Servei Mèdic propi o mancomunat, en compliment del Reglament dels
Serveis Mèdics d'Empresa.
2.1.3. Farmaciola
En l'oficina administrativa d'obra, o en el seu defecte, en el vestuari o cambra de bany, existir una farmaciola, perfectament senyalitzat i el
seu contingut mínim ser el següent:
-

Aigua oxigenada
Alcohol de 96º
Tintura de iode
Mercurocromo
Amoníac
Gasa estèril
Cotó bidròfil
Benes
Esparadrap
Antiespasmòdics
Analgèsics
Tònics cardíacs d'urgència
Torniquet
Bosses de goma per aigua o gel
Guants esterilitzats
insulina
Hervidor
Agulles per injectables
Termòmetre clínic

Quan les zones de treball estiguin molt llunyanes de la farmaciola central, ser necessari disposar de maletins que continguin el material
imprescindible per atendre petites cures.
Es revisarà mensualment i es reposà immediatament.

2.1.4. Assistència sanitària
En un lloc molt visible es disposar d’una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per urgències, ambulàncies, taxis,
mútues, etc., per garantir el transport ràpid dels possibles accidentats.

2.2. Notificació, investigació i registre d'accidents

2.2.1. Notificació oficial d'accidents de treball
El format s'ajustarà al model emès per l’ordre de 16 de desembre de 1987.
L’informe d'accident de treball haurà de complimentar-se en aquells accidents o recaigudes d'accidents anteriors, que comportin
l’absència de l'accidentat del lloc de treball de, al menys, un dia (exceptuant el dia en que succeí l'accident), prèvia baixa mèdica. Es
remetrà en el termini màxim del primer dia hàbil des de la data en que es produeix l'accident o des de la data de la baixa mèdica.
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En els accidents succeïts en centres de treball o en desplaçaments en jornada de treball, (és a dir, excloent els d'anar i tornar al treball)
que es refereixin a qualsevol de les següents situacions:
-

Que provoqui la mort del treballador
Que l'accident sigui considerat com greu o molt greu pel facultatiu que va atendre l'accidentat
Que l'accident afecti a més de quatre treballadors (pertanyin o no en la seva totalitat a la plantilla de l’empresa)

l'empresari, a més de complimentar l'informe, ha de comunicar aquest fet, en el termini màxim de 24 hores, per telegrama o altre medi de
comunicació anàleg, a l'Autoritat Laboral de la província a on hagi succeït l'accident, així com una breu descripció del mateix.

2.2.2.- Informe intern d'accident
S'informarà de l'accident als Serveis Centrals de l'empresa en els següents casos:
-

Que provoqui la mort del treballador
Que l'accident sigui considerat com greu o molt greu pel facultatiu que va atendre l'accidentat
Que l'accident afecti a més de quatre treballadors (pertanyin o no en la seva totalitat a la plantilla de l'empresa)

2.2.3. Índex de control
El Pla de Seguretat confeccionat per l’empresa Contractista haurà d’estudiar i tenir en compte els Índex de Control dels riscs afectes a
l’actuació a emprendre, en les zones de l’Estat d’Espanya, i concretament en Catalunya i en Tarragona.
Els índex d'accidentalitat més representatius són els següents:
2.4.3.1.- índex d'incidència
I.I. (Nº d’accidents / Nº de treballadors) * 100
2.4.3.2.- índex de freqüència
I.F. = (Nº d'accidents amb baixa / Nº de hores treballades) * 10
2.4.3.3.- índex de gravetat
I.G. = (Nº jornades perdudes per accidents amb baixa / Nº hores treballades) * 10

2.3. Servei tècnic de seguretat i salut

L'empresa constructora disposarà d'un servei amb Tècnics de Seguretat i Salut propis. Entre les diferents funcions d'aquests, figura
l'assessorament sobre els rics que puguin presentar-se durant l'execució dels treballs.
També‚ disposar de Servei de Prevenció mancomunats a través d'una Mútua d'Accidents de Treball i Enfermetats Professionals.

2.4. Mesures d'emergència

L'empresari haurà d'analitzar les possibles situacions d'emergència i adoptar les mesures necessàries en matèria de primers auxilis, lluita
contra incendis i evacuació dels treballadors, designant si fora precís, personal encarregat de posar en pràctica aquestes mesures que
haurà de posseir la formació necessària.
Per l'aplicació de les mesures adoptades, l’empresari haurà d'organitzar les relacions que siguin necessàries amb serveis externs a
l'empresa, en particulars en matèria de primers auxilis, assistència mèdica d'urgència, salvament lluita contra incendis, de forma que
quedi gramatitzada la rapidesa i eficàcia de les mateixes.

2.5. Informació i formació

Tots els treballadors rebran a l'ingressar en l'obra instrucció sobre els rics perills que puguin afectar-lis en els seu treball sobre la forma,
mètodes processos que tenen que observar per prevenir-los evitar-los.
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En l'entrenament es ressaltar l'observacio de la normativa legal vigent que pugui afecta'ls, de les que rebran còpia escrita en forma de
“Fitxes Tècniques de Seguretat”.

2.6. Sistematització i documents per al control i seguiment.

El nivell de seguretat exigit en aquesta obra és el que correspon a les normes d'obligat compliment sobre matèria de seguretat i salut, de l'Estudi
de Seguretat, del Pla de Seguretat, així com les ordres i instruccions VERBALS O ESCRITES de la Coordinació de Seguretat i Salut.

L'empresa constructora o contracta, mantindrà els mitjans de seguretat i protecció de personal o col·lectives sempre en perfecte estat, i reposarà
o adobarà els deterioraments per ús, o d'altra naturalesa.
L'empresa constructora haurà de demanar l'autorització escrita de TÈCNIC encarregat del control i seguiment del pla de seguretat d'aquelles
màquines que siguin especialment perilloses. Així mateix la contracta lliurarà al tècnic els manuals d'utilització i manteniment de tota la
maquinària i mitjans auxiliars i de seguretat, de manera que pugui aprovar o denegar la col·locació en obra i els criteris de manteniment. De
manera especial es prohibeix la utilització de qualsevol maquinària, eina o mitjà de seguretat que no tingui per escrit l'aprovació de la Coordinació
de Seguretat i Salut.
L'empresa constructora lliurarà amb la suficient anticipació, com a mínim una setmana, tota la documentació esmentada, de manera que puguin
programar-se, si ho considera oportú la Coordinació de Seguretat i Salut, proves de resistència o d'adequació de seguretat apropiades a la
màquina i el treball a realitzar.

LA CONTRACTA SOL.LICITARÀ PLÀNOL A LES COMPANYIES SUBMINISTRADORES, ELECTRICITAT, GAS, AIGUA, TELEFONIA, ETC.,
ETC., DE FORMA QUE ES CONEGUI EL TRAÇAT DE DITES INSTAL·LACIONS I LES MESURES PREVENTIVES A REALITZAR, A FI
D'ACONSEGUIR ELS TREBALLS NECESSARIS SENSE RISC DE DANY A PERSONES O INSTAL·LACIONS.

En l’àmbit d’aplicació del Reial Decret 1627/97, el Promotor haurà d’efectuar un avís a l’autoritat laboral competent abans de l’inici dels treballs.
Aquest avís anirà acompanyat si fos el cas, del corresponent full de designació de Coordinador de Seguretat.
L’avís previ es redactarà d’acord al que disposa l’annex III de l’abans anomenat Reial Decret i haurà d’exposar-se a l’obra de forma visible, i
s’actualitzarà si fos necessari.

7

67

Annex Núm. 15
Estudi de Seguretat i Salut
PLECS DE CONDICIONS

3. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

3.1. Generalitats

T E X T R E F Ó S. Abril 2015

Projecte d’Urbanització del Polígon Industrial Sesrovires

1.- En tot allò que es refereix a l'adquisició, recepció i utilització de materials, utillatge o maquinària que s'utilitzin en l'obra, el Constructor
s'atendrà a les pràctiques de la bona construcció, emprant personal especialitzat i qualificat a cada part d'obra que així es requereixi.
La Coordinació de Seguretat i Salut i Direcció Facultativa podrà requerir-ho i sol·licitar documents acreditatius de l'adequada categoria.

2.- L'Estudi de Seguretat aporta les previsions adequades per al Pla de Seguretat. No obstant, l'evolució o la pròpia naturalesa, tecnificació del
constructor o les característiques de les subcontractes o de les interrelacions entre elles, poden obligar que el Pla s'allunyi de les Previsions de
l'Estudi, tant en mitjans tècnics com en valoració econòmica. Per això l'Estudi de Seguretat estarà obert a tot el que suposi millora de seguretat i
prevenció d'accidents, d'acord sempre amb la legislació en vigor.
3.- Els mitjans auxiliars que pertanyen a l'obra d'execució material i no a l'Estudi de Seguretat, permetran la correcta execució de l'obra, així com
l'acoblament de la seguretat de l'Estudi i Pla de Seguretat, havent de complir en qualsevol cas amb la seguretat necessària, per exemple
l'estrebació de terres (si no s'ha previst en l'Estudi), encofrats, xarxa de terres, etc.
4.- Els treballs de muntatge i desmuntatge d'elements de seguretat, des del seu inici fins a la finalització, hauran de disposar del mateix grau de
seguretat que el conjunt acabat.
5.- La col·locació de mitjans de protecció col·lectius requerirà, si escau, de sistemes de protecció individuals. És l'anomenada "La seguretat dintre
de la Seguretat"

3.2. Condicions dels medis de protecció

Tots els objectes de protecció col·lectius o personals tindran fixat el termini de vida útil, passat el qual s’arraconaran. També es rebutjaran quan el
seu estat no sigui el més idoni.
En el quadre de preus unitaris, per exemple quan es diu 3 usos, es refereix a 3 obres, prenent-se aquesta referència com a norma general. Quan
no s'indiqui cap ús, es refereix que la seva amortització només és per a una obra i, per tant, quan s'utilitzi un element de nou ús i ja hagi estat
utilitzat representarà una disminució de preu o la recepció d'un de nou. L'acceptació d'una peça usada requereix l'aprovació expressa i per escrit
de la Coordinació de Seguretat i Salut i Direcció Facultativa de l'obra, i si no hi ha aquesta aprovació el Constructor tindrà al seu càrrec la
responsabilitat.
La seguretat dintre de la seguretat representa que, per a la col·locació de mitjans de protecció col·lectius, el personal estarà protegit
individualment.

3.2.1. Proteccions individuals

Tot element de protecció personal ha de ser conforme a la normativa europea. En els casos en que no existeixi norma oficial seran de
qualitat adequada a les seves respectives prestacions.
L'empresa disposarà en obra d'una reserva d'aquests, de forma que quedi garantit el seu subministrament a tot el personal, sense que es
pugui produir, raonablement, carència d'ells.
En aquesta previsió s'ha de tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips, la necessitat de facilitar-los a les visites d'obra,
etc.
Quan es malmeti alguna peça per qualsevol causa, es reposarà tot seguit, sense cap càrrec ni abonament de partida addicional.
A continuació es descriuen les característiques bàsiques que han de reunir les proteccions individuals.

3.2.1.1. Protecció de la cara
Els medis de protecció de la cara podran ser diversos.
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent, lliures d'estries, ratlles o deformacions.
Podran ser de malla metàl·lica fina o provistes d'un visor amb vidre inastellable.
En els treballs elèctrics realitzats en la proximitat de zones en tensió, l'aparellatge de la pantalla haurà d'estar construït per material
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absolutament aïllant i el visor lleugerament colorejat, en previsió de cegament.

3.2.1.2. Protecció de la vista

La protecció de la vista s’efectuarà mitjançant l'ús d'ulleres, pantalles transparents o viseres.
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S'elegirà el protector ocular del tipus d'element agressor i seran amb materials d'ús oftàlmic i neutres.
Les ulleres protectores reuniran les condicions mínimes següents:
-

Les seves armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, còmodes, de disseny anatòmic, de fàcil neteja i que no
redueixin en lo possible el camp visual.
Quan es treballs amb vapors, gasos o pols molt fi, hauran de ser completament tancades i ben ajustades al rostre, i amb visor
amb tractament anti-antelar.
Quan no existeixi perill d’impactes per partícules dures, podran utilitzar-se ulleres protectores de tipus “panoràmica” amb
armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent.
Les montures tindran la resistència química, física i mecànica que permeti amortir i evitar la caiguda del protector òptic.
Portaran impresa en la muntura el tipus de resistència que tenen

Les pantalles o viseres estaran lliures d'estries, esgarrapades i altres defectes.
Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets. Seran d'ús individual.
Els vidres per ulleres de protecció, tant les de vidre com les de plàstic transparent hauran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles,
motes, ondulacions i altres defectes.
Si el treballador necessita vidres correctors, en mancar aquests d'homologació, se li podran proporcionar ulleres protectores amb visors
homologats basculants per protecció dels vidres correctors, i altres que puguin ser superposades a les graduades del propi interessat.
Les ulleres de muntura tipus universal per a protecció d'impactes seran les regulades pel BOE 17-8-78. i els oculars de protecció contra
impactes, pel BOE 9-9-1978.

3.2.1.3. Protecció dels oïdes
Quan el nivell de sorolls en un lloc o àrea de treball sigui superior a 90 dB i superior a 50 dB amb períodes d’exposició continuada
superiors a una hora o quan les condicions siguin adverses , serà obligatori l'ús d'elements o aparells individuals de protecció auditiva,
sense perjudici de les mesures generals d'aïllament i insonorització que procedeixi adoptar. S'establirà l'aïllament acústic en funció de la
pressió sonora.
Podran ser auriculars amb filtre, orelleres de coixinet, taps, etc. S'aconsellen els cascs auditius en lloc de tap, per a evitar el forúncol. El
protector auditiu s'ajustarà convenientment.
La protecció dels pavellons de l’oïda es podrà combinar amb la del crani i la de la cara.
Els elements de protecció auditius seran sempre d'ús individual.
Com a mínim les condicions seran les regulades en el BOE 2-9-1975.

3.2.1.4. Protecció de les extremitats inferiors
Per la protecció dels peus es dotarà al treballador de calçat de seguretat, adaptada als riscs a preveure.
Estaran adequades les proteccions al medi agressor, químic, calor, mecànic, humitat, electricitat o perforació.
El calçat cobrirà adequadament el peu, i permetrà un moviment normal al caminar.
En treballs amb riscs d'accidents mecànics en els peus, ser obligatori l'ús de calçat de seguretat amb reforç metàl·lic a la puntera i a la
plantilla.
Front al risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o front a riscs químics, s'utilitzarà calçat amb pis de cautxú, neopré o poliuretà, i s'haurà
de substituir el cosit per la vulcanització en la unió del cuir amb la sola.
Els treballadors ocupats en treballs amb risc elèctric utilitzaran calçat aïllant sense cap element metàl·liques.
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Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants.
La protecció de les extremitats inferiors es pot completar pels soldadors amb l'ús de polaines de cuir, amiant, cautxú o teixit ignífug.
Les condicions mínimes seran les dels:
BOE 12-2-1980.
BOTES IMPERMEABLES A L'AIGUA I HUMITAT: BOE 22-12-81.
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S'usaran botes altes de goma en ambients que s'hagi d'estar en contacte amb materials humits o d'ambients així mateix humits.
Seran reemplaçades quan s'observi el més petit símptoma de deteriorament.
PLANTILLES PROTECTORES PER AL RISC DE PENETRACIO: BOE 13-10-1981.
La plantilla evitarà la filtració; podrà ser no rígida, amb un gruix mínim de 3 mm i de material resistent al punxonament.

3.2.1.5. Protecció de les extremitats superiors

La protecció de mans i braços es farà per medi de guants, mànigues.
Aquests elements podran ser de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir curtit, amiant, segons els riscs del treball a realitzar.
Estarà dissenyat amb estanquitat i sense deformacions que puguin minvar les seves propietats.
Per a es maniobres amb electricitat hauran d'utilitzar-se els guants fabricats amb cautxú, neopré o matèries plàstiques, que portin marcat
de forma indeleble el voltatge màxim per el qual han sigut fabricats, prohibint-se l'ús d'altres guants que no compleixin els requisits exigits.
A cada tensió li correspondrà un aïllament al corrent circulant per a evitar perforacions, expressant en forma indeleble el voltatge màxim per al
qual ha estat fabricat.

Les condicions mínimes seran les del BOE 3-9-1975.

3.2.1.6. Protecció de l'aparell respiratori
Els equips protectors de l’aparell respiratori compliran les següents característiques:
-

Ajustaran completament al contorn facial per evitar filtracions.
Determinaran les mínimes molestes al treballador.
Es vigilarà la seva conservació amb la necessària freqüència.
S'emmagatzemaran adequadament.
Es netejaran després del seu ús, si és precís, es desinfectaran.

Es prestarà especial atenció en el perfecte ajustament, d'aquells usuaris que tinguin barba o deformacions notòries en la cara.
Les caretes amb filtre s'utilitzaran en aquells llocs de treball en que existeixin poca ventilació o dèficit acusat d'oxigen
Els filtres mecànics hauran de canviar-se sempre que el seu ús dificulti notablement la respiració. Es col.locaran els filtres d'acord a les
normes del fabricant i a la compatibilitat del tòxic que s'hagi d'aïllar, dintre del filtre i exhalació.

Les condicions mínimes pels diferents elements de seguretat seran les regulades per:
-

Adaptadors facials BOE 6-9-1975.
Filtres mecànics BOE 8-9-1975.
Caretes autofiltrants BOE 9-9-1975
Filtres químics i mixtos contra l'amoníac BOE 10-9-1975.
Filtres químics i mixtos contra monòxid de carboni BOE 13-7-1977.
Filtres químics i mixtos contra clor BOE 21-4-1978.
Filtre químic i mixt contra anhídrid sulfurós. BOE 21-6-1978.
Equips de protecció de vies respiratòries semiautomàtiques d'aire fresc amb mànega d'aspiració BOE 5-1-1981
Filtres químics i mixt contra l'àcid sulfúric BOE 3-4-1981.
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3.2.1.7. Protecció del cap
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Quan existeixin risc de caiguda o de projecció violenta d’objectes sobre el cap o de cops, ser preceptiva la utilització de cascos protectors.
Els cascos de seguretat hauran de complir els següents requisits:
-

-

Estaran compostos de casc pròpiament dit, i del guarniment d'adaptació al cap. Podran tenir la subjecció ajustable.
Subjecció integral i modulable.
No superarà un pes de 450 grams.
Fabricat de materials de combustió lenta i resistent a greixos i ambient atmosfèric.
Les parts en contacte amb el cap hauran de ser substituibles fàcilment.
Seran fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, cops i xocs.
Hauran de substituir-se aquells cascos que hagin sofert impactes violents, encara que quan no se'ls hi aprecia exteriorment
deterioro. Es considerar un envelliment del material en un termini d’un quatre anys, transcorregut el qual hauran de ser donats
de baixa, encara que aquells que no hagin sigut utilitzats i es trobin emmagatzemats.
Seran d’ús personal, i en aquells casos extrems en que hagin de ser utilitzats per altres persones, es canviaran les parts
interiors que es troben en contacte amb el cap.

Les condicions mínimes seran les del BOE 30-12-1974.
Classe N. Casc d'ús normal.
Classe E. Casc d'ús especial, en risc elèctric. Baixa Tensió.
Classe EB. Baixa tensió.
Classe EAT. Alta tensió, superior a 1000 voltis.

3.2.1.8. Cinturons de seguretat
En tot treball en alçada amb perill de caiguda eventual (pintura de columnes, reposició de làmpades, retocs, etz), ser preceptiu l'ús de
cinturó de seguretat, quan no s'hagin instal·lat mesures de protecció col·lectiva.
Aquests cinturons reuniran les següents característiques:
Seran de cingla teixida en poliamida o fibra sintètica, sense rebló i amb costures cosides.
Es revisaran sempre abans del seu ús, i es rebutjaran quan tinguin talls o esquerdes que comprometin la seva resistència.
Aniran previstos d'anelles per on passarà la corda salvavides.

La corda salvavides serà de poliamida, amb un diàmetre de 12 mm.
Per les pujades i baixades per escales verticals que disposin de cable fiador s'utilitzarà junt amb el cinturó, un dispositiu anticaigudes
homologat.
Es vigilarà de mode especial la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència.
A cada tipus de treball, subjecció, suspensió o previsió de caiguda se li assignarà el corresponent cinturó per a evitar lesions per esforços
abdominals.
El conjunt de cinturó i amortidor garantirà una caiguda menor de 0,6 metres.
L'ancoratge suportarà almenys 700 Kgs. i sempre amb relació a l'esforç més desfavorable que pugui fer-se.
Condicions mínimes, les exigides en:
-

Cinturons de subjecció BOE 2-9-1977.
Cinturons de suspensió BOE 16-3-1981.
Cinturons de caiguda BOE 17-3-1981.

3.2.1.9. Cinturons portaeines
S'utilitzaran cinturons portaeines quan existeixi possibilitat de caiguda d'elements a plantes inferiors per les que puguin treballar o transitar
persones.

3.2.1.10. Roba de treball
Tot treballador que estigui sotmès a determinats riscs d'accident o enfermetats professionals o el seu treball sigui especialment penós o
marcadament brut, tindrà obligat l'ús de roba de treball que li ser facilitada per la seva empresa.
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Es tindran en compte les reposicions al llarg de l'obra segons el Conveni Col·lectiu Provincial.
La roba de treball complir, amb caràcter general, els següents requisits mínims:
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-

Serà de teixit lleuger o flexible, que permeti una fàcil neteja i desinfecció i adequada a les condicions de temperatura i humitat
del lloc de treball.

-

Ajustarà bé al cos de treballador, sense perjudici de la seva comoditats facilitat de moviments.

-

Sempre que les circumstàncies ho permetin, les mànigues seran curtes, i quan siguin llargues, ajustaran perfectament als
punys.

-

S'eliminaran o reduiran en tot lo possible els elements addicionals, com butxaques, botons, parts girades cap amunt, cordons,
etc., per evitar la brutícia i el perill d'enganxades.

-

En els treballs amb risc d'accident, és prohibit l'ús de corbates, bufandes, cinturons, tirants, polseres, cadenes, collarets, anells,
etc.

En els casos especials, la roba de treball ser de teixit impermeable, incombustible o d'abric.
Sempre que sigui necessari, es dotar al treballador de davantals o mandrils per soldadures, armilles, faixes antivibratories o cinturons
lumbars per la protecció contra Sobreesforços.

3.2.1.11. Banquetes aïllants de maniobres.
Condicions:
En determinats treballs en tensió, quan aquesta no pugui suprimir-se, es disposarà un banquet aïllat cinc vegades la tensió en circulació.
BOE 5-9-1975

3.2.2. Proteccions col·lectives

Tindran la resistència mecànica, física i química corresponent a la funció que hagin d'acomplir, estimant-se amb un coeficient de seguretat, com a
mínim de 5.

3.2.2.1. Tancat de l'obra.
És obligat de tancar l'obra, de manera que s'impedeixi als vianants entrar al seu recinte. Es col·locarà una porta de les dimensions adequades
per al trànsit de camions. La tanca serà d'una alçària d'1,80/2,00 m.
En els buidats de terres amb desnivells importants es col·locarà una protecció quan s'ultrapassi l'altura d'1,5 m, o quan la presència d'infants per
proximitat d'escoles o per altres causes aconsellin protegir-ho, ja sigui per manca d’il·luminació, etc.

3.2.2.2. Senyalització normalitzada de seguretat
Es col·locar en tots el llocs l’obra, o dels seus accessos, a on sigui precís advertir sobre riscs, recordar obligacions d'usar determinades
proteccions, establir prohibicions o informar sobre la situació de medis de seguretat.

3.2.2.3. Barreres de tancament o de defensa
En tràfic rodat, les barreres de tancament s’ajustaran als models indicats en la Norma 8.3.IC de carreteres i seran reflectants.
Aquestes barreres estaran perfectament ancorades al terra.

3.2.2.4. Balissament lluminós
Es col·locarà quan sigui precís indicar obstacles, a vehicles i vianants aliens a l’obra, mitjançant guirnalda per llums i portalàmpades
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d'alimentació autònoma.

3.2.2.5. Balises
Els models a utilitzar són els que figuren en la 8.3,lC. : Les del tipus BA-1 (cons) tindran un pes mínim de 7 kg.
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3.2.2.6. Senyalització normalitzada de tràfic
Es col·locarà en tots els llocs de l'obra o dels seus accessos i entorn a on la circulació de vehicles i vianants ho facin precís.
Està prohibit la utilització de planxes de ferro, pedres, sacs, etc. per subjectar els peus de la senyals, barreres de tancament, balises, etc.
Les senyals de tràfic i d'il·luminació hauran d'estar subjectes de tal manera, que en cas d'existir una col·lisió de vehicle, aquests no surti
volant.

3.2.2.7. Senyalització per treballs nocturns
En els treballs nocturns els operaris portaran vestimenta de seguretat reflectant i les màquines o vehicles disposaran d'una senyal de
caracterització (llum groga).

3.2.2.8. Pòrtic de limitació de gàlib
S’utilitzarà per prevenir contactes o aproximacions excessives de màquines
desviaments del tràfic, quan sigui precís.

vehicles en els llocs propers destructores al realitzar

3.2.2.9. Avisador acústic en vehicles
Alarma sonora de marxa endarrera dels vehicles maquinaria d'obra.

3.2.2.10. Cobertes guariments per màquines
Totes les parts mòbils de les màquines estaran protegides contra atrapaments, cops, contactes tèrmics, projeccions, talis, etc., amb
cobertes o guariments.
Cap treballador inutilitzarà els dispositius de protecció de que vagin previstos les màquines o eines que utilitzi.

3.2.2.11. Extintors
Seran adequats en agent extintor i tamany al tipus d'incendi previsibles, i es revisaran cada sis mesos com a màxim i sempre que sigui
necessari d'acord amb les prescripcions del fabricant.
Es procurarà que el seu emplaçament estigui molt a l'abast, perquè en cas d'incendi pugui accedir-s'hi sense perill.

3.2.2.12. Electricitat
S’instal·larà d'acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i reglaments i instruccions que complementin aquest Reglament.
La filosofia de prevenció elèctrica és que el conjunt de la instal·lació garantirà protecció contra contactes directes i indirectes, segons es descriu
en l'article 028 apartat 4 del Reglament de Baixa Tensió. Els enllaços estaran degudament emplaçats en les seves clavilles.

3.2.2.13. Il·luminació provisional d'obra
No es considera necessària
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3.2.2.14. Interruptors diferencials i preses de terra
La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials ser de 30 mA per enllumenat i de 300 mA per a força.
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La resistència de les preses de terra ser com a màxim, la que garanteixi d'acord amb la sensibilitat de l’interruptor diferencial, una tensió
màxima de contacte de 24 V. La seva resistència es mesurar periòdicament, i al menys en l'època més seca de l'any.

3.2.2.15. Baranes
Són obligatòries sempre que existeixi la possibilitat de caigudes d'alçada superior a 2 m i en els costat oberts de les escales fixes.
Disposaran de llistó superior a una alçada mínima de 90 cm de suficient resistència per a garantir la retenció de persones, i portaran un
llistó horitzontal intermig, així com el corresponent sòcol.

3.2.2.16. Plataformes i passarel·les
Tindran com a mínim 60 cm d'ample, i les que ofereixin risc de caiguda superior a 2 m estaran dotades de baranes reglamentaries que
resistiran una càrrega de 150 kg per metre lineal.

3.2.2.17. Cable de subjecció del cinturó de seguretat
Tindran la suficient resistència per a suportar els esforços a que puguin estar sotmesos en relació a la seva funció protectora.

3.2.2.18. Proteccions complementaries.
Les proteccions que no estiguessin reflectides en l'Estudi de Seguretat i fossin necessàries, es justificaran com a partides d'alçada a justificar,
amb l'aprovació expressa de la Direcció Facultativa i Tècnica de l'Obra. No es podran demanar abonaments per aquelles partides o conceptes
que són necessàries per a realitzar l'execució material de l'obra.

3.3. CONDICIONS DELS MEDIS AUXILIARS

3.3.1. Escales manuals

Les de fusta tindran les bancades d’una sola pega i els esglaons estaran encaixats i no clavats.
No han de salvar més de 5 metres a menys que estiguin reforçades en el centre, prohibint el seu ús per alçades superiors a 7 m.
Per airades més grans, ser obligatori l'ús d'escales especials susceptibles de ser fixades sòlidament pel seu cap i la seva base i ser
obligatori la utilització de cinturó. Les escales de carro estaran dotades de baranes altres dispositius que evitin les caigudes.
Se suportaran sobre superfícies planes i sòlides.
Estaran provistes de sabates, grapes, puntes de ferro, etc., antilliscants en el peu i de ganxet de subjecció en la part superior.
Sobrepassaran en 1 m el punt superior de suport.
Si se suportessin en pal s'utilitzaran abrasadores.
Està prohibit transportar pesos superiors a 25 kg mentre s'utilitza una escala manual.
La distància entre el peus i la vertical del seu punt superior de suport, ser la quarta part de la longitud de d'escala fins el punt de suport.
Les escales de tisora o dobles, d'esglaons, estaran dotades de cadena o cable per evitar la seva obertura i de topes en el seu extrem
superior.
Tindran una amplada mínima de 0,5 m. S'ancoraran per la seva part superior i en la base tindran capçals antirelliscants.
Quan els esglaons siguin de fusta, estaran acoblats.
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No s'ultrapassarà l'alçària de 5 m.
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L'escala de mà sobrepassarà 1 m. per damunt del pis on s'hagi de baixar. Les parts inferiors de l'escala estaran degudament protegides per a
evitar caigudes del personal.
L'escala de mà se subjectarà per la part superior.

3.3.2. Serres circulars per a fusta

Estaran dotades de ganivet divisor la qual distància al disc ser de 3 mm. com a màxim espessor igual al gruix del tall de la serra, o
lleugerament inferior.
Tindran protector de disc que estar lligat a la part superior del ganivet divisor.
Estaran dotades d'un interruptor de POSTA en marxa de tal manera que no sigui fàcil la seva POSTA en marxa accidental.
Estaran dotades de carcassa de protecció dels elements mòbils.
Estaran dotades de presa de terra directa o a traves del conductor de protecció, inclòs en la mànega d'alimentació d'energia elèctrica.
L'operari portarà pantalla protectora.

3.3.3. Ganxos
No es podrà sobrepassar la càrrega màxima d'utilització i hauran d’estar provistos de pestell de seguretat.

3.3.4. Cables
Els cables no tindran defectes apreciables (filferros trencats, desgastats, oxidacions, deformacions, etc.). Per això hauran de revisar-se
amb freqüència.
Respecte al manteniment dels mateixos es tindrà present el següent:
-

Si el cable ve en rotllos, es farà rodolar el mateix per treure el cable.
Si ve en carret, es col·locarà de manera que pugui girar sobre el seu eix.
La forma més pràctica per a tallar un cable es per mitja de bufador. També pot utilitzar-se una cisalla.
El greixat protegeix el cable de la corrosió i redueix el desgast.
S'emmagatzemaran en llocs secs i be ventilats.

3.3.5. Eslingues
Si s'utilitzen eslingues amb gasses tancades amb gossets, s'haurà de seguir l'indicat a la taula següent per a saber el nombre de gossets
i la distància entre ells:
Distància del cable
Fins a 12 mm
12mm. a 20mm
20 mm. a 25 mm
25 mm. a 35 mm

núm. de gossets
3
4
5
6

Distància entre gossets
6 diàmetres
6diàmetres
6 diàmetres
6 diàmetres

Mai s'ha de treballar una eslinga amb un angle superior a 90º, ja que si s’augmenta l'angle format pels ramals, disminueix la càrrega
màxima que pugui suportar.
Utilitzarà preferentment cables molt flexibles per a les eslingues.
S'evitaran els encreuaments d'eslingues la millor manera és reunir els diferents ramals en un anell central.
En funció de l'aplicació s'escolliran els terminals adequats (anelles, grillets, ganxos, etc.).
No deixar les eslingues a la intempèrie i penjades per a assegurar la seva conservació.
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El pis de les bastides tindrà 60 cm. d'amplada mínima, s’instal·larà barana amb sòcols en el perímetre obert de les bastides, a partir de 2
m. d'alçada.
Les plataformes seran antilliscants, es mantindran lliures d'obstacles i estaran provistos d'un sistema de drenatge.

Si la plataforma és la fusta estarà formada per tres taulons de 20 cm. d'ample i 5 cm. de gruix, de fusta ben sana, sense nusos ni altres
defectes que puguin produir trencaments.
Si per necessitat, i una vegada finalitzat el treball en una plataforma, s'ha de retirar algun tauló o safata, es traurà tot el pis.
Les plataformes es subjectaran als tubs o perfils metàl·lics, mitjançant abraçadores o sistemes semblants.

Durant el muntatge de la bastida, especialment en el tubular, s’utilitzarà el cinturó de seguretat. A mesura que es munta l'estructura, es
travar la bastida, al parament.
Les bastides segons els tipus, compliran a més les següents normes:
TUBULARS METAL·LICS:
-

Es travaran en sentit horitzontal i transversal, i es subjectaran a la barana
No es considera protecció la "Creu de Sant Andrés".
S’instal·laran en la base de les bastides tubulars, unes peces que permetin el repartiment de les càrregues puntuals, per a
millorar la seva solidesa i estabilitat.
Està prohibit pujar pels propis tubs de la bastida.
La barana que s'instal·larà a la part oberta de la bastida, es col·locar just on acabi la plataforma de treball, sense deixar cap
espai obert entre aquesta i la barana.
Les plataformes es muntaran sobre els tubs més gruixos de l'estructura metàl·lica.

Es col·locaran inexcusablement baranes a partir de 2 m. d'alçària. Així mateix es col·locaran en totes les plataformes de treball que es vagin
emplaçant a diferents altures de la bastida.
Tindran recolzaments sòlids i una base d'adequada resistència a la compressió.
Es calcularà la tensió en base a la funció de l'alçària i càrregues que hi puguin gravitar.
S'ancoraran convenientment per a evitar bolcades.
Quan s'utilitzin acoblaments per a voladissos, es calcularan els ancoratges per a anul·lar possibles bolcades
Es travarà per a evitar blocs i trams no verticals.
Es procurarà que pugui accedir-se a les seves diferents altures sense que hi hagi perill d'entrada o sortida.
En el muntatge i desmuntatge s'utilitzaran cinturons de seguretat.
Es col·locaran xarxes o veles quan hi hagi perill d’emissió de partícules sobre el personal o la via pública.
La plataforma mínima serà de 0,6 m.
Les baranes, compostes per passamà superior, intermedi i sòcol, tindran una resistència de 150 Kg/m.
Es protegiran les bastides de contacte de vehicles i instal·lacions públiques o privades, especialment de les elèctriques.

3.4. LLiurament dels elements de protecció personal

A cada treballador, se li exigirà la signatura d'un document, dissenyat a l'efecte, quan se li lliurin els elements de protecció personal.

3.5. Manteniment dels equips de protecció personal

En iniciar la jornada, el treballador revisarà el seu equip de protecció personal i comprovarà que el mateix es trobi en perfecte estat. Si
aprecia qualsevol tipus de deficiència que pugui comprometre la eficàcia de les proteccions esmentades, sol·licitar la substitució de les
mateixes.
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Si durant la utilització dels equips es produeix algun incident que alteri el bon estat dels mateixos, el treballador ho comunicar al seu cap i
sol·licitar la substitució de l'equip defectuós.

En finalitzar la jornada, cada treballador guardarà les seves peces de vestit de protecció personal convenientment. Mai es deixaran
abandonades a l’obra.

3.6. Manteniment de les proteccions col·lectives

Les proteccions col·lectives es revisaran directament, abans d'iniciar la jornada, corregint-se totes les deficiències observades.
Així mateix, si durant la jornada s'observa l'alteració d’alguna d'elles, es corregirà immediatament.
Durant el transcurs de l'obra, les proteccions col·lectives han de gramatitzar el mateix nivell de seguretat i eficàcia que el dia que es van
instal·lar.

4. PLEC DE CONDICIONS ECONÒMIQUES

L'empresa constructora haurà de vigilar, segons la seva contracta, quines són les partides en les quals s'inclouen conceptes de seguretat
descrits en l'Estudi de Seguretat, a l'objecte d'evitar duplicitat de certificació.
3.- El contracte es formalitzarà mitjançant document en el que s'especificarà abonament de certificacions, fiances, modificacions, millores
complementàries i seguretat no descrita i totes aquelles particularitats que convinguin, d'acord a preceptes del codi mercantil i que siguin
procedents en dret.
4.- Les certificacions aniran aprovades per la Coordinació de Seguretat i Salut i Direcció Facultativa de l'obra i representants de la contracta o la
propietat, segons els casos, i s’expediran conjuntament amb les del projecte.
5.- Les multes per infraccions de Seguretat i Salut, que poguessin imposar-se per l'Autoritat Laboral competent o multes d'altra naturalesa, no són
abonables i són a càrrec exclusiu de l'infractor.
6.- L'amidament de les obres es realitzarà amb la designació d'unitats que es consignen en cada partida del pressupost i se certificaran en
origen. L'import total serà el que figura en l'Estudi.
No podrà certificar-se noves col·locacions per haver-se tret un mitjà de seguretat del seu lloc.
Per obra realment executada s'entén la part de seguretat que s'hagi col·locat en certificació. Mai es podrà certificar més unitats de les descrites
en l'Estudi o Pla de Seguretat, amb les excepcions descrites en l'apartat Nº 1 del Plec de Condicions Jurídiques.
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1.- És competència exclusiva de la Coordinació de Seguretat i Salut l'aprovació del Pla de Seguretat, així com les modificacions en funció del
procés d'execució de l'obra, de les omissions i contradiccions aparents i de l'expedició d'ordres complementàries per al seu desenvolupament.

2.- Els treballs a realitzar estaran subjectes a les disposicions de l'Estudi de Seguretat, a les modificacions aprovades expressament i a les ordres
i instruccions complementàries emeses per la Coordinació de Seguretat i Salut.
3.- Tots els materials compliran les condicions establertes en la documentació de l'Estudi de Seguretat. Es rebutjaran aquells que no s'ajustin a
les prescripcions o siguin defectuosos o no reuneixin condicions de solidesa.
4.- Quan la Coordinació de Seguretat i Salut tingués bones raons per a creure que no es compleixen les determinacions de l'Estudi de Seguretat,
podrà ordenar en qualsevol moment i sense càrrec, els treballs necessaris per a solucionar-ho.
5.- El Contractista no podrà decidir, sense l'aprovació de la Coordinació de Seguretat i Salut, cap variació de l'Estudi de Seguretat, o d'una
modificació ja aprovada.
6.- El Contractista estarà obligat a complir les condicions del conjunt de l'Estudi de Seguretat en tota la seva documentació i a les especificacions
i de les ordres complementàries que la Coordinació de Seguretat i Salut necessiti donar durant el transcurs de l'obra i a rebre en contrapartida el
pagament del seu pressupost.
7.- El Contractista comunicarà anteriorment i amb la deguda anticipació l'inici dels treballs, dels de gran risc o d'aquells que hagin de restar
amagats, a l'objecte que puguin ésser examinats i aprovats o, si fos precís, corregits.
8.- El Contractista estarà obligat a reconstruir al seu càrrec, totes les vegades que fos necessari, qualsevol treball mal executat a criteri de la
Coordinació de Seguretat i Salut de l'obra o de les persones que segons el Decret 555/86 de 21 de febrer, Presidència Govern, BOE 21 de març
de 1986, en el seu article 6, té potestat per anotar en el llibre d'Incidències i fins merèixer l'aprovació de la Coordinació de Seguretat i Salut de
l'obra.
9.- En el cas que no se segueixin les instruccions i recomanacions preventives recollides en l'Estudi de Seguretat, s'anotarà aquesta
circumstància en el Llibre d'Incidències.
Un cop efectuada una anotació en el Llibre d'Incidències el Coordinador de Seguretat o la Direcció Facultativa, segons els casos, haurà de
trametre obligatòriament en el termini de 24 hores cada un dels fulls als destinataris previstos, és a dir, Inspecció de Treball, Direcció Facultativa i
Tècnica, Comitè de Seguretat i Salut i del Constructor o Propietari, segons el cas.
Conservarà adequadament classificades i agrupades en la pròpia obra còpia de les esmentades anotacions.
10.- El constructor respondrà de la correcta execució de les previsions de Seguretat, de les subcontractes o contractes, i respondrà solidàriament
de les conseqüències que es derivin de la inobservància, que fossin imputables a les subcontractes o contractes.
La mateixa responsabilitat correspondrà al Propietari quan no hi hagués Constructor Principal, d'acord amb el Codi Civil.
11.- Els endarreriments d'obra, així com la seva paralització, no donen dret a certificacions de partides.

5.2. Disposicions legals d'aplicació
1.- PRINCIPIS

1.1. Constitució
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA de 1978
1.2. Seguretat i salut
LEY 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
LEY 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. (Modificación de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, artículos 45, 47, 48 y 49).
REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y
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RESOLUCIÓN DE 23 DE NOVIEMBRE DE 1999, que dicta instrucciones con el fin de incluir en la estructura presupuestaria de la
Seguridad Social para 1999 la nueva prestación de «Riesgo durante el embarazo»

REAL DECRETO 1251/2001, de 16 de noviembre, por el que se regulan las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social
por maternidad y riesgo durante el embarazo.

1.3. Relacions laborals
REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1995, de 24 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores.
Modificado por:

•
•
•

LEY 13/1996 (Art. 89) de 30 de diciembre. Sobre Medidas fiscales, administrativas y del orden
LEY 60/1997 de 19 de diciembre por el que se modifica del Estatuto de los Trabajadores, en materia de cobertura del Fondo de
Garantía Salarial.
LEY 63/1997 de 26 de diciembre de 1997, Art. 1 al 4 y Disp. derog. Medidas urgentes para la mejora del mercado de trabajo y
el fomento de la contratación indefinida.

REAL DECRETO-LEY 15/1998 de 27 de noviembre, Art. 1. Sobre medidas urgentes para la mejora del mercado de trabajo, en relación
con el trabajo a tiempo parcial y fomento de su estabilidad.
LEY 24/1999, de 6 de julio por el que se modifica del Estatuto de los Trabajadores referida a la extensión de Convenios Colectivos.
LEY 55/1999 de 29 de diciembre. Art. 19 de Medidas fiscales, administrativas y del orden social.
LEY 14/2000 de 29 de diciembre. Art. 32. Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
REAL DECRETO-LEY 5/2001 de 2 marzo. Capítulo I y Disposiciones Derogatoria y Finales, de Medidas Urgentes de Reforma del
Mercado de Trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad
REAL DECRETO 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo.
Artículos 115 y 116 REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1994, de 20 de junio de 1994 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social

1.4. Industria
LEY 21/1992, de 16 de julio, de Industria
Modificaciones posteriores:

•
•
•
•

REAL DECRETO 825/1993, de 28 de Mayo de 1993, que determina Medidas Laborales y de Seguridad Social específicas a
que se refiere el art. 6 de la Ley 21/1992, de 16 de Julio de 1992.
ORDEN DE 29 DE JUNIO DE 1993, que desarrolla el REAL DECRETO 825/1993, de 28-5-1993, que determina medidas
laborales y de Seguridad Social específicas a que se refiere el art. 6º de la Ley 21/1992, de 1 de julio de 1992, de Industria.
REAL DECRETO 697/1995, de 28 de Abril de 1995, desarrolla el Reglamento de Registro de Establecimientos Industriales la
LEY 21/1992, de 16 de Julio de 1992 Ley de Industria.
REAL DECRETO 2526/1998, de 27 de Noviembre de 1998, que modifica el art. 17.1. del anexo al REAL DECRETO 697/1995,
de 28 de Abril de 1995; Reglamento de Registro de Establecimientos Industriales.
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REAL DECRETO 379/2001, de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus
instrucciones técnicas complementarias:
ITC MIE APQ 1. «Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles»
ITC MIE APQ 2. «Almacenamiento de óxido de etileno»
ITC MIE APQ 3. «Almacenamiento de cloro»
ITC MIE APQ 4. «Almacenamiento de amoníaco anhidro»
ITC MIE APQ 5. «Almacenamiento y utilización de botellas y botellones de gases comprimidos, licuados y disueltos a presión»
ITC MIE APQ 6. «Almacenamiento de líquidos corrosivos»
ITC MIE APQ 7. «Almacenamiento de líquidos tóxicos»
Modificación posterior:

•

CORRECCIÓN de errores de 19 de octubre del Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de
Almacenamiento de Productos Químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-APQ-3,
MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, MIE-APQ-6 y MIE-APQ-7

2.2. Aparells a presió
REAL DECRETO 1495/1991, de 11 de Octubre de 1991. Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades
Europeas 87/404/CEE, sobre recipientes a presión simples.
Modificado por:

•

REAL DECRETO 2486/1994, de 23 de Diciembre de 1994, por el que se modifica el REAL DECRETO 1495/1991, de 11 de
octubre de 1991, de aplicación de la Directiva 87/404/CEE, sobre recipientes a presión simples.

RESOLUCIÓN DE 29 DE JULIO DE 1999, por la que se acuerda la publicación de la relación de normas armonizadas en el ámbito del
REAL DECRETO 1495/1991, de 11 de Octubre, de aplicación de la Directiva 87/404/CEE, sobre recipientes a presión simples.
REAL DECRETO 1244/1979, de 4 de Abril de 1979, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión
Modificaciones posteriores:

•

•
•
•
•

REAL DECRETO 769/1999, de 7 de Mayo de 1999,dicta las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo, 97/23/CE , relativa a los equipos de presión y modifica el REAL DECRETO 1244/1979, de 4 de Abril
de 1979, que aprobó el Reglamento de aparatos a presión.
REAL DECRETO 507/1982, de 15 de Enero de 1982 por el que se modifica el Reglamento de Aparatos a Presión aprobado por
el REAL DECRETO 1244/1979, de 4 de Abril de 1979.
REAL DECRETO 1504/1990, de 23 de Noviembre de 1990 por el que se modifica el Reglamento de Aparatos a Presión
aprobado por el REAL DECRETO 1244/1979, de 4 de Abril de 1979.
Directiva 76/767/CEE del Consejo, de 27 de julio de 1976, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
Miembros sobre las disposiciones comunes a los aparatos de presión y a los métodos de control de dichos aparatos
RESOLUCIÓN de 16 de Junio de 1998 por la que se desarrolla el Reglamento de Aparatos a Presión aprobado por el REAL
DECRETO 1244/1979, de 4 de Abril de 1979.

RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2001, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se acuerda la publicación de la
relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 97/23/CE relativa a los equipos a presión.
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ORDEN de 31 de Mayo de 1982 por la que se aprueba la ITC MIE-AP5 referente a extintores de incendios que figura como anexo a la
presente Orden; asimismo, se hacen obligatorias las normas UNE 62.080 y 62.081, relativas al cálculo, construcción y recepción de
botellas de acero con o sin soldadura para gases comprimidos, licuados o disueltos
Modificada por:

•

ORDEN de 26 de octubre de 1983 por la que se modifica la ITC MIE-AP5

•

ORDEN de 31 de mayo de 1985 por la que se modifica la ITC MIE-AP5

•

ORDEN de 15 de noviembre de 1989 por la que se modifica la ITC MIE-AP5

•

ORDEN de 10 de Marzo de 1998 por la que se modifica la ITC MIE-AP5

•

ORDEN de 25 de Mayo de 1983 por la que se modifica la ITC MIE-AP5

ORDEN de 1 de Septiembre de 1982 por la que se aprueba la ITC MIE-AP7 referente a botellas y botellones para gases comprimidos,
licuados y disueltos a presión que complementa el REAL DECRETO 1244/1979, de 4 de Abril.
Modificada por:
• ORDEN de 11 de Julio de 1983 por la que se modifica la ITC MIE-AP7 que complementa el REAL DECRETO 1244/1979, de 4
de Abril. Reglamento de aparatos a presión.

•
•
•
•

•

•

ORDEN de 28 de Marzo de 1985 por la que se modifica la ITC MIE-AP7 que complementa el REAL DECRETO 1244/1979, de
4 de Abril. Reglamento de aparatos a presión.
ORDEN de 13 de Junio de 1985 por la que se modifica la ITC MIE-AP7 que complementa el REAL DECRETO 1244/1979, de
4 de Abril. Reglamento de aparatos a presión.
ORDEN de 3 de Julio de 1987 por la que se modifica la ITC MIE-AP7 que complementa el REAL DECRETO 1244/1979, de 4
de Abril. Reglamento de aparatos a presión.
ORDEN de 21 de Julio de 1992, que aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-APQ-005 sobre Almacenamiento de
Botellas y Botellones de Gases Comprimidos, Licuados y Disueltos a Presión, que complementa al REAL DECRETO 668/1980,
de 8 de Febrero de 1980 sobre Almacenamiento de Productos Químicos.
RESOLUCIÓN de 29 de Julio de 1997 por la que se establece para las botellas fabricadas de acuerdo con las Directivas
84/525/CEE, 84/526/CEE y 84/527/CEE, el procedimiento para la verificación de los requisitos complementarios establecidos
en la ITC MIE-AP7 del Reglamento de Aparatos a Presión
ORDEN de 5 de Junio de 2000 por la que se modifica la ITC MIE-AP7 del Reglamento de Aparatos a Presión sobre botellas y
botellones de gases comprimidos, licuados y disueltos a presión

Adaptación al progreso técnico
RESOLUCIÓN de 16 de Junio de 1998 por la que se establecen las exigencias de seguridad para el cálculo, construcción y recepción de
botellas soldadas de acero inoxidable destinadas a contener gas butano comercial
REAL DECRETO 222/2001 de 2 de Marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 1999/36/CE, del Consejo,
de 29 de abril, relativa a equipos a presión transportables.

2.3. Aparells d’ Elevació i Manutenció
REAL DECRETO 2291/1985, de 8 noviembre, que aprueba el Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención.
Modificaciones posteriores:
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REAL DECRETO 1314/1997, de 1 de agosto por el que se modifica el Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención
aprobado por REAL DECRETO 2291/1985, de 8 noviembre.

RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 1998, que desarrolla el Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención
aprobado por REAL DECRETO 2291/1985, de 8 noviembre.

Instrucciones Técnicas complementarias

ORDEN de 23 de septiembre de 1987, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 1 del Reglamento de
Aparatos de Elevación y Manutención, referente a Normas de Seguridad para Construcción e Instalación de Ascensores
Electromecánicos.
Modificaciones posteriores:

•

•

•

•

•

ORDEN de 11 de octubre de 1988 que modifica la ORDEN de 23 de septiembre de 1987, que aprueba la Instrucción Técnica
Complementaria MIE-AEM 1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a Normas de
Seguridad
para Construcción e Instalación de Ascensores Electromecánicos.
ORDEN de 12 de septiembre de 1991 que modifica la ORDEN de 23 de septiembre de 1987, que aprueba la Instrucción
Técnica Complementaria MIE-AEM 1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a Normas de
Seguridad para Construcción e Instalación de Ascensores Electromecánicos.
RESOLUCIÓN de 27 de abril de 1992 que complementa la ORDEN de 23 de septiembre de 1987, que aprueba la Instrucción
Técnica Complementaria MIE-AEM 1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a Normas de
Seguridad para Construcción e Instalación de Ascensores Electromecánicos.
RESOLUCIÓN de 24 de julio de 1996, actualiza la ORDEN de 23 de septiembre de 1987, que aprueba la Instrucción Técnica
Complementaria MIE-AEM 1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a Normas de Seguridad para
Construcción e Instalación de Ascensores Electromecánicos.
RESOLUCIÓN de 3 de abril de 1997 que complementa la ORDEN de 23 de septiembre de 1987, que aprueba la Instrucción
Técnica Complementaria MIE-AEM 1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a Normas de
Seguridad para Construcción e Instalación de Ascensores Electromecánicos.

ORDEN de 28 junio 1988, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de
Elevación y Manutención, referente a grúas torre desmontables para obra.
Modificación posterior:

•

ORDEN de 16 de abril de 1990 que modifica la ORDEN de 28 junio 1988, que aprueba la Instrucción Técnica Complementaria
MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a grúas torre desmontables para obra.

ORDEN de 26 mayo 1989, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 3 del Reglamento de Aparatos de
Elevación y Manutención, referente a carretillas automotoras de manutención.
REAL DECRETO 2370/1996, de 18 de noviembre, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-4 del
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas usadas.
2.4. Electricitat
REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Baja Tensión. BOE 18 de septiembre de 2002
(vigente a partir del 18 de setiembre de 2003).
2.5. Explosions
REAL DECRETO 400/1996, de 1 de marzo, por el que se dicta las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y
del Consejo 94/9/CE, relativa a los aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas.
2.6. Incendis
REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios
REAL DECRETO 2177/1996, de 4 de Octubre de 1996, por el que se aprueba la Norma Básica de Edificación "NBE-CPI/96".
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ORDEN DE 16 DE ABRIL DE 1998 sobre Normas de Procedimiento y Desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios y se revisa el anexo I y los Apéndices del mismo.
ORDEN DE 27 DE JULIO DE 1999 por la que se determinan las condiciones que deben reunir los extintores de incendios instalados en
vehículos de transporte de personas o de mercancías.

REAL DECRETO 786/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos
industriales.
2.7. Màquines
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 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 1849/2000 de 10 de noviembre de 2000, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y
homologación.
3.- HIGIENE

3.1. Enfermetats professionals
REAL DECRETO 1995/1978, de 12 de mayo, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la
seguridad social.
Modificado por:

•

REAL DECRETO 2821/1981, de 27 de noviembre, por el que se modifica el párrafo cuarto, punto tercero, del apartado d) del
Real Decreto 1995/1978, de 12 de mayo, que aprobó el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la seguridad
social.

3.2. Contaminats químics
REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con los agentes químicos durante el trabajo
Clorur de vinil
ORDEN DE 9 DE ABRIL DE 1986 por el que se aprueba el Reglamento para la Prevención de Riesgos y Protección de la Salud por la
presencia de cloruro de vinilo monómero en el ambiente de trabajo. BOE de 6 de mayo de 1986.
Cancerígens
REAL DECRETO 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes cancerígenos durante el trabajo.
Modificado por:

•

REAL DECRETO 1124/2000, de 16 de Junio, por el que se modifica el REAL DECRETO 665/1997, de 12 de Mayo, sobre la
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerigenos durante el trabajo.

Amiant
ORDEN DE 31 DE OCTUBRE DE 1984 por la que se aprueba el Reglamento sobre Trabajos con Riesgo de Amianto
ORDEN DE 7 DE ENERO DE 1987 por la que se establecen normas complementarias del Reglamento sobre Trabajos con Riesgo de
Amianto
ORDEN DE 22 DE DICIEMBRE DE 1987 por la que se aprueba el Modelo de Libro Registro de Datos correspondientes al Reglamento
sobre Trabajo con Riesgo de Amianto
RESOLUCIÓN DE 20 DE FEBRERO DE 1989 de la Dirección General de Trabajo, por la que se regula la remisión de fichas de

23

83

Annex Núm. 15
Estudi de Seguretat i Salut
PLECS DE CONDICIONS

seguimiento ambiental y médico para el control de exposición al amianto

T E X T R E F Ó S. Abril 2015

Projecte d’Urbanització del Polígon Industrial Sesrovires

REAL DECRETO 108/1991 de 1 de febrero de 1991 sobre Prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por
el amianto.

ORDEN DE 26 DE JULIO DE 1993, por la que se modifican los arts. 2., 3. y 13 de la O.M. 31 octubre 1984, por la que se aprueba el
Reglamento sobre Trabajos con Riesgo de Amianto, y el art. 2. de la O.M. 7 enero 1987, por la que se establecen normas
complementarias del citado Reglamento, trasponiéndose a la legislación española la ORDEN DE 7 DE DICIEMBRE DE 2001, por la que
se modifica el anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y al uso
de ciertas sustancias y preparados peligrosos
3.3. Contaminats físics

Sorrolls
REAL DECRETO 1316/1989, de 27 de octubre sobre la protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de su exposición al
ruido durante el trabajo. Incluida la corrección de errores del 9 de diciembre de 1989.
3.4. Contaminant biológics
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.

4.- LLOCS

4.1. General
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 556/1989, de 19 de mayo, por el que se arbitran medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios
4.2. Instal·lacions tèrmiques en edificis
REAL DECRETO 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios.
5.- EQUIPS DE TREBALL I DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

5.1. Equips de treball

General
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.

Màquines
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.
(Incluye la modificación posterior realizada por el R.D. 56/1995)

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.
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REAL DECRETO 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y Salud relativas al trabajo con equipos que
incluye pantallas de visualización.
5.2. Equips de protecció individual

Comercialització
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.
MODIFICACIONES AL REAL DECRETO 1407/1992:
CORRECCIÓN DE ERRATAS del 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
ORDEN DE 16 DE MAYO de 1994 por la que se modifica el periodo transitorio establecido en el 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.
ORDEN DE 20 DE FEBRERO DE 1997 por la que se modifica el anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que
modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones para la comercialización y libre
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.

RESOLUCIÓN DE 25 DE ABRIL DE 1996, de La Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, por la que se publica, a titulo
informativo, información complementaria establecida por 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.

Utilització
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.
6.- RESIDUS
REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986 (DEROGADA POR
Ley 10/1998), básica de residuos tóxicos y peligrosos
Modificaciones al Real Decreto 833/1988:

•

•

REAL DECRETO 1771/1994, de 5 de agosto, de adaptación a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, de determinados procedimientos administrativos en
materia de aguas, costas y medio ambiente
REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la Ejecucion de la Ley 20/1986
(DEROGADA POR Ley 10/1998), de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto
833/1988, de 20 de julio

LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos
Modificada por:

•
•

REAL DECRETO-LEY 4/2001, de 16 de febrero, sobre el régimen de intervención administrativa aplicable a la valorización
energética de harinas de origen animal procedentes de la transformación de despojos y cadáveres de animales
Directiva 96/61/CE del Consejo de 24 de septiembre de 1996 relativa a la prevención y al control integrados de la
contaminación
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Modificado por:

•
•

•

ORDEN de 20 Febrero 1995, por la que se modifican los anexos I y II del Reglamento sobre Clasificación, Envasado y
Etiquetado de Preparados Peligrosos aprobado por el Real Decreto 1078/1993, de 2 Julio de 1993.
REAL DECRETO 1425/1998, de 3 de Julio de 1998 por la que se modifica el articulado y los anexos I y IV del Reglamento
sobre Clasificación, Envasado y Etiquetado de Preparados Peligrosos aprobado por el Real Decreto 1078/1993, de 2 Julio de
1993
ORDEN de 8 de Enero de 1999, por la que se modifica el Reglamento sobre Clasificación, Envasado y Etiquetado de
Preparados Peligrosos aprobado por el Real Decreto 1078/1993, de 2 Julio de 1993

REAL DECRETO 363/1995, de 10 de Marzo de 1995 por el que se regula la Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado
y Etiquetado de Sustancias Peligrosas.
Junto con las modificaciones posteriores:

•
•
•
•

•

•

•

ORDEN DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 1995, por el que se modifica el Anexo I, del REAL DECRETO 363/1995, de 10 de Marzo
de 1995. Reglamento sobre Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias
Peligrosas.
ORDEN DE 21 DE FEBRERO DE 1997, por el que se modifica el Anexo I, del REAL DECRETO 363/1995, de 10 de Marzo de
1995. Reglamento sobre Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas.
REAL DECRETO 700/1998, de 24 de Abril de 1998 por el que se modifica el REAL DECRETO 363/1995, de 10 de Marzo de
1995. Reglamento sobre Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas.
ORDEN DE 30 DE JUNIO DE 1998, por el que se modifica partes del articulado y partes de los Anexos I, III, V y VI del REAL
DECRETO 363/1995, de 10 de Marzo de 1995. Reglamento sobre Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado
y Etiquetado de Sustancias Peligrosas.
ORDEN DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 1998, por el que se modifica partes de los Anexos I y VI del REAL DECRETO 363/1995,
de 10 de Marzo de 1995. Reglamento sobre Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de
Sustancias Peligrosas.
ORDEN DE 16 DE JULIO DE 1999, por el que se modifica partes de los Anexos I y V del REAL DECRETO 363/1995, de 10 de
Marzo de 1995. Reglamento sobre Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias
Peligrosas.
ORDEN DE 5 DE OCTUBRE DE 2000 por la que se modifican los anexos I, III, IV y VI del Reglamento sobre notificación de
sustancias nuevas, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el REAL DECRETO 363/1995, de 10 de
Marzo de 1995.

8.- SENYALITZACIO
REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.

9.- ERGONOMÍA

9.1. Càrregues
REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de
cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
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REAL DECRETO 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y Salud relativas al trabajo con equipos que
incluye pantallas de visualización.
10.- ACTIVITATS
10.1. Construcció

REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción.
LEY 38/1999 de 5 de noviembre. Ordenación de la Edificación.
11.- SERVEIS DE PREVENCIÓ
11.1. General

REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención y modificación posterior
REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real decreto 39/1997, de 17 de enero.
12.- ACCIDENTS MAJORS
REAL DECRETO 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban las medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes
graves.

5.3. Responsabilitats legals en matèria de Seguretat i Salut en el treball
L'empresa principal respondrà solidàriament amb els contractistes i subcontractistes del compliment de les obligacions que imposi
l'OGSHT i la LPRL, respecte als treballadors que aquells ocupin en els centres de l'empresa principal.
La responsabilitat dels empresaris per infraccions en matèria de seguretat i salut en el treball no exclourà la de les persones que treballin
al seu servei en funcions directives, tècniques, executives o subalternes, sempre que a qualsevol d'elles pugui ser-li imputada, per acció o
omissió, l’acció comesa.

Tarragona, abril de 2014

Jordi Molas i Ruiz
E.T.O.P. Col·legiat Núm. 9.041
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Uts

Longitud Amplada

Alçada

Parcials

Totals

1 ESTUDI DE SEGURETAT
SUBCAPÍTOL 1.01 PROTECCIONS INDIVIDUALS

1.01.01
E3906

Ut

Casc seguretat homologat

1.01.02
E3907

Ut

Pantalla seguretat soldadura

1.01.03
E3908

Ut

Pantalla protecció partícules

1.01.04
E3909

Ut

Ulleres contra-impactes

1.01.05
E3910

Ut

Ulleres anti-pols

1.01.06
E3911

Ut

Careta anti-pols

1.01.07
E3912

Ut

Filtre recanvi careta

1.01.08
E3913

Ut

Protectors auditius

1.01.09
E3914

Ut

Cinto de seguretat classe A

40.00

4.00

10.00

30.00

40.00

40.00

40.00

40.00

10.00

1.01.10
E3915

Ut

Cinto anti-vibratori

1.01.11
E3916

Ut

Mono de treball

1.01.12
E3917

Ut

Impermeable de treball

1.01.13
E3918

Ut

Parell de guants

1.01.14
E3919

Ut

Parell de botes d'aigua

6.00

40.00

40.00

40.00

40.00

Pàgina
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1.01.15
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Longitud Amplada

Alçada

Parcials

Totals

Parell de botes de seguretat
40.00

SUBCAPÍTOL 1.02 PROTECCIONS COL.LECTIVES
1.02.01
E3922

Ut

Cartell 0.30x0.30 m

1.02.02
E3923

Ut

Cartell 0.30x0.30 m i suport

1.02.03
E3924

Ml

Cinta de balissament verm-bla

1.02.04
E3925

Ml

Tanca metàl.autònoma 2.5 m

1.02.05
E4030

Ml

Tancament obra:peus drets form.+malla metàl.

1.02.06
E3927

Ut

Xapa d'acer mínim 180x100 cm, rases i passos

1.02.07
E3965

Ml

Barana passarel·la

1.02.08
E3929

H

Brigada de seguretat neteja vials

1.02.09
E3928

H

Tècnic competent per a prevenció

1.02.10
E5001

H

Brigada de seguretat trànsit

50.00

50.00

2,227.00

870.00
Tancament total amb tanca de seguretat per a tot el perímetre de l'obra de
2m. d'alçada, sistema aprovat per la COORDINACIÓ de SEGURETAT I SALUT, per a una vida útil de 20 usos. Inclou tots els accessoris necessaris
per a una correcta col.locació i manteniment, i el succesiu acondicionament
als diversos estadis de l'obra
970.00

50.00

120.00

200.00

40.00

320.00

1.02.11
E5002

Ut

Pòrtic gàlib seguretat elèctric
4.00

1.02.12
XXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
0.00

1.02.13
E39651

Ut

Proteccions treballs alçada encofrats
15.00

Pàgina
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Proteccions treballs rases profundes
12.00

SUBCAPÍTOL 1.03 SENYALITZACIO PROVISIONAL
1.03.01

U

SENYAL NORMALITZADA DE TRÀFIC,AMB SUPORT
METÀL·LIC

SEVERCO

Senyal normalitzada de tràfic, amb suport metàl·lic, inclosa col·locació i
manteniment durant les obres.
24

24.00

24.00

1.03.02
BALUMI

U

BALISA LLUMINOSA INTERMITENT

Balisa lluminosa intermitent, inclosa col·locació i reposició durant les obres.
30

30.00

30.00

1.03.03
PADIREC

U

PANEL DIRECCIONAL NORMALITZAT

Panell direccional normalitzat, amb suport metàl·lic, inclosa col·locació i manteniment durant les obres.
6

6.00

6.00

1.03.04

M

LÍNIA CONTINUA GROGA REFLEXIVA DE 10 CM.
D'AMPLA.

LIGROGA
3

650.00

1,950.00

1,950.00

1.03.05
CONSENY

U

CON DE SENYALITZACIÓ

Con de senyalització, inclosa col·locació, manteniment i reposició durant les
obres.
50

50.00

50.00

1.03.06

M

BANDA SONORA AMB RESALTS PER A LA
REDUCCIÓ DE VELOCITAT

BASONOR

Banda sonora amb resalts per a la reducció de velocitat de 50cm d'ample.
Totalment col·locada.
2

7.00

14.00

14.00

Pàgina
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Longitud Amplada

Alçada

Parcials

Totals

SUBCAPÍTOL 1.04 EXTINCIO D'INCENDIS
1.04.01
E3930

Ut

Extintor automàt.pols ABC 12K
8

8.00

8.00

SUBCAPÍTOL 1.05 PROTECCIO D'INSTAL. ELECTRICA
1.05.01
E3931

Ut

Armari tipus PLT2 fins 26 Kw

1.05.02
E39311

Ut

Revisió imanteniment inst elèctr.

1.00

3.00

SUBCAPÍTOL 1.06 INSTAL.LACIONS DE PERSONAL
1.06.01
E101

UT

Lloguer mescaseta vestidors,dutxa

1.06.02
E3932

Ut

Lloguer mes caseta pref. menjador

1.06.03
E3969

UT

Lloguer WC+fosa sèptica

1.06.04
E3933

Ut

Taula metàl.lica menjador

1.06.05
E3934

Ut

Banc polipropilè 5 persones

1.06.06
E3935

Ut

Pileta correguda 5 aixetes

1.06.07
E3936

Ut

Instal.lació aigua/elèctrica

1.06.08
E3937

Ut

Contenidor de brossa de 1100l

1.06.09
E3962

H

Neteja i manteniment instal·laci

15.00

15.00

15.00

4.00

4.00

4.00

1.00

3.00

360.00
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Uts

Longitud Amplada

Alçada

Parcials

Totals

SUBCAPÍTOL 1.07 MEDICINA PREVENTIVA
1.07.01
E3938

Ut

Farmaciola d'obra instal.lada

1.07.02
E3939

Ut

Llitera portàtil

1.07.03
E3940

H

Ajudant tècnic sanitari

1.07.04
E3960

Ut

Reconeixement mèdic obligatori

6.00

2.00

30.00

30.00

SUBCAPÍTOL 1.08 FORMACIO I REUNIONS
1.08.01
E3941

H

Comitè seguretat 1 reunió/mes
12

12.00

12.00

1.08.02
E3942

H

Formació en seguretat i salut
24

24.00

24.00

Pàgina
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AMIDAMENTS I
PRESSUPOST

Uts Longitud Amplada

Alçada Parcials

Totals

Preu

Import

1 ESTUDI DE SEGURETAT
SUBCAPÍTOL 1.01 PROTECCIONS INDIVIDUALS

1.01.01
E3906

1.01.02
E3907

1.01.03
E3908

1.01.04
E3909

1.01.05
E3910

1.01.06
E3911

1.01.07
E3912

1.01.08
E3913

1.01.09
E3914

1.01.10
E3915

1.01.11
E3916

1.01.12
E3917

Ut

Ut

Ut

Ut

Ut

Ut

Ut

Ut

Ut

Ut

Ut

Ut

Casc seguretat homologat
40.00

3.82

152.80

4.00

15.50

62.00

10.00

6.96

69.60

30.00

9.59

287.70

40.00

8.26

330.40

40.00

9.00

360.00

40.00

3.38

135.20

40.00

11.24

449.60

10.00

36.17

361.70

6.00

18.33

109.98

40.00

15.62

624.80

Pantalla seguretat soldadura

Pantalla protecció partícules

Ulleres contra-impactes

Ulleres anti-pols

Careta anti-pols

Filtre recanvi careta

Protectors auditius

Cinto de seguretat classe A

Cinto anti-vibratori

Mono de treball

Impermeable de treball

Pàgina
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1.01.13
E3918

1.01.14
E3919

1.01.15
E3920

U.A.

Ut

Ut

Ut

Descripció

AMIDAMENTS I
PRESSUPOST

Uts Longitud Amplada

Alçada Parcials

Totals

Preu

Import

40.00

12.26

490.40

40.00

2.65

106.00

40.00

18.59

743.60

40.00

18.63

745.20

Parell de guants

Parell de botes d'aigua

Parell de botes de seguretat

TOTAL SUBCAPÍTOL 1.01..............................................

5,028.98

SUBCAPÍTOL 1.02 PROTECCIONS COL.LECTIVES
1.02.01
E3922

1.02.02
E3923

1.02.03
E3924

1.02.04
E3925

1.02.05
E4030

1.02.06
E3927

1.02.07
E3965

Ut

Ut

Ml

Ml

Ml

Cartell 0.30x0.30 m
50.00

3.18

159.00

50.00

9.88

494.00

2,227.00

1.20

2,672.40

870.00

3.40

2,958.00

970.00

4.91

4,762.70

50.00

34.86

1,743.00

120.00

6.76

811.20

Cartell 0.30x0.30 m i suport

Cinta de balissament verm-bla

Tanca metàl.autònoma 2.5 m

Tancament obra:peus drets form.+malla metàl.

Tancament total amb tanca de seguretat per a tot el perímetre de l'obra de
2m. d'alçada, sistema aprovat per la COORDINACIÓ de SEGURETAT I SALUT, per a una vida útil de 20 usos. Inclou tots els accessoris necessaris
per a una correcta col.locació i manteniment, i el succesiu acondicionament
als diversos estadis de l'obra

Ut

Ml

Xapa d'acer mínim 180x100 cm, rases i passos

Barana passarel·la

Pàgina
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1.02.08
E3929

H

1.02.09
E3928

1.02.10
E5001

1.02.11
E5002

1.02.13
E39651

1.02.14
E39652

H

H

Ut

Ut

Ut

Descripció

AMIDAMENTS I
PRESSUPOST

Uts Longitud Amplada

Alçada Parcials

Totals

Preu

Import

Brigada de seguretat neteja vials
200.00

14.00

2,800.00

40.00

42.26

1,690.40

320.00

14.00

4,480.00

4.00

227.00

908.00

15.00

429.00

6,435.00

12.00

92.00

1,104.00

Tècnic competent per a prevenció

Brigada de seguretat trànsit

Pòrtic gàlib seguretat elèctric

Proteccions treballs alçada encofrats

Proteccions treballs rases profundes

TOTAL SUBCAPÍTOL 1.02..............................................

31,017.70
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AMIDAMENTS I
PRESSUPOST

Uts Longitud Amplada

Alçada Parcials

Totals

Preu

Import

SUBCAPÍTOL 1.03 SENYALITZACIO PROVISIONAL
1.03.01

U

SEVERCO

Senyal normalitzada de tràfic, amb suport metàl·lic, inclosa col·locació i
manteniment durant les obres.

SENYAL NORMALITZADA DE TRÀFIC,AMB SUPORT
METÀL·LIC

24

1.03.02
BALUMI

U

24.00

437.52

30.00

30.08

902.40

6.00

36.42

218.52

1,950.00

0.62

1,209.00

50.00

14.23

711.50

14.00

36.89

516.46

BALISA LLUMINOSA INTERMITENT

U

30.00

PANEL DIRECCIONAL NORMALITZAT

Panell direccional normalitzat, amb suport metàl·lic, inclosa col·locació i manteniment durant les obres.
6

1.03.04

18.23

Balisa lluminosa intermitent, inclosa col·locació i reposició durant les obres.
30

1.03.03
PADIREC

24.00

M

6.00

LÍNIA CONTINUA GROGA REFLEXIVA DE 10 CM.
D'AMPLA.

LIGROGA
3

1.03.05
CONSENY

U

650.00

1,950.00

CON DE SENYALITZACIÓ

Con de senyalització, inclosa col·locació, manteniment i reposició durant les
obres.
50

50.00

1.03.06

M

BASONOR

Banda sonora amb resalts per a la reducció de velocitat de 50cm d'ample.
Totalment col·locada.

BANDA SONORA AMB RESALTS PER A LA
REDUCCIÓ DE VELOCITAT

2

7.00

14.00

TOTAL SUBCAPÍTOL 1.03..............................................

3,995.40
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Alçada Parcials

Totals

Preu

Import

SUBCAPÍTOL 1.04 EXTINCIO D'INCENDIS
1.04.01
E3930

Ut

Extintor automàt.pols ABC 12K
8

8.00

8.00

96.26

770.08

TOTAL SUBCAPÍTOL 1.04..............................................

770.08

SUBCAPÍTOL 1.05 PROTECCIO D'INSTAL. ELECTRICA
1.05.01
E3931

1.05.02
E39311

Ut

Ut

Armari tipus PLT2 fins 26 Kw
1.00

629.96

629.96

3.00

750.00

2,250.00

Revisió imanteniment inst elèctr.

TOTAL SUBCAPÍTOL 1.05..............................................

2,879.96

SUBCAPÍTOL 1.06 INSTAL.LACIONS DE PERSONAL
1.06.01
E101

1.06.02
E3932

1.06.03
E3969

1.06.04
E3933

1.06.05
E3934

1.06.06
E3935

UT

Ut

UT

Ut

Ut

Ut

Lloguer mescaseta vestidors,dutxa
15.00

180.30

2,704.50

15.00

180.30

2,704.50

15.00

190.00

2,850.00

4.00

24.96

99.84

4.00

15.68

62.72

4.00

150.25

601.00

Lloguer mes caseta pref. menjador

Lloguer WC+fosa sèptica

Taula metàl.lica menjador

Banc polipropilè 5 persones

Pileta correguda 5 aixetes
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1.06.08
E3937

1.06.09
E3962

Ut

H
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Uts Longitud Amplada

Alçada Parcials

Totals

Preu

Import

Instal.lació aigua/elèctrica
1.00

450.09

450.09

3.00

23.15

69.45

360.00

12.02

4,327.20

Contenidor de brossa de 1100l

Neteja i manteniment instal·laci

TOTAL SUBCAPÍTOL 1.06..............................................

13,869.30

SUBCAPÍTOL 1.07 MEDICINA PREVENTIVA
1.07.01
E3938

1.07.02
E3939

1.07.03
E3940

1.07.04
E3960

Ut

Ut

H

Ut

Farmaciola d'obra instal.lada
6.00

17.37

104.22

2.00

115.40

230.80

30.00

21.55

646.50

30.00

68.85

2,065.50

Llitera portàtil

Ajudant tècnic sanitari

Reconeixement mèdic obligatori

TOTAL SUBCAPÍTOL 1.07..............................................

3,047.02

Pàgina
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Totals

Preu

Import

SUBCAPÍTOL 1.08 FORMACIO I REUNIONS
1.08.01
E3941

H

Comitè seguretat 1 reunió/mes
12

1.08.02
E3942

H

12.00

12.00

76.68

920.16

24.00

66.60

1,598.40

Formació en seguretat i salut
24

24.00

TOTAL SUBCAPÍTOL 1.08..............................................

TOTAL CAPÍTOL 1 .........................................................

2,518.56

63,127.00

TOTAL LLISTAT .......................................................... 63,127.00

Jordi Molas i Ruiz
Enginyer Tècnic d'Obres Públiques
Col.legiat Nº 9.041
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Import

Capitol

Resum

FASE_1_ESS
-C01F1
-C02F1
-C03F1
-C04F1
-C05F1
-C06F1
-C07F1
-C08F1

ESTUDI DE SEGURETAT.........................................................................................................
-PROTECCIONS INDIVIDUALS.....................................................................
5,028.98
-PROTECCIONS COL.LECTIVES..................................................................
31,017.70
-SENYALITZACIO PROVISIONAL...................................................................
3,995.40
-EXTINCIO D'INCENDIS..................................................................................
770.08
-PROTECCIO D'INSTAL. ELECTRICA..........................................................
2,879.96
-INSTAL.LACIONS DE PERSONAL...............................................................
13,869.30
-MEDICINA PREVENTIVA................................................................................
3,047.02
-FORMACIO I REUNIONS...............................................................................
2,518.56

TOTAL EXECUCIO MATERIAL
13.00 % Despeses Generals............
6.00 % Benefici industrial ................

100.00

63,127.00

8,206.51
3,787.62

TOTAL PRES. PER CONTRACTA SENSE IVA
21.00% I.V.A.........................................

63,127.00

%

75,121.13

15,775.44

TOTAL PRESSUPOST CONTRATA

90,896.57

Puja el pressupost general a l´esmentada quantitat de NORANTA MIL VUIT-CENTS NORANTA-SIS EUROS amb CINQUANTA-SET CÉNTIMS
Tarragona, a abril 2014.

Jordi Molas i Ruiz
Enginyer Tècnic d'Obres Públiques
Col.legiat Nº 9.041

Pàg.

1

104

T E X T R E F Ó S. Abril 2015

RESUM DE PRESSUPOST

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT.
Projecte d'Urbanització del Polígon
Industrial Sesrovires.

105

T E X T R E F Ó S. Abril 2015

106

107

DOCUMENT NÚM. 1. MEMÒRIA
Annex Número 16. Exposició pública. Informes

108

109

TEXT REFÓS del Projecte
d’Urbanització del Polígon Industrial
Sesrovires

Annex núm. 16
Exposició pública. Informes

ANNEX NÚM.16 :
INFORMES EXPOSICIÓ PÚBLICA

Annex núm.16. Exposició pública. Informes

Pàg. 1

110

111

TEXT REFÓS del Projecte
d’Urbanització del Polígon Industrial
Sesrovires

Annex núm. 16
Exposició pública. Informes

INDEX

1. INTRODUCCIÓ
2. AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE SESROVIRES
2.1. Informe d’esmenes prèvies a l’aprovació definitiva
2.2. Criteris per a la licitació de les obres
3. ASSOCIACIÓ ADMINISTRATIVA DE COOPERACIÓ DEL POLÍGON INDUSTRIAL
SESROVIRES
4. AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
5. GENCAT. SERVEI TERRITORIAL DE CARRETERES
6. AIGÜES DE CATALUNYA
7. GAS NATURAL
8. ENDESA

Annex núm.16. Exposició pública. Informes

Pàg. 2

112

113

TEXT REFÓS del Projecte
d’Urbanització del Polígon Industrial
Sesrovires

Annex núm. 16
Exposició pública. Informes

1. INTRODUCCIÓ

A més de l’estudi de les esmenes i incorporacions necessàries indicades per l’Ajuntament
de Sant Esteve Sesrovires, s’han rebut informes al Projecte d’Urbanització, en la fase
d’exposició pública de les següents entitats:
•

Agència Catalana de l’Aigua

•

Servei Territorial de Carreteres de la Generalitat de Catalunya

•

Associació Administrativa de Cooperació del Polígon Industrial Sesrovires

•

Gas Natural

•

Aigües de Catalunya

•

Endesa

2. AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE SESROVIRES

2.1. Informe d’esmenes prèvies a l’aprovació definitiva

Referent a l’informe municipal previ d’esmenes a efectuar després de l’aprovació inicial, de
tots els punts a resoldre en l’aprovació defintiva, s’ha donat solució a tots els punts,
incorporant a la Memòria les subsanacions. I en allò relatiu als Plànols:

1. “El plànol 4.2 defineix el carrer Marconi sense vorera al costat del torrent del 470 al 670 (i així
s'especifica a la Memòria), en canvi a totes les plantes i seccions surt dibuixada la vorera. La solució
adoptada és la de sense vorera, ja que així hi ha l'estalvi del col·lector de plujanes”.

El plànol definitori de les actuacions en pavimentació és el 16.1 (full 1 de 2) en el
que sí queda grafiada en detall la solució aplicada; en la resta de plànols de plantes
d’altres serveis, la base utilitzada presenta una doble línia que sembla una vorera,
mentres que no ho és: la línia interior és la rigola de separació de calçada del pas
peatonal, i l’exterior és la línia de vorades, que sí es conserva per a topall

Annex núm.16. Exposició pública. Informes
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transversal i conducció longitudinal de les pluvials fins els punts de

desguàs

materialitzats amb les baixants de terraplè al barranc. En resum, l’espai de les
plantes està correctament marcat en quant que franges d’usos diferents, al mateix
nivell, sense vorades ni vorada; altra cosa és com es materialitza, que s’explicita en
el plànol 16.1 de pavimentació. S’ha modificat el plànol 4.2 per a una explicació
més clara:

2. Carrer Joan Oró, secció E
Comentari: No té sentit fer tantes pendents transversal, només un única línia de recollida a la rigola
central i tot pendent cap a ella, és a dir, la calçada amb una única pendent del 2% cap a la rigola
central. Aquesta solució, que redueix el número d'embornals, afecta al plànol 7.1 i als amidaments.

La mitja porció del C/Oró del nord que fa façana amb la B-224, és receptora de
l’escorrentiu dels seus talussos, actualment hi ha una cuneta de peu de talús. Com
que el pendent longitudinal dels dos trams del C/ Oró es mantindrà, no sembla
recomenable el trespàs de la recollida de les cunetes al centre del carrer.

En

paral.lel, per a la cabuda de les places d’aparcament pot necessitar-se un petit
muret al peu dels talussos. La solució prevista en Projecte comporta la previsió de
màxima despesa, a expenses que durant l’execució s’estimi el contrari.
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3. Plànol 8.1 Comentari: S'indica que les escomeses seran de PVC 150, quan a la Memòria i
Pressupost és de 200. S'ha de corregir el plànol i posar PVC 200.

S’ha modificat Plànol 8.1.

4. Comentari: si no es semi tapa inferiorment la sortida de plujanes, a l'estar les dues sortides a la
mateixa cota, no s'assegura que tota la primera pluja es derivi cap el col·lector de residuals.
Observant el plànol 7.3 full 3 de 3 el detall del First Flush, el pou receptor estarà sempre inundat la
seva part per sota la sortida del col·lector de residuals (com a mínim 315 mm), a més, donat que per
les pluvials s'arrossegaran sediments, en poc temps quedarà inutilitzat aquesta part inferior i ja no
funcionarà com a derivació de la primera pluja.

S’ha modificat la solució per a la discriminació de les primeres aigües a derivar cap
a residuals, del fluxe a secció més alta a continuar pel conducte de sortida de
pluvials. Expressat en el Plànol 7.3 modificat.

2.2. Criteris per a la licitació de les obres

CRITERIS PER AL PROCÉS DE LICITACIÓ DE LA FUTURA OBRA URBANITZADORA COM A
CONSEQÜÈNCIA DE L’AL·LEGACIÓ PRESENTADA PER L’ASSOCIACIÓ

ADMINISTRATIVA DE

COOPERACIÓ DE LA UA3 – POLÍGON INDUSTRIAL SESROVIRES
Com a conseqüència de l’al·legació presentada per l’Associació Administrativa de
Cooperació de la UA3 – Polígon Industrial Sesrovires, de les diferents reunions realitzades
amb la mateixa Associació i de les diferents audiències públiques realitzades amb els
propietaris i interessats de l’àmbit del Polígon Industrial Sesrovires, en sorgeixen una sèrie
de premisses a tenir en compte de cara a la futura licitació dels treballs d’urbanització del
polígon industrial.
Per part de totes les parts implicades, s’ha posat de manifest la necessitat de posar en
valor les obres d’urbanització realitzades fins el moment, però en canvi, tots coincidim en la
impossibilitat de saber quin percentatge de les obres realitzades podran ser aprofitades en
el nou procés d’urbanització que s’haurà de portar a terme (es tracta d’una obra
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urbanitzadora que, depenent de en quin moment s’acabi executant, podrà aprofitar més o
menys el ja existent, i solament serà possible valorar això en el moment que s’executin les
obres d’urbanització, i es pugui veure si es poden incorporar les obres realitzades fins el
moment i com es poden incorporar, atès que cal valorar l’esforç extra que pot suposar
adaptar-se a les mateixes, en cas que es pugui observar que són realment aprofitables).
A aquests efectes, l’Ajuntament considera necessari que el present projecte d’urbanització
contempli una sèrie de criteris que hauran de ser tinguts en compte en el moment de
realitzar la futura licitació de les obres urbanitzadores, entre tots els altres que l’Ajuntament
i els propietaris considerin adient tenir en compte en el moment que es tramiti tal licitació.
En aquest sentit, es proposa:
-

Que la futura licitació estigui encapçalada per una mesa de contractació en la que hi
hagin representants de l’Associació Administrativa de Cooperació de la UA3 –
Polígon Industrial Sesrovires, i en cas que es consideri adient, altres possibles
representants dels propietaris del polígon.

-

El Plec de Prescripcions Tècniques que haurà de regular la futura licitació de l’obra,
contemplarà la necessitat de que el licitador s’hagi de fer càrrec de les feines
valoració de totes aquelles obres executades fins el moment, i que suposen un
estalvi per a la comunitat reparcel·latòria. L’empresa licitadora haurà de fer-se
càrrec de la seva valoració per mitjà de la realització d’informes que hauran de ser
tutelats per les persones que siguin designades per l’Ajuntament i per l’Associació
Administrativa de Cooperació, en cas que aquesta darrera ho consideri adequat.

-

Obrir un procediment de sol·licitud per part dels privats afectats als efectes de que
la mateixa obra urbanitzadora realitzi els tancaments de les finques a les que se’ls
hi afecta la tanca actual, a càrrec del propietari afectat, i una vegada s’hagi realitzat
la licitació de l’obra urbanitzadora.

-

El Plec de prescripcions tècniques de la futura licitació haurà de posar de manifest
la valoració en les propostes de les següents millores:
o Cal tenir present que la degradació dels carrers es constant, i per tant,
aquests es veuran afectats fins el moment en que es realitzin finalment les
obres d’urbanització. Es proposa que com a millora a valorar en la futura
licitació de l’obra urbanitzadora es contempli l’anàlisi de la situació dels
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carrers a data de licitació, als efectes d’adaptar el projecte a la realitat del
moment d’execució de l’obra.
o Tenir present com a millora de la licitació de l’obra urbanitzadora el realitzar
una subbase de formigó en la coronació de les rases per tal d’impedir la
degradació de les juntes de les rases.
o

Si bé el projecte d’urbanització ja contempla la retirada de la canonada de
residuals existent per mitjà de la seva substitució, i enderroc en el moment
de realitzar la nova rasa, caldria valorar la possibilitat d’incorporar com a
millora en el procés de licitació la gestió d’aquest residu.

L’aprovació dels Plecs de Prescripcions que hauran de regular les ofertes del concurs de
licitació de les obres d’urbanització del polígon industrial, seran treballades conjuntament
amb els propietaris i amb l’Associació Administrativa de Cooperació, si bé, com no pot ser
d’altre manera, la seva tramitació i formalització final serà realitzada i decidida per
l’Ajuntament.

3. ASSOCIACIÓ ADMINISTRATIVA DE COOPERACIÓ DEL POLÍGON INDUSTRIAL
SESROVIRES

Havent revisat l’escrit d’observacions al Projecte que va presentar la AACPIS (excloent les
de cairede gestió general o de competència del Pla Parcial), amb un alt percentatge de
contingut referent a impacte econòmic, s’han avaluat les més significatives i havent-les
consensuat amb l’Ajuntament, s’han practicat les següents esmenes:

3.1. Re-valoració del capítol de mitja i baixa tensió en allò referent a la participació
directa de la companyia Endesa, passant a separar l’obra civil de la “mecànica”
(industrial elèctrica), d’acord amb el nou estudi econòmic de la companyia, de
manera que la primera s’executarà pel Contractista general de l’obra a preus de
projecte, i la segona serà contractada a Endesa o empresa homologada per ella.

3.2. Increment dels preus dels cables de l’enllumenat públic, per a adequació a mercat.
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3.3. Increment de volum de terraplè en el tram PK 0+380 a PK 0+420 del C/ Marconi.

3.4. Identificació de nous trams qualificables de “en mal estat”, segons Projecte.
Donada la progressió de les patologies identificades (l’Associació parla de
paviments però igualment passa en els col.lectors existents de residuals, baixants
de pluvials al barranc, desperfectes en el camí del Torrent de Can Pau Pere,
etc...), s’ha incrementat la partida de sanejos previstos.

3.5. Ara bé, en funció del temps que transcorri fins l’execució de les obres, aquests
aspectes del punt 4. empitjoraran, pel que un document que es redacta en data
concreta no pot predir l’estat real en el moment d’execució. A tal efecte, part de
l’estalvi obtingut explicat pel canvi del punt 1. de l’obra de mitja i baixa tensió, s’ha
aplicat a Projecte en forma de diverses partides alçades a justificar.

3.6. Respecte del possible dèficit pressupostari per l’eliminació dels conductes
existents,

reiterar que el Projecte preveu en les excavacions, la portada a

abocador amb pagament de taxes i cànons.

Addicionalment, està el capítol

específic de Gestió de Residus.

3.7. En concret, els residus de formigó, inerts, no cal classificar-los amb el que queden
pagats directament des de les partides.

3.8. Altres residus, també inerts com PVCs, cables, PE’s, etc... sí són classificables en
obra tal i com preveu el capítol de Gestió de Residus. Si tot i així, encara es
considerés insuficient en el moment d’execució de l’obra, cosa que determinarà el
Pla de Gestió de Residus a redactar pel Contractista i aprovar per la Direcció
Facultativa, les partides reservades per a imprevistos, fruits de l’estalvi del punt 1,
poden considerar un augment de l’import de l’esmentat capítol de residus.

3.9. ENDESA
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Les propostes presentades per l’Associació són vaibles i interessants, aprofitant
l’obertura de nous carrers (Marconi est) i connexions (Einstein),

cosa que la

companyia no ha fet, projectant solament sobre la realitat existent:
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En els processos d’urbanització, les negociacions amb ENDESA no acaben fins el
moment de la signatura del Conveni amb ells, recomenable fer-ho estrictament en
el moment de l’inici de les obres, tot i que s’hagi de començar a negociar molts
mesos abans a més que el seu ESTUDI TÈCNICO-ECONÒMIC definitiu tampoc el
faran fins aquest moment. Passa amb d’altres aspectes com que l’Estudi actualitzat
no contempla l’escomesa en baixa del quadre d’enllumenat públic; tenint aquí en
Projecte tots els costos controlats, es considera addient deixar les propostes a
negociar en el moment de tancament de conveni.

A més dels canvis que s’han incorporat directament al Projecte, l’Ajuntament recull les
valoracions quantitatives i qualitatives de més trascendència de l’Associació, en el present
apartat 2.2.

Donada l’extensa documentació feta arribar per la ADCPISES, s’aporta aquí només els
seus documents resum:
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4. AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA

S’aporta document, amb el resum de l’informe FAVORABLE al sanejament, aigua potable,
inundabilitat.

Annex núm.16. Exposició pública. Informes

Pàg. 20

132

133

TEXT REFÓS del Projecte
d’Urbanització del Polígon Industrial
Sesrovires

Annex núm.16. Exposició pública. Informes

Annex núm. 16
Exposició pública. Informes

Pàg. 21

134

TEXT REFÓS del Projecte
d’Urbanització del Polígon Industrial
Sesrovires

Annex núm.16. Exposició pública. Informes

Annex núm. 16
Exposició pública. Informes

Pàg. 22

135

TEXT REFÓS del Projecte
d’Urbanització del Polígon Industrial
Sesrovires

Annex núm.16. Exposició pública. Informes

Annex núm. 16
Exposició pública. Informes

Pàg. 23

136

TEXT REFÓS del Projecte
d’Urbanització del Polígon Industrial
Sesrovires

Annex núm.16. Exposició pública. Informes

Annex núm. 16
Exposició pública. Informes

Pàg. 24

137

TEXT REFÓS del Projecte
d’Urbanització del Polígon Industrial
Sesrovires

Annex núm.16. Exposició pública. Informes

Annex núm. 16
Exposició pública. Informes

Pàg. 25

138

TEXT REFÓS del Projecte
d’Urbanització del Polígon Industrial
Sesrovires

Annex núm.16. Exposició pública. Informes

Annex núm. 16
Exposició pública. Informes

Pàg. 26

139

TEXT REFÓS del Projecte
d’Urbanització del Polígon Industrial
Sesrovires

Annex núm. 16
Exposició pública. Informes

5. GENCAT. SERVEI TERRITORIAL DE CARRETERES
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6. AIGÜES DE CATALUNYA
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7. GAS NATURAL
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