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TREBALLS DE  SUPRESSIÓ DE PÈRDUES D’AIGÜES RESIDUALS AL MEDI 
NATURAL, AL CARRER DE PERE CASTELLS DE PARETS DEL VALLÈS                                 

 

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 

OBJECTE 

El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, annex al Projecte, desenvolupa la 
problemàtica específica de seguretat dels treballs de supressió de pèrdues d’aigües 
residuals al medi natural, al carrer de Pere Castells de Parets del Vallès; i es redacta 
d'acord amb la legislació vigent en matèria de seguretat relacionada al final d’aquesta 
memòria, en especial la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos 
Laborals i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, segons el qual s'estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.  

Aquest estudi bàsic de seguretat i salut, forma part del document d'execució d'obra o, 
en el seu cas, del projecte d'obra, és coherent amb el contingut del mateix i recull les 
mesures preventives adequades als riscos que comporti la realització de l'obra. 

Segons el RD, el promotor està obligat a que en la fase de redacció del projecte 
s'elabori un estudi de seguretat i salut en els projectes d'obres, quan en l'elaboració 
del projecte d'obra intervinguin diversos projectistes, el promotor designarà un 
coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del projecte d'obra. 

La designació dels coordinadors no eximirà al promotor de les seves responsabilitats. 

SITUACIÓ 

L’àmbit de referència es troba ubicat a l’est del casc urbà, al barri de l’Eixample de 
Parets del Vallès, concretament, al carrer de Pare Castells, a l’àmbit comprés entre  
l’Avinguda Catalunya i el carrer Montseny. 

PROMOTOR 

El promotor de l’actuació és l’Ajuntament de Parets del Vallès. 

DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

L’objecte d’aquest document és la definició dels treballs a executar, de supressió de 
les pèrdues d’aigües residuals al medi ambient, a un tram del carrer de Pere Castell, a 
la zona de l’eixample del municipi, optimitzant els recursos i garantint la correcta 
dotació de serveis pels residents del sector. 

Les activitats constructives previstes són les descrites a continuació, que es dedueixen 
dels diferents documents del Projecte (memòria, valoració econòmica i documentació 
gràfica).  

Demolicions 

Són aquells treballs corresponents a l'enderrocament dels elements existents, no 
aprofitables, a l’espai on es procedirà a realitzar les obres d’urbanització. 
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Es realitzarà amb medis manuals i/o mecànics segons convingui.  

Per a realitzar els treballs de demolició es considerarà el següent equip humà: 

- Operaris especialitzats per a realitzar la demolició 

- Conductors de maquinaria per al transport.  

- Conductors de maquinaria per a la demolició.  

Els medis auxiliars a tenir en compte seran:  

- Maquinària: compressor amb martells, dúmper, pala, camió banyera, camió 
porta contenidors, retroexcavadora, grua mòbil, etc.  

- Útils: contenidor, baranes, etc. 

- Eines manuals.  

Moviments de terres 

S'entén com moviment de terres tots els treballs encaminats en preparar el terreny 
per a la seva posterior construcció.  

Les activitats de moviment de terres són, bàsicament, l'excavació, transport i 
l’abocament de terres i la formació de terraplens amb sòls seleccionats procedents de 
la pròpia excavació o de préstec. 

Per a realitzar els treballs es considerarà el següent equip humà: 

- Operaris especialitzats per a realitzar treballs d'excavació i formació de 
terraplens. 

- Operaris especialitzats per a realitzar treballs d'entibació. 

- Conductors de maquinària per a l'excavació. 

- Conductors de maquinària per a el transport. 

- Conductors de maquinària per a la compactació. 

- Senyalistes. 

Els medis auxiliars a tenir en compte seran:  

- Maquinària: pala carregadora, corrons vibradors, dúmper, camió banyera, 
camió porta contenidors, camions cisterna, etc. 

- Útils: contenidor, baranes, etc. 

- Eines manuals. 

Instal·lacions 

Són aquells treballs de muntatge o col·locació d'un conjunt d'aparells, conduccions, 
accessoris, etc., destinats a proporcionar un servei. 

Per a realitzar aquests treballs es considerarà el següent equip humà: 

- Operaris especialitzats en excavació i terraplenat de rases. 

- Operaris especialitzats per a realitzar treballs d’instal·lacions elèctriques i 
comunicacions. 

- Conductors de maquinària de transport. 

Els medis auxiliars a tenir en compte seran: 

- Maquinària: camió-grua, retroexcavadores, corrons vibradors, etc.  

- Útils: escala, voltímetre, trepadora, baranes, etc. 
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- Eines manuals. 

Paviments i ferms 

Aquest treball consisteix en executar sobre el terreny una sèrie de capes per 
conformar la superfície de trànsit, estada i accés a la plaça. 

Per a realitzar aquest treball es considerarà el següent equip humà: 

- Operaris especialitzats per a realitzar treballs de pavimentació. 

- Conductors de maquinària per a pavimentar. 

- Conductors de maquinària per al transport. 

- Senyalistes. 

Els mitjans auxiliars a tenir en compte són:  

- Maquinària: estenedores, nivelladores, corrons vibradors, compactadores de 
pneumàtics, camions banyera, dúmpers, etc.  

- Útils: baranes, etc. 

- Eines manuals. 

CARACTERÍSTIQUES DE LA UBICACIÓ DELS TREBALLS 

L'execució dels treballs es durà a terme al sector de referència,  situat dins el casc 
urbà del municipi de Parets del Vallès, al barri de l’Eixample de Parets del Vallès, al 
carrer de Pere Castells, entre l’avinguda Caatalunya i el carrer Montseny.  

Atès que les obres es troben justament al casc urbà de la ciutat, i que l’amplada dels 
carrers limítrofs és suficient, no es considera problemàtic l’accés de la maquinària ni 
dels treballadors a l’obra. 

PRESSUPOSTOS 

Pressupost d’execució material del Projecte 

El pressupost d'execució material del projecte, inclòs repercussió de Seguretat i Salut, 
és de 18.373,57 € (sense D.G., B.I. i IVA). 

Pressupost de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

El pressupost estimat dels treballs recollits a l'estudi bàsic de seguretat i salut és de 
360,27 € (sense D.G., B.I. i IVA). 

El pressupost de l'estudi bàsic de seguretat i salut s’ha incorporat al pressupost 
general de l'obra com un capítol més del mateix. 

No s'inclouen en el pressupost de l'estudi les despeses derivades o exigibles per a la 
correcta execució dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els 
criteris tècnics generalment admesos, emanats d'organismes especialitzats. 

Els amidaments, qualitats i valoracions recollides en el pressupost de l'estudi podran 
ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel contractista en el pla de 
seguretat i salut a que es refereix l'article 7 de RD, prèvia justificació tècnica 
convenientment motivada, sempre que no suposi disminució de l'import total, ni dels 
nivells de protecció continguts en l'estudi. 

El control econòmic de les partides que integren el pressupost del present estudi, que 
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siguin abonables al contractista principal, serà idèntic al que s'apliqui a l'estat 
d'amidaments del projecte d'execució. 

TERMINI D'EXECUCIÓ 

Es preveu una durada d'execució dels treballs de 3 setmanes. 

NOMBRE DE TREBALLADORS 

Es preveu una mitjana de 4 treballadors, amb un màxim de 6 treballadors. 

COORDINADOR DE SEGURETAT 

Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i 
treballadors autònoms, el promotor, abans de l'inici dels treballs o tan aviat com es 
verifiqui aquesta circumstancia, designarà un coordinador en matèria de seguretat i 
salut durant l'execució de l'obra, que assumirà les funcions que el RD 1627/1997 
defineixen. 

La designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del 
projecte d'obra i durant l'execució de l'obra podrà recaure en la mateixa persona. 

PLA DE SEGURETAT 

En compliment de l'article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre de 1997, 
cada contractista elaborarà un pla de seguretat i salut en el treball en el que 
s'analitzen, estudien, desenvolupen i complementen les previsions contingudes en 
l'estudi de S. i S., en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra, mitjans i 
mètodes d’execució. En aquest pla s'inclouran les propostes de mesures alternatives 
de prevenció que el contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica, que 
no podrà implicar disminució dels nivells de protecció previstos en l'estudi. En el cas 
de plans de seguretat i salut elaborats en aplicació de l'estudi de seguretat i salut les 
propostes de mesures alternatives de prevenció inclouran la seva valoració econòmica, 
que no podrà implicar disminució de l'import total, d'acord amb el segon paràgraf de 
l'apartat 4 de l'article 5 del RD. 

El pla de seguretat i salut o cada pla de seguretat i salut elaborat, haurà d’ésser 
aprovat abans de l’inici de les obres, pel coordinador en matèria de seguretat i salut 
en execució d’obra. 

Aquest  pla o plans de seguretat i salut, es faran arribar als interessats, segons 
estableix el Reial Decret 1627/1997, amb la finalitat que puguin presentar els 
suggeriments i les alternatives que els hi semblin oportuns. 

El pla de seguretat i salut, juntament amb l'aprovació del coordinador, l'enviarà el 
contractista als Serveis Territorials de Treball de la Generalitat de Catalunya, carrer 
Carrera núm. 20-24 de Barcelona, amb la comunicació d'obertura de centre de treball, 
com es preceptiu. 

Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de 
resultes de les alteracions i incidències que puguin produir-se en el decurs de 
l’execució de l’obra o bé per variacions en el projecte d’execució que ha servit de base 
per elaborar aquest estudi bàsic de seguretat i salut, requerirà l’aprovació del 
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coordinador. 

En el cas d'obres de les Administracions públiques, el pla amb el corresponent informe 
del coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, s'elevarà 
per a la seva aprovació a l'Administració publica que hagi adjudicat l'obra. 

Els coordinadors, la direcció facultativa i el promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als subcontractistes. 

El pla de seguretat i salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social i dels tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i 
salut en les Administracions públiques competents. 

Quan no sigui necessària la designació del coordinador, les funcions que se li 
atribueixen en els paràgrafs anteriors seran assumides per la direcció facultativa. 

Així mateix, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent de la 
direcció facultativa. 

LLIBRE D’INCIDÈNCIES 

En cada centre de treball existirà, amb finalitats de control i seguiment del pla de 
seguretat i salut, un llibre d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a 
tal efecte. Facilitat pel Col·legi Professional al que pertanyi el tècnic que hagi aprovat 
el Pla de Seguretat i Salut. En les obres de les Administracions publiques ho facilitarà 
l'oficina de supervisió de projectes o òrgan equivalent. 

El llibre d'incidències haurà d'estar sempre en l'obra, i estarà en poder del coordinador 
en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no fos necessària la 
designació de coordinador, en poder de la direcció facultativa. 

A aquest llibre hi podran accedir la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i 
subcontractistes i els treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb 
responsabilitats en matèria de prevenció de les empreses intervinents en l'obra, els 
representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de 
seguretat i salut en el treball de les Administracions publiques competents, que 
podran fer anotacions en ell, relacionades amb les finalitats que al llibre se li 
reconeixen. 

Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra, o quan no sigui necessària la designació 
de coordinador, la direcció facultativa, estaran obligats a remetre, en el termini de 
vint-i-quatre hores, una copia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social de la 
província en què es realitza l'obra, (a Barcelona, Travessera de Gràcia núm. 303-311). 

Igualment hauran de notificar les anotacions en el llibre al contractista afectat i als 
representants dels treballadors d'aquest. 

AVÍS PREVI 

L’avís previ és redactarà d’acord amb el disposat en l’annex III del RD 1627/1997, de 
data 24-X-1997; s'haurà d'exposar en l'obra de forma visible, actualitzant-se si fos 
necessari. 

En les obres incloses en l'àmbit d'aplicació del present Reial Decret, el promotor ha 
d’efectuar un avís als Serveis Territorials de Treball de la Generalitat, carrer Carrera 
núm. 20-24 de Barcelona, abans de l’inici de les obres. 
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OBERTURA DEL CENTRE DE TREBALL 

L'obertura del centre de treball haurà de comunicar-se  a l'autoritat laboral, i haurà 
d'incloure el pla de seguretat i salut al que es refereix l'article del RD 1627/97.  

ACCESSOS A LES OBRES 

Cada contractista controlarà els accessos a l’obra de manera que tant sols les 
persones autoritzades i amb les proteccions personals que són obligades puguin 
accedir a l’obra. 

L’accés restarà tancat, amb avisadors o timbre, vigilat permanentment quan s’obri. 

SERVEIS I UNITATS CONSTRUCTIVES I ELS SEUS RISCOS 

Serveis provisionals 

A peu d'obra de l’edificació actual, hi ha subministrament d’aigua, subministrament 
elèctric i connexió per a telèfon. 

Unitats constructives i els seus riscos 

Pel que fa a les causes dels accidents s'ha tingut present la guia d'avaluació de Riscos 
editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat 
només els Riscos més importants. I en la seva avaluació s'han tingut en compte les 
consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l'obra, considerant: la 
probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser 
modificada en funció de la tecnologia que aporti l' empresa constructora o empreses 
que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l' Article 7 del R. D. 
1627/1997, del 24 d' octubre. 

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

 

Llegenda 
ínfima   
baixa   
mitja   

elevada   
crítica   

 

Demolicions 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 

1.- Caiguda de persones a distint nivell. ALTA MOLT GREU CRÍTICA 

2.- Caiguda de persones al mateix nivell. ALTA GREU ELEVADA 

3.- Caiguda d'objectes per desplom. MITJA MOLT GREU ELEVADA 
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4.- Caiguda d'objectes per manipulació. ALTA GREU ELEVADA 

5.- Caiguda d'objectes. ALTA GREU ELEVADA 

6.- Petjades sobre objectes. ALTA GREU ELEVADA 

7.- Cops contra objectes immòbils. ALTA LLEU MITJA 

8.- Cops amb elements mòbils de maquines. BAIXA GREU BAIXA 

9.- Cops contra objectes o eines. MITJA LLEU BAIXA 

10.- Projecció de fragments o partícules. MITJA LLEU BAIXA 

11.- Atrapaments per o entre objectes. MITJA GREU MITJA 

13.- Sobreesforços.  MITJA LLEU BAIXA 

16.- Contactes elèctrics. MITJA MOLT GREU ELEVADA 
17.- Inhalació o ingestió de substàncies 
nocives. 

MITJA LLEU BAIXA 

19.- Exposició a radiacions. ALTA GREU ELEVADA 

23.- Atrop., cops amb o contra vehicles. MITJA GREU ELEVADA 

24.- Accidents de tràfic. MITJA GREU MITJA 

26.- O. R.: manipulació de materials tallants. ALTA LLEU MITJA 

28.- Malalties causades per agents físics. MITJA GREU MITJA 

Moviment de terres 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 

1.- Caiguda de persones a distint nivell. MITJA  GREU MITJA 

2.- Caiguda de persones al mateix nivell. BAIXA  LLEU ÍNFIMA 

3.- Caiguda d'objectes per desplom. ALTA MOLT GREU CRÍTICA 

4.- Caiguda d'objectes per manipulació. MITJA LLEU BAIXA 

5.- Caiguda d'objectes despresos. MITJA GREU MITJA 

6.- Petjades sobre objectes. MITJA LLEU BAIXA 

7.- Cops contra objectes immòbils. MITJA LLEU BAIXA 

8.- Cops amb elements mòbils de maquines. BAIXA GREU BAIXA 

9.- Cops contra objectes o eines. MITJA LLEU BAIXA 

11.- Atrapaments per o entre objectes. MITJA MOLT GREU ELEVADA 

12.- Atrapaments per bolcada de màquines. MITJA MOLT GREU ELEVADA 

16.- Contactes elèctrics. MITJA MOLT GREU ELEVADA 

20.- Explosions. BAIXA MOLT GREU MITJA 

21.- Incendis. BAIXA MOLT GREU MITJA 

23.- Atrop., cops amb o contra vehicles. ALTA MOLT GREU CRÍTICA 

24.- Accidents de tràfic. MITJA GREU MITJA 

28.- Malalties causades per agents físics. MITJA GREU MITJA 

29.- Malalties causades per agents biològics. MITJA GREU MITJA 

Instal·lacions 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 
1.- Caiguda de persones a distint nivell. ALTA MOLT GREU CRÍTICA 
2.- Caiguda de persones al mateix nivell. MITJA LLEU BAIXA 
4.- Caiguda d'objectes per manipulació. BAIXA LLEU ÍNFIMA 
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5.- Caiguda d'objectes despresos. MITJA GREU MITJA 
6.- Trepitjades sobre objectes. MITJA GREU MITJA 
9.- Cops contra objectes o eines. MITJA LLEU BAIXA 
13.- Sobreesforços. MITJA LLEU BAIXA 
15.- Contactes tèrmics. BAIXA GREU BAIXA 
16.- Contactes elèctrics. ALTA MOLT GREU CRÍTICA 
20.- Explosions. BAIXA MOLT GREU MITJA 
21.- Incendis. BAIXA MOLT GREU MITJA 
26.- O. R.: manipulació de materials tallants. ALTA LLEU MITJA 
28.- Malalties causades per agents físics. MITJA GREU MITJA 

Ferms i paviments 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 
2.- Caiguda de persones al mateix nivell.  MITJA  GREU  MITJA  
4.- Caiguda d'objectes per manipulació.  BAIXA  LLEU  ÍNFIMA 
6.- Trepitjades sobre objectes. MITJA LLEU BAIXA 
8.- Cops amb elements mòbils de maquines.  MITJA  GREU MITJA  
9.- Cops contra objectes o eines.  MITJA  GREU MITJA  
10.- Projecció de fragments o partícules. MITJA  LLEU BAIXA 
11.- Atrapaments per o entre objectes. BAIXA  GREU BAIXA 
12.- Atrapaments per bolcada de màquines. BAIXA  MOLT GREU  MITJA  
13.- Sobreesforços.  BAIXA  GREU BAIXA 
16.- Contactes elèctrics.  MITJA  GREU MITJA  
17.- Inhalació o ingestió de substàncies 
nocives. MITJA  GREU MITJA  

18.- Contactes amb sust, càustiques i/o 
corrosives.  

MITJA  GREU MITJA 

21.- Incendis.  BAIXA  GREU BAIXA 
23.- Atrop., cops amb o contra vehicles.  ALTA  GREU ELEVADA  
24.- Accidents de tràfic.  MITJA GREU MITJA  
26.- O. R.: manipulació de materials 
abrasius.  ALTA  LLEU MITJA 

27.- Agents químics.  MITJA GREU MITJA  
28.- Malalties causades per agents físics.  MITJA LLEU BAIXA 

Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització 

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

- Tanques tubulars metàl·liques de limitació i protecció de 90 cm d'altura.  

- Xarxes de seguretat, horitzontals o verticals, segons el cas, de poliamida amb 
un diàmetre de la corda de 4 mm i una llum de malla màxima de 100x100 mm. 
Anirà proveïda de corda perimetral de 12 mm de diàmetre. 

- Extintors de característiques adequades. 

- Instal·lació elèctrica incloent: quadres, distribuïdors, interruptor general de tall, 
magnetotèrmics, diferencials, toma de terra, etc. 

En quant a la senyalització de Seguretat, d'acord amb la norma "Señalización de 
Seguridad y Salud en el Trabajo" R.D. 485/1997, del 14 d'Abril, serà necessari 
disposar de les següents senyals: 

- Senyal d'advertència de caiguda a distint nivell. 
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- Senyal d'advertència de risc de caure.  

- Senyal d'advertència de risc elèctric. 

- Senyal d'advertència de perill en general. 

- Senyal de prohibit passar als vianants. 

- Senyal de prohibit fumar. 

- Senyal de protecció obligatòria del cap. 

- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 

- Senyal de protecció obligatòria de la vista. 

- Senyal de protecció obligatòria de l'oïda. 

- Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 

- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

- Senyal de protecció obligatòria del cos. 

- Senyal de protecció individual obligatòria per a caigudes. 

- Senyals lluminosos vermells o ambarins, i continus o intermitents, segons el 
grau de perillositat. 

- Senyals acústiques amb nivell sonor superior al nivell de soroll ambiental. 

- Senyals gestuals. 

Per altra banda, segons el Codi de Circulació per a la senyalització de Seguretat vial i 
la Norma de Carreteras 8.3-IC "Señalización de Obras" per a la senyalització, el balisat 
i, al seu cas, defensa d'Obres, inclourem:  

- Senyal de perill indefinit. 

- Senyal de la pendent de la rampa. 

- Senyal de limitació de velocitat. 

- Senyal de prohibit avançar. 

- Senyal de pas preferent. 

- Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 

- Senyal indicatiu d'entrada i sortida de camions. 

- Pannell de balisament direccional alt. 

- Pannell de balisament doble direccional alt.  

- Abalissament destellant per a la conducció nocturna.  

- Cinta de balisament.  

- Jalons de senyalització. 

- Bastidor mòbil. 

- Barrera de Seguretat rígida. 

- Barrera de Seguretat metàl·lica. 

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