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Memòria 1 

 
1. Objecte del present projecte 
 
El present projecte, redactat pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Parets del Vallès, té per 
objecte la definició de les obres d’urbanització i ampliació de l’aparcament del Camp de les Peces,  
amb una superfície de l’àmbit d’actuació de 3.522,53 m2. 
 
Aquesta actuació permetrà  ampliar i ordenar l’espai destinat a aparcament i millorar la qualitat dels 
espais públics. En concret, es proposa asfaltar de nou l’aparcament actual, de uns 2.713,08 m2, i 
ampliar-lo 809,45 m2, paral·lelament a l’avinguda Catalunya. Degut a aquesta ampliació, caldrà 
traslladar la zona de descans situada adjacent a l’aparcament i ubicar-la a l’interior del parc. 
D’aquesta forma es millora la ordenació actual, així com l’accés als habitatges de la zona, tot  
ampliant el nombre de places d’aparcament. 
 
 
2.Antecedents 
 
El desenvolupament econòmic i urbanístic de Parets del Vallès s’ha beneficiat de les seves 
excel·lents comunicacions. Ara, atès el creixement urbà i la creixent demanda de major qualitat de 
vida de la població, es tracta de estudiar com integrar aquest aparcament dins el teixit urbà per tal 
que no es converteixin en barreres i serveixin a les noves funcionalitats. 
 
L’Ajuntament de Parets del Vallès està urbanitzant els espais públics del municipi, que formen part 
de la trama urbana bàsica, i disposen d’una urbanització inadequada o envellida, i/o manca de 
serveis. L’ampliació de l’aparcament del Camp de les Peces forma part d’aquest trama urbana. 
 
El present projecte completa l’ampliació i urbanització de l’aparcament amb els elements que 
facilitaran la seva adaptació a les prestacions que es demanen a un aparcament urbà, completant 
aquells que actualment li manquen i restablint aquells que estan envellits. 
 
 
3.Informació topogràfica 
 
Per a la realització del present projecte s'ha partit de la informació topogràfica de l’actual 
cartografia del municipi. 
 
Aquesta informació s'ha materialitzat en una planta general amb una precisió equivalent, a una 
escala 1/1.000, i digitalitzada pel tal de poder gestionar la informació gràfica amb un programa de 
dibuix assistit per ordinador. 
 
 
4.Situació actual 
 
L’aparcament del Camp de les Peces està situat a l’encreuament entre l’avinguda de Catalunya i el 
carrer d’Aragó. Està delimitat per la seva part nord pel propi carrer Aragó, per la part est per un 
passeig de sauló adjacent a un edifici plurifamiliar, per la part sud amb el pas soterrat del pont de 
la Mandra i per la part oest amb l’avinguda Catalunya. 
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La forma de la zona d’estacionament actual és rectangular amb una superfície de 2.713,08 m2, i 
una llargada d’uns 80 m, per una amplada d’uns 33 m. 
 
La pavimentació actual consisteix en un paviment d’aglomerat asfàltic sobre una sub-base de tot-ú. 
 
L’aparcament i la zona d’ampliació disposen de xarxa unitària de sanejament i una xarxa 
d’enllumenat. 
 
 
5.Condicionants considerats 
 
En primer lloc, l’estudi d’alineacions i les seccions que s’ha realitzat des dels Serveis Tècnics 
Municipals. Aquest estudi realitzat a escala 1/250 permet definir amb detall les alineacions. 
 
Les places d’aparcament tindran les dimensions mínimes de 2,50 x 5,00 m. Els carrils de circulació 
seran d’un sol sentit i tindran una amplària mínima de 5,00 m. 
 
La rasant projectada ve condicionada per la pavimentació actual, i principalment per les cotes dels 
carrers adjacents existents, de manera que resti sempre a un nivell adequat per accedir-hi, donant 
sempre una lleugera pendent per assegurar el bombeig i facilitar l’evacuació de les aigües de pluja. 
 
Un cop col·locats tots els elements d’urbanització sobre les voreres, aquestes disposaran d’un 
ample mínim de 0,90 m que permeti el pas de persones amb mobilitat reduïda. Igualment els 
encreuaments de calçada disposaran de guals adaptats. 
 
 
6.Normativa considerada 
 

El planejament vigent en aquest solar és el Text refós de la Revisió del Pla General d'Ordenació 
Municipal aprovat per l’Ajuntament en sessió de 13 de febrer de 2007 i aprovat definitivament per 
la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 22 de febrer de 2007 i publicat en el D.O.G.C. 
núm. 4896 de 1 de juny de 2007. Aquest planejament classifica aquest sòl com a sòl urbà i el 
qualifica com a Sistema d’Espais Lliures, clau EL2, que comprèn els sòls de titularitat pública 
ordenats com espais lliures o zones verdes amb arbrat o jardineria que, contenint un 40% d’arbrat i 
jardineria, poden admetre usos complementaris de la via pública i esportius. 

La superfície total de la zona EL2 és 5.451,75 m2. L’àmbit de l’aparcament té una superfície de 
3.064,80 m2, inferior al 60% del total. 

PG-3“Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes”. PG-3/75 
de 6 de febrer de 1.976 i les seves modificacions posteriors. 

Orden Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos 
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a 
la Construcción de Explanaciones, Drenajes y Cimentaciones (BOE, 11 de julio). 

Orden Ministerias FOM 475/2002, de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados 
artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 
relativos a Hormigones y Aceros (BOE, de 6 de marzo). 

Orden Circular 5/2001, de 24 de mayo, sobre riegos auxiliares, mezclas bituminosas y pavimentos 
de hormigón. 
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Orden Circular 326/2000, de 17 de febrero, de geotecnia vial en lo referente a materiales para la 
construcción de explanaciones y drenajes. 
 
Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento 
y sistemas de contención de vehículos (BOE, 28/1/2000) 
 
Orden Ministerial de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados artículos del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes en lo relativo a 
conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonados (BOE, 22/1/2000) 
 
PCS“Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones”, aprovat per Ordre Ministerial de 15 de setembre de 1986 (BOE núm 228 de 23 de 
setembre de 1986 i correcció d’errades BOE núm. 51 de 28 de febrer de 1987) 
 
RC-97“Instrucción para la recepción de cementos RC-97”,  aprovada per “Real Decreto 776/1997” 
de 30 de maig. 
 
EHE-99“Instrucción del Hormigón Estructural aprovada per Real Decreto 2661/1998 d’11 de 
desembre. 
 
FL-90“Norma Básica  NBE FL-90: Muros resistentes de fábrica de ladrillo”, aprovada per “Real 
Decreto 11723/1990” del MOPU, de 20 de desembre (BOE de 4 de gener de 1991). 
 
NBE EA-95Norma básica de la edificación NBE EA-95: Estructuras de acero en edificaciones, 
aprovada per Real Decret 1829/1995 de 10 de novembre (BOE de 18 de gener de 1996) 
 
I.F.FF.Instrucción 6.1.I.C. 1975 sobre firmes flexibles (O.M. de 12 de març de 1976) 
 
I.F.R.Instrucción 6.2.I.C. 1975 sobre firmes rígidos (O.M. de 12 de març de 1976) 
 
3.1. - I.C.Instrucción 3.1. – I.C. de la Dirección General de Carreteras sobre trazado aprovada per 
Ordre del Ministerio de Fomento de 27 de desembre de 1999. 
 
6.1. - IC Instrucción 6.1. - I.C. de la Dirección general de Carreteras sobre secciones de firmes, 
aprovada per Ordre FOM/3460/2003, de 28 de novembre de 2003 (BOE de 12 de desembre de 
2003). 
 
6.3. – I.C.Instrucción 6.3.- I.C. de la Dirección General de Carreteras sobre rehabilitación de firmes, 
aprovada per Ordre FOM/3459/2003, de 28 de novembre de 2003 (BOE de 12 de desembre de 
2003. 
 
8.1. - I.C.Senyalització Vertical. Norma 8.1. - I.C. aprovada per Orden de 28 de desembre de 
1.999. 
 
8.2. - I.C.Marques vials. Aprovada per Ordre Ministerial de 16 de juliol de 1987 (BOE de 4 d’agost i 
29 de setembre de 1987. 
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Ordre de 31 d’agost de 1987 sobre senyalització, abalisament, defensa, neteja i acabaments 
d’obres fixes en vies fora de poblacions (BOE de 18 de setembre) 
 
Recomanacions per al control de qualitat en obres de carreteres de la Direcció General de 
Carreteres (1978) 
 
P.A.A.“Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de suministro de agua”.  
 
R.B.T.“Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias” 
aprovat per R.D. 842/2002, de 2 d’Agost, i publicat en el B.O.E. el 18/9/2002. 
 
Així com totes aquelles normes vigents a les Companyies subministradores dels serveis que 
puguin resultar afectats (aigua, electricitat, telèfons i gas). 
 
A l’execució de les obres es respectarà el disposat al Decret 201/1994 de 26 de juliol de la 
Generalitat de Catalunya, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
 
També es respectarà el disposat per la Generalitat de Catalunya en matèria d’accessibilitat, 
concretament per: 
 
Llei 20/1991 de 25 de novembre de la Presidència de la Generalitat de Catalunya de “Promoció de 
l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques”, modificada pel Decret Legislatiu 6/1994 
de 13 de juliol. 
 
Decret 135/1995 de 24 de març del Departament de Benestar Social de la Generalitat de 
Catalunya de “Desplegament de la Llei 20/91 de 25 de novembre de promoció de l’accessibilitat i 
de supressió de barreres arquitectòniques”, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat (DOGC núm. 
2043 de 28 d’abril de 1995) 
 
Serà també d’aplicació la legislació que substitueix, modifiqui o complimenti les disposicions 
esmentades i la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb 
anterioritat a la data del contracte. 
 
En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes es tindran en compte en tot 
moment les condicions més restrictives. 
 
Pel que respecta a la Seguretat i Salut els serà d’aplicació el que es disposa a l’Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut. 
 
 
7.Descripció de la solució adoptada i la seva justificació 
 
La solució projectada queda perfectament definida als plànols, assenyalant-se com a 
característiques més importants: 
 
 
 
 
 



 
               Urbanització i ampliació de l’aparcament 

               del Camp de les Peces    

 
 
 

 

Memòria 5 

a) Característiques geomètriques: 
 
Pel que fa a l’aparcament existent, es proposa modificar la ordenació existent per tal de millorar la 
circulació de vehicles. Es plantegen dos carrils de circulació als laterals, en paral·lel a l’avinguda 
Catalunya, i varis carrils perpendiculars a aquests, per a la connexió entre aquests dos. L’ampliació 
de l’aparcament seguirà mantenint aquesta ordenació. S’ha projectat la proposta amb els següents 
objectius: 
 

•  Millorar la circulació de vehicles. 
•  Millora de la distribució de les places d’aparcament. 
•  Places d’aparcament de 2,50 x 5,00 m. 
•  Carrils de circulació interior d’un sol sentit de 5,00 m d’ample mínim. 
•  Adequar els passos de vianants amb la normativa vigent d’accessibilitat. 

 
D’altra banda, es mantenen els accessos actuals des del carrer Aragó, tant d’entrada com de 
sortida. S’eliminarà un gual existent al mateix carrer, que actualment es troba sense ús. La 
circulació interior per als vehicles serà en sentit horari, per facilitar l’accés des del carrer Aragó. 
 
Pel que fa a la circulació de vianants, no es modifiquen les voreres de l’entorn. Es millora la 
circulació transversal dins l’aparcament mitjançant els carrils de circulació perpendiculars a 
l’avinguda Catalunya. També es millora el pas de vianants que creua l’aparcament, tot ampliant-lo i 
protegint-lo dels propis vehicles. 
 
Es mantindrà un pas per a vianants des de la rampa actual del pont de la Mandra fins el parc de 
l’Om (exemplar)  amb accés els contenidors soterrats. 
 
També, s’ha intentat mantenir el mobiliari urbà existent, tot restaurant-lo i utilitzant-lo dins la 
mateixa urbanització. 
 
Als plànols de definició geomètrica queden perfectament definits els radis i les coordenades de 
varis punts que permeten el replanteig de les obres. 
 
En alçat, els trams es defineixen d’acord amb la rasant i amb les pendents existents, disposant en 
els canvis de pendent un acord vertical de paràmetre Kv=500. 
 
 
b) Pavimentació: 
 
Pel que fa a l’aparcament existent, es procedirà a un fressat del paviment fins a un espessor de 5 
cm, posteriorment, un reg d’imprimació amb emulsió bituminosa i poserior capa de rodadura D-12 
de 5 cms d’espessor. Pel que fa a l’ampliació de l’aparcament, es durà a terme una subbase de 
tot-ú artificial, un reg d’imprimació amb emulsió bituminosa i posterior capa de rodadura D-12 de 8 
cms d’espessor. A la vista dels resultats dels assaigs a efectuar, es comprovarà que en tots els 
punts del traçat dels vials, l’esplanada correspongui a una categoria E 1 (CBR comprès entre 5 i 
10) o superior, essent Director de l’obra que pot introduir els canvis necessaris a la secció 
estructural en funció de les característiques reals de l’esplanada. 
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Pel que respecta a les característiques de les següents capes: 
 
La subbase de tot-ú artificial, amb estesa i piconatge de material, serà de 10 cms d’espessor. 
 
El reg d’imprimació es realitzarà, prèvia neteja i preparació de la superfície, amb una dotació 
mínima de 1,7 kg de lligant bituminós per metre quadrat de paviment. Les seves característiques 
seran les definides a l’article 530 del P.G.3. 
 
Per a la capa de rodadura s’ha considerat convenient emprar una mescla bituminosa en calent D-
12, amb betum asfàltic 60/70. Els betums asfàltics venen definits a l’article 211 del P.G.3. Els àrids 
per a les mescles bituminoses venen definits en els articles 542.2.2 del P.G.3. 
 
El filler serà com a mínim del 50% d’aportació, amb una relació ponderal mínima filler/betum 1,2. 
Les seves característiques es defineixen a l’article 542.2.3. del P.G.3. 
 
La fabricació, transport i execució de mescles bituminoses en calent seran les definides a l’article 
542 del P.G.3. 
 
A les voreres es col·loca una base de sòl seleccionat de 15 cm de gruix, una capa de 15 cm de 
base de formigó HM-15 i sobre d’ella un paviment hidràulic de peces de panot 20x20x7 cm. 
 
Transversalment la calçada tindrà un bombeig del 2% cap als costats, recollint-se les aigües de 
pluja a als embornals existents. 
 
c) Xarxa de clavegueram: 
 
Tota la xarxa del municipi es unitària, per la qual cosa es continua amb el mateix sistema. 
L’aparcament disposa actualment d’una xarxa unitària que connecta amb la xarxa de l’Avinguda de 
Catalunya. 
 
L’aparcament i l’ampliació disposen de xarxa unitària de sanejament, la qual no es modificarà. Es 
col·locarà els embornals existents amb la nova rasant del paviment. Aquests embornals són de 
reixa abatible de fosa. 
 
S’estableix una limitació superior i inferior a les velocitats de circulació de les aigües per les 
clavegueres en ordre a aconseguir un millor funcionament del sistema, així com per procurar 
allargar la seva vida útil. La limitació de velocitat màxima de circulació de l’aigua ve determinada 
per l’erosió que puguin causar altes velocitats per les sorres o altres sòlids minerals que transportin 
les aigües.  
 
L’adopció de velocitats mínimes ve determinada per la necessitat d’evitar la sedimentació dels 
sòlids que transporten les aigües pluvials de manera que les clavegueres siguin autonetejables. 
Les velocitats mínimes adoptades són de 0,60 m/seg. per a cabals d’un any de període de retorn. 
 
La pendent de les clavegueres s’ha projectat de tal manera que les velocitats màximes i mínimes 
estiguin dins els marges esmentats. 
 
Les rases es suposa s’excaven amb talussos 1/5. 
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d) Jardineria 
 
En tota l’actuació s’ha preservat la totalitat dels arbres existents, que són Celtis Australis 
(Lladoner). S’ha protegit especialment un om exemplar situat entre l’aparcament i el pas soterrat 
que creua l’avinguda Catalunya. 
 
e) Abastament d’aigua de reg 
 
No es contempla la implantació de reg. 
 
f) Enllumenat públic 
 
En referència a la xarxa d’enllumenat, es mantindrà la xarxa i l’enllumenat actual. La única 
modificació que es realitzarà, serà el trasllat de dos lluminàries existents al pas de vianants. 
 
 
8. Afectacions 
 
Per a l’execució de les obres no s’afecta cap edificació. 
 
9.Termini d’execució i garantia 
 
El termini d’execució de les obres s’estableix en tres mesos (3). 
 
El programa d'obra es detalla convenientment, si bé el Director de les Obres podrà introduir les 
modificacions que consideri convenients per a la correcta execució de les obres. 
 
L'execució de les diferents unitats d'obra s'adaptarà al disposat en el Plec de Condicions. 
 
El procés d’execució serà el següent: 
 

1. Localització dels serveis afectats. 
2. Desmuntatge d’elements i suports de la senyalització vertical i mobiliari urbà. 
3. Enderroc de paviments existents. 
4. Reposició de serveis afectats. 
5. Moviment de terres per passos d’instal·lacions i col·locació a noves rasants de paviment. 
6. Fressat del paviment actual. 
7. Realització de paviments de peces de formigó prefabricat. 
8. Asfaltat de l’aparcament existent i de l’ampliació. 
9. Col·locació de senyalització vertical.  
10. Pintat de senyalització horitzontal. 
11. Acabats 

 
El termini de garantia s’estableix en un (1) any a partir de la recepció de les obres. En qualsevol 
cas persistirà la responsabilitat decennal de l’adjudicatari de les obres. 
 
Transcorregut el termini de garantia, es procedirà a la devolució de la fiança definitiva per a 
l’execució de les obres. 
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10.- Obra completa 
 
De conformitat amb l’ art. 64 del Reglamento General de Contratación (Decreto 3410/1975) es fa 
constar expressament que el present Projecte fa referència a una obra completa, segons el que 
disposa l’Art. 58 del Decret 3410/1975 tal com queda justificat en aquesta Memòria. 
 
 
11.Documents de que consta el projecte 
 
 
Document nº 1.-  Memòria 
1.-Objecte del projecte 
2.-Antecedents 
3.-Informació topogràfica 
4.-Situació actual 
5.-Condicionants considerats 
6.-Normativa considerada 
7.-Descripció de la solució adoptada i la seva justificació 
8.- Afectacions 
9.-Termini d’execució i garantia 
10.-Obra completa 
11.-Documents de què consta el projecte 
12.- Revisió de preus 
13.- Control de qualitat 
14.-Pressupost 
            
Annexes 
1. Justificació de preus 
2. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
3. Gestió de residus  
 
Document 2.- Plànols 
 
1.-Emplaçament 1/2000 
2.-Planta estat actual 1/250 
3.-Planta proposta 1/250 
4.-Planta acotacions 1/250 
5.-Detall pas de vianants 1/100  
6.-fotografies estat actual  
 
Document  3.- Plec de Condicions 
 
Document  4.- Pressupost 
 
Amidaments i Pressupost 
Resum del pressupost 
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13.Revisió de preus 
 
A la vista del termini d'execució (3 mesos) i l’import de les obres no es considera procedent cap 
tipus de revisió de preus. 
 
 
14.- Control de qualitat. 
 
L’import dels assaigs fins un 1% del pressupost d’execució material de les obres objecte del 
present projecte anirà a càrrec de l’adjudicatari, i el seu import es considera inclòs en els preus 
unitaris de les diferents unitats. 
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15.Pressupost 
 
El Pressupost d’Execució Material és de SETANTA-NOU MIL VUIT-CENTS TRENTA-NOU 
EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS D’EURO (79.839,65 €). 
 
El Pressupost d’Execució per Contracta de les obres (IVA inclòs) és de CENT CATORZE MIL 
NOU-CENTS SEIXANTA-UN EUROS amb ONZE CÈNTIMS  (114.961,11 €). 
 
 
 
 
 
 
Servei d’Urbanisme i Habitatge 
 
 
 
Jaume Corominas Bernis, arquitecte tècnic municipal 
Parets del Vallès, juliol de 2014 
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Reportatge fotogràfic 
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ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
DOCUMENT 1.- MEMÒRIA 
DOCUMENT 2.- PLEC DE CONDICIONS 

 
 
 
DOCUMENT 1.- MEMÒRIA 

1.OBJECTE D’AQUEST ESTUDI. 
 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Higiene estableix, durant la realització d’aquesta obra, les 
previsions respecte a prevenció de risc d’accidents i malalties professionals, així com els 
derivats dels treballs  de reparació, conservació i manteniment, i les instal·lacions preceptives 
d’higiene i benestar dels treballadors. 
 
Servirà per donar directrius bàsiques a l’empresa constructora per portar a terme les seves 
obligacions en el camp de la prevenció de riscs professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual 
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 
 
En base a l’art. 7è, i en aplicació d’aquest Estudi Bàsic 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 de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d’Incidències pel 
seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d’Incidències haurà de posar-se en 
coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 
 
Tanmateix es recorda que, segons l’art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-
contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les 
mesures de seguretat i salut a l’obra. 
 
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. 
 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de 
les seves responsabilitats als contractistes i als sot-contractistes (art. 11è). 
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1. TIPOLOGIA DE L’OBRA.  
 
Les obres descrites al present projecte, contemplen la reposició de voreres i paviment, tot 
millorant les condicions d’urbanització i del seu entorn. 
 

2. SITUACIÓ. 
 
Les obres s’ubiquen a l’aparcament del Camp de les Peces, en front de l’avinguda Catalunya. 
 

3. COMUNICACIONS. 
 
La principal via de comunicació (per carretera) és la C-17, que connecta amb l’AP7 i la C33. 
 

4.  LOCALITZACIÓ DE SERVEIS ASSISTENCIALS, SALVAMENT I SEGURETAT I 
MITJANS  D’EVACUACIÓ. 

 
Els centres assistencials més propers són els següents: 
 
CAP Parets del Vallès 
Av. de Catalunya, 127 B 
08150 Parets del Vallès 
93.562.16.89 
 
Hospital General de Granollers 
Av. de Francesc Ribas, s/n 
08400 Granollers 
93.842.50.00 
 
Hospital de Mollet 
Sant Llorenç, 39 
08100 Mollet del Vallès 
93.576.03.00 
 

5. AGENTS INTERVINENTS A L’OBRA 

 
El Promotor haurà d’anomenar, previ a l’inici de les obres, un Coordinador de Seguretat i Salut, 
amb les funcions previstes en la legislació. 
 
El Promotor vetllarà també, per mitjà del Coordinador de Seguretat i Salut, per que: 
 
a) Es senyalitzi i tanqui la zona afectada a l’immoble abans de l’inici d’enderrocs o altres 

treballs, en previsió d’accidents per entrada al mateix de personal aliè a les obres. 
 
b) Cada Contractista elaborarà un pla de Seguretat i Salut en el Treball segons  les activitats a 

desenvolupar. 
 
c) Es mantinguin els principis generals aplicables durant l’execució de l’obra, i en particular: 

•  El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 
•  L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d’accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 
•  La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
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•  El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 
instal·lacions i dispositius necessaris per l’execució de l’obra amb objecte de corregir els 
defectes que puguin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 

•  La delimitació i el condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels 
diversos materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

•  La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
•  L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i escombraries. 
•  L’adaptació, en funció de l’evolució de l’obra, del període de temps efectiu que haurà de 

dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
•  La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms 
•  Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o activitat que es 

realitzi en l’obra o vora del lloc de l’obra. 
 

d)  Els principis d’acció preventiva establerts a l’article 15 de la Llei 31/1995 són els següents: 
 

1.- L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, 
d’acord amb els següents principis generals: 
a)  Evitar riscos. 
b)  Avaluar els riscos que no es puguin evitar. 
c)  Combatre els riscos a l’origen. 
d)  Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels 

llocs de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir 
els efectes del mateix a la salut. 

e)  Tenir en compte l’evolució de la tècnica. 
f)  Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill. 
g)  Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 

l’organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influencia 
dels factors ambientals en el treball. 

h)  Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual. 
i)  Donar les degudes instruccions als treballadors. 
 

 2.- L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en 
matèria de seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines. 

 
3.- L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els 
treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones 
de risc greu i específic. 
 

 4.- L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i 
imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació 
es tindrà en compte els riscos addicionals que pugessin implicar determinades mesures 
preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui 
substancialment inferior a les que es pretén controlar i no existeixin alternatives més 
segures. 

 
 5.- Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir com 

a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l’empresa respecte dels 
seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d’ells mateixos i les societats 
cooperatives respecte els socis, l’activitat dels quals consisteix en la prestació del seu 
treball personal. 
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6. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES.  
 
El projecte fa referència a la urbanització d’un aparcament del Camp de les Peces i el seu 
entorn,  situat en front de l’avinguda Catalunya, de Parets del Vallès. Les obres a realitzar són 
bàsicament les següents: 
 
Els treballs preliminars seran primer col·locar les tanques i senyalitzacions necessàries per tal 
de protegir l’accés de persones alienes a l’obra. 

Seguidament es col·locaran les mesures de protecció necessàries per poder treballar sense 
cap tipus de risc. S’instal·larà un quadre elèctric i altres escomeses que siguin necessàries, 
com poden ser la d’aigua. 

Per realitzar l’obra nova es preveu començar pels enderrocs, seguidament es procedirà a 
efectuar els ferms i paviments, i per acabar es procedirà a fer les zones d’ajardinament, 
senyalització i mobiliari urbà. La maquinària d’obra utilitzada complirà les normatives vigents. 
Es protegiran els canvis de nivell de les caigudes. 
 
Les activitats previstes en l’obra són les següents: 

a)  Tancament de l’obra. 
b)  Anàlisi de riscos i col·locació de mesures preventives. 
c)  Protecció dels usuaris de la via pública i dels treballadors de les obres. 

 

7. SITUACIÓ ACTUAL. 
 
En l’actualitat encara no s’ha començat a realitzat cap tipus de treball. 
 
 

8. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL DEL PROJECTE. 
 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la 
Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 79.839,65 € 
(setanta-nou mil vuit-cents trenta-nou amb seixanta-cinc cèntims d’euro). 

 

9. ACCESSOS A LES OBRES.  
 
Atès que les obres es troben en el nucli de la mateixa població, no es considera problemàtic 
l’accés de la maquinària ni dels treballadors a l’obra. 
  

10. TERMINI D’EXECUCIÓ. 
 
Es preveu una durada d’execució dels treballs d’un màxim de tres mesos. 
 

11. NOMBRE DE TREBALLADORS.  
 
Es preveu una mitjana de 4-5 treballadors, amb un màxim de 8 treballadors. 
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12.  

13. SERVEIS I UNITATS CONSTRUCTIVES I ELS SEUS RISCOS. 

 
13.1. SERVEIS PROVISIONALS. 
 
A peu d’obra hi haurà el subministrament d’aigua i el subministrament elèctric.   

 Les escomeses que s’han de contractar seran les d’aigua i electricitat.  
 

14. UNITATS CONSTRUCTIVES I ELS SEUS RISCOS. 
 
Anàlisi de riscos i mesures preventives que cal adoptar en diferents fases d'obra són: 

 

14.1. TREBALLS PRELIMINARS 

Riscos més freqüents: 

•  Atropellament i cops amb maquinària. 

•  Bolcada o falses maniobres de maquinària mòbil. 

•  Caiguda de persones. 

Proteccions col·lectives: 

•  En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. 

•  Als accessos a l'obra es col·locaran de forma ben visible els senyals normalitzats 
"PROHIBIT EL PAS A TOTA PERSONA ALIENA A L'OBRA", "ÚS OBLIGATORI DE CASC 
PROTECTOR" I "RISCOS DE CAIGUDA D'OBJECTES". 

•  Les façanes principals romandran totes les obertures tancades. 

Equips de protecció individual: 

•  Serà obligatori l'ús de casc i botes de seguretat amb puntera metàl·lica, homologats 
per la UE. 

•  És preceptiu l'ús de granota de treball. 

•  S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que les 
condicions de treball ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 
28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997). 

 
14.2. NETEJA GENERAL DE L’OBRA 

Riscos més freqüents: 

•  Caiguda de persones al mateix nivell. 

•  Caiguda de materials. 

•  Topades contra objectes. 

•  Ferides en extremitats superior i inferiors. 

•  Pols. 

•  Sobreesforços. 

•  Trepitjades sobre objectes punxants. 

•  Trepitjades sobre materials (distensions, esquinços,…) 

Proteccions col·lectives: 

•  Comprovació a l’inici de la jornada de l’estat dels mitjans auxiliars a utilitzar. 
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•  La maquinària estarà en tot moment en perfecte estat i disposarà de les proteccions 
pertinents. 

•  Comprovació general de les eines manuals per evitar cops i topades. 

•  L’acopi de material es realitzarà en un lloc en concret. 

Equips de protecció individual: 

•  S’utilitzarà el casc i botes de seguretat, homologats per la UE. 

•  Serà preceptiu l'ús de granota de treball. 

•  S’utilitzaran quan calgui els guants de treball, de goma o de cuir, o antitallada, amb 
palmell de làtex rugós, segons el tipus d'activitat. 

•  S’utilitzarà quan calgui la màscara antipols. 

•  S’utilitzaran quan calgui les ulleres antifragments homologades, quan hi hagi risc de 
projecció de fragments de runa. 

•  Dotaré als treballadors d'altres elements de protecció sempre que les condicions de 
treball ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 28/12/1992), RD 
159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997). 

 
 

14.3. INSTAL·LACIÓ PROVISIONAL D’ELECTRICITAT 

Riscos més freqüents: 

•  Cremades per deflagració elèctrica. 

•  Contactes elèctrics directes. 

•  Contactes elèctrics indirectes. 

•  Caiguda de persones al mateix nivell. 

•  Caiguda de persones a diferent nivell. 

 

Proteccions col·lectives: 

•  Qualsevol part de la instal·lació es considerarà sota tensió mentre l'empresa 
subministradora no comprovi l'escomesa, que preferentment serà soterrada i disposarà 
d'un armari de protecció i mesura directa, realitzat amb material aïllant, amb entrada i 
sortida de cables per la part inferior. La porta disposarà de pany de cop, amb clau de 
triangle i amb possibilitat de passar-hi un enclavament. La profunditat mínima de 
l'armari serà de 0,25 m. 

•  El quadre general de comandament i protecció estarà col·locat a continuació del 
quadre d'escomesa,  i estarà dotat de seccionador general de comandament i tall 
automàtic omnipolar i protecció, mitjançant interruptors magnetotèrmics i diferencials 
de 300 mA. 

•  El quadre estarà col·locat de manera que impedeixi el contacte dels elements sota 
tensió. 

•  D'aquest quadre sortiran els circuits secundaris per a l'alimentació de les màquines i 
les eines d'obra, que estaran dotats d'interruptor omnipolar i interruptor general 
magnetotèrmic. Les sortides estaran protegides amb interruptors magnetotèrmics 
diferencials de 30 mA. Les bases seran blindades tipus CETAC i els cables mànega 
disposaran també de funda protectora aïllant i resistent a l'abrasió. 

•  El circuit d'il·luminació portàtil d'obra disposarà d'un transformador a 24 V. 
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•  Del quadre general sortirà un circuit d'alimentació per als quadres secundaris, protegits 
amb interruptors magnetotèrmics d'alta sensibilitat, circuit de presa a terra i circuit de 
tensió de seguretat a 24 V, on es connectaran les eines elèctriques per a treballs en 
zones humides i la il·luminació portàtil (24V), respectivament en els diferents talls. 
Aquests quadres seran instal·lació mòbil, segons les necessitats de l'obra, i compliran 
les condicions exigides per a instal·lacions a l'intempèrie. Es col·locaran de manera 
estratègica, a fi de disminuir en la mesura del possible el nombre de línies i la seva 
longitud. 

•  Tots els conductes utilitzats a la instal·lació estaran aïllats per a una tensió de 1000V. 

•  Tots els quadres elèctrics  d'obra tindran col·locat de manera visible el senyal 
normalitzat "RISC ELÈCTRIC", que disposarà  d'una plataforma aïllant a la base i no 
tindrà accés directe a elements de baixa tensió. 

Equips de protecció individual: 

•  Casc de seguretat dielèctric, homologat per la UE. 

•  Guants dielèctrics, homologats per la UE. 

•  Guants de tafilet (tipus alta sensibilitat), amb maniguets llargs incorporats, per a retirar 
fusibles i realitzar treballs de precisió al  voltant d'elements de baixa tensió. 

•  Comprovador de tensió. 

•  Eines manuals dielèctriques, homologades per la UE. 

•  Pantalla facial de policarbonat sense arnès metàl·lic. 

•  Ulleres de protecció arc elèctric, visor 3 DIN. 

•  Botes aïllants. 

•  Jaqueta ignífuga en maniobres elèctriques. 

•  Tarimes, catifes, penjadors, cortines aïllants. 

•  S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que les 
condicions de treball ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 
28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997). 

 
 

14.4. CAMIONS 

Riscos més freqüents: 

•  Aplastaments. 

•  Bolcades i atropellaments. 

•  Caiguda d’objectes. 

•  Caiguda del conductor. 

•  Sorolls. 

Mesures preventives: 

•  Abans de començar la jornada es revisarà el funcionament correcte del clàxon, la 
marxa endarrera, els frens, la direcció, el neteja parabrises, els pilots indicadors de la 
direcció, stop i situació,… També ens asseguraren que el conductor té el carnet 
especial de conduir apte per aquest tipus de vehicle. En el cas d’avaria o mal 
funcionament d’algun d’ells, es repassaran abans de començar el treball. 

•  No es deixarà sol el vehicle amb el motor en marxa. 

•  No es farà cap reparació o ajustament amb el motor en marxar, excepte quan això 
sigui estrictament necessari. 
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•  A l’aparcar es deixarà una distància de seguretat respecte els altre vehicles. 

•  Al comprovar el líquid del radiador es deixarà escapar primer la pressió, abans de 
treure el tap. 

•  No es permetrà que vagi ningú sobre els estreps, aletes o la caixa del camió. 

•  A l’estacionar el vehicle es deixarà sempre amb el fre de mà posat i eventualment una 
velocitat ficada. S’evitarà estacionar en pendent, sobre tot amb el vehicle carregat. 

•  S’introduirà el camió vigilant en la zona de càrrega i es quedarà a una distància segura 
del camió que el precedeix. 

•  A l’acostar-se o sortir de l’àrea de càrrega, s’ha de mirar si hi ha un altre vehicle o 
persona en les proximitats. 

•  Mentre es carrega el camió el conductor ha d’estar en la cabina. 

•  La velocitat del vehicle s’ajustarà a les condicions de la carretera o del camí, estat del 
temps i la visibilitat. 

•  S’ha d’obeir sempre a les senyals de les persones encarregades dels encreuaments, 
zones perilloses i zona de càrrega i descàrrega. 

•  Es cuidarà la il·luminació del vehicle al fer-se fosc i mentre hi hagi foscor. 

•  Es mantindran sempre les indicacions del senyalista i principalment quan es faci 
maniobres de marxa endarrera. 

•  S’ha de mantenir el personal a una distància segura de la zona de descàrrega. 

•  Està prohibit sortir de la zona de descàrrega  amb el volquet aixecat. S’ha de vigilar 
especialment amb les línies elèctriques. 

•  Qualsevol anomalia en els frens o la direcció serà objecte de consulta immediata amb 
el mecànic especialitzat. 

Equips de protecció individual: 

•  S’utilitzarà el casc i botes de seguretat, homologats per la UE. (el cas quan baixi del 
camió). 

•  Serà preceptiu l'ús de granota de treball. 

•  S’utilitzaran quan calgui els guants de treball, de goma o de cuir, o antitallada, amb 
palmell de làtex rugós, segons el tipus d'activitat. 

 
 

14.5. DUMPER 

Riscos més freqüents: 

•  Aplastaments, atrapaments i atropellaments. 

•  Bolcades i xocs. 

•  Caiguda del conductor. 

Mesures preventives: 

•  Abans de començar la jornada es realitzarà el control i manteniment previ usual. 

•  El Dúmper tindrà tots els accessoris complerts, inclòs el protector de cabina. 

•  La velocitat de circulació estarà en funció de la visibilitat, càrrega transportada, 
condicions de pes, existència de persones, vehicles o materials en les zones de pas. 

•  S’evitarà els girs bruscs o massa ràpids que podrien originar bolcades. 

•  Al deixar parada la màquina en una pendent estarà ben frenada i calçada. 
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•  Si l’arrancada fos amb manivela, s’agafarà aquesta col·locant el pulgar al mateix costat 
dels altres dits, i donar l’estrebada cap amunt. 

•  No es transportaran persones en el Dúmper. 

•  Al realitzar la operació de basculament de la càrrega, l’operari que porti el Dúmper 
haurà de maniobrar amb el màxim vigilància. 

•  El conductor estarà ben format i coneixerà bé la màquina realitzant els controls que el 
fabricant aconsella en el llibre de manteniment del fabricant. 

Equips de protecció individual: 

•  S’utilitzarà el casc i botes de seguretat, homologats per la UE. (el cas quan baixi del 
camió). 

•  Serà preceptiu l'ús de granota de treball. 

•  S’utilitzaran quan calgui els guants de treball, de goma o de cuir, o antitallada, amb 
palmell de làtex rugós, segons el tipus d'activitat. 

•  S’utilitzaran quan calgui les ulleres antifragments homologades, quan hi hagi risc de 
projecció de fragments de runa. 

 
14.6. ENDERROCS DE PARETS I FUSTERIA EXISTENT 

Riscos més freqüents: 

•  Caiguda de persones al mateix nivell. 

•  Caiguda de persones a diferent nivell. 

•  Caiguda d'objectes. 

•  Caiguda de runa. 

•  Generació de pols. 

•  Inhalació de pols. 

•  Projecció de partícules. 

•  Cops i talls. 

•  Ambient excessivament sorollós. 

•  Sobreesforços per postures incorrectes. 

Proteccions col·lectives: 

•  Protecció de la pols produïda per la demolició mitjançant la col·locació de lones o 
canyís al llarg de tota la bastida. 

•  S'ha de tenir cura de l'estabilitat i la continuïtat dels conductes verticals d'evacuació de 
runa. Els conductes disposaran a la part inferior d'un tram una mica inclinat per tal 
d'evitar l'impacte directe de la runa sobre el camió o la tremuja. 

•  Tots el forats, tan horitzontals com verticals, estaran protegits amb baranes rígides de 
0,90 m d'alçada, amb protecció intermèdia i entornpeu, que siguin capaces de suportar 
una empenta tangencial de 150 Kg/ml., que no es retiraran fins el moment d'enderrocar 
el forjat que correspongui. 

•  Xarxa vertical i baranes. 

•  Apuntalaments i estintolaments sempre que calgui. 

Equips de protecció individual: 

•  Serà obligatori l'ús de casc i botes de seguretat, homologats per la UE. 

•  És preceptiu l'ús de granota de treball. 
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•  Guants de treball o antitallada, segons el tipus d'activitat. 

•  Ús de màscara antipols. 

•  Per a treballs d'alçada serà obligatori l'ús de cinturó de seguretat homologat. 

•  Ulleres antifragments homologades, quan hi hagi risc de projecció de fragments de 
runa. 

•  S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que les 
condicions de treball ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 
28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997). 

 
 

14.7. ESTINTOLAMENTS 

Riscos més freqüents: 

•  Caiguda de persones a diferent nivell. 

•  Caiguda de persones al mateix nivell. 

•  Caiguda d'objectes. 

•  Cops a mans, peus i cap. 

•  Afeccions a la pell. 

•  Electrocucions per contacte directe. 

Proteccions col·lectives: 

•  En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. 

•  A nivell del sòl, s'acotaran les àrees de treball i es col·locaran els senyals SNS-307 
"RISCOS DE CAIGUDES D'OBJECTES" i SNS-308 "PERILL CÀRREGUES SUSPESES". En 
previsió de circulació de persones o vehicles als voltants d'aquest tall, es col·locarà el 
senyal SNS-311 "RISC DE CAIGUDA A DIFERENT NIVELL". 

•  Davant situacions de dubte d'estabilitat o possible col·lapse d'elements a estintolar, 
estrebar o recalçar es procedirà prèviament a la realització d'assaigs tipus proveta, 
testimoni, ultrasons, escleròmetre o prova de càrrega segons s'estimi procedent. 

•  La barana situada a la coronació del mur perimetral no es retirarà fins a l'execució del 
forjat del nivell del carrer. S'evitarà mitjançant cinta d'abalisament i senyalitzacions 
adequades la permanència o pas de persones sota càrregues suspeses. La sortida del 
recinte de l'obra a la zona d'oficines i vestuaris serà protegida degudament amb una 
marquesina de seguretat capaç de suportar la caiguda de materials d'obra. 

•  Sempre que s'hissin materials i la grandària o la forma d'aquests pugui ocasionar 
topades amb l'estructura i altres elements, es guiarà la càrrega amb cables o corda de 
retinguda. 

•  Per a la realització de treballs a més de 2.00 m. sobre el nivell del sòl s'utilitzarà una 
plataforma de treball, dotada perimetralment d'una barana de 0,90 m., protecció 
intermèdia i entornpeu, que sigui capaç de suportar una empenta tangencial de 150 
Kg/ml.  

•  Tots el forats, tan horitzontals com verticals, estaran igualment protegits amb baranes 
rígides que siguin capaces de suportar una empenta tangencial de 150 Kg/ml. Els 
forats horitzontals del forjat romandran sempre condemnats amb malla electrosoldada 
embeguda en el cèrcol perimetral o xarxes de seguretat ancorades horitzontalment. 

•  Es disposarà d'una il·luminació amb focus fixos o mòbils que en tot moment 
proporcionin visibilitat suficient sobre les zones de treball i circulació. 
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•  Els materials sobrants, procedents de l'apuntalament, desencofrat o retalls metàl·lics, 
s'amuntegaran a distancia suficient de les zones de circulació i treball. Es retiraran els 
elements punxants o tallants que en sobresurtin. 

Equips de protecció individual: 

•  Serà obligatori l'ús de casc i botes de seguretat amb puntera metàl·lica i sola 
antilliscant, homologats per la UE. 

•  És preceptiu l'ús de granota de treball. 

•  Cinturó anticaigudes homologat, classe C, en treballs d'alçada. 

•  Sàgola d'ancoratge per a desplaçaments del cinturó de seguretat i fiançament. 

•  Els personal que treballi a la posada a l'obra de formigó farà servir ulleres, guants i 
botes de goma. 

•  El personal que manipuli ferro d'armar es protegirà amb guants de punt i palma de 
làtex rugós (o similar antitall). 

•  Els soldadors faran servir a més d'ulleres amb visor de DIN 9 per a oxitall, o universals 
antiimpactes per a l'esmolat, guants de mànega llarga de soldador, mandil jaqueta i 
polaines ignífugues. 

•  S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que les 
condicions de treball ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 
28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997). 

 
 

14.8. NOVA CONSTRUCCIÓ 

Riscos més freqüents: 

•  Caiguda de persones a diferent nivell. 

•  Caiguda de persones al mateix nivell. 

•  Caiguda de materials.  

•  Cremades. 

•  Afeccions de la pell. 

•  Cops i talls a les extremitats. 

Proteccions col·lectives: 

•  En tot moments es mantindran les zones de treball netes i ordenades. 

•  A les zones de treball es disposaran cordes o cables de retenció, o altres punts fixos 
per  a l'ancoratge dels cinturons de seguretat. 

•  En qualsevol cas, es farà servir el cinturó de seguretat de manera que el treballador 
no pugui patir una caiguda lliure superior a 1m. Si disposa d'un mecanisme de 
retenció i frenat, aquest s'haurà de comprovar abans de fer-lo servir, de manera que 
el seu efecte sigui equivalent a la caiguda des d'1m. d'alçada com a màxim. 

•  A nivell del sòl, s'acotaran les àrees de treball i es col·locarà el senyal SNS-307 "RISC 
DE CAIGUDA D'OBJECTES". 

•  Per a la realització de l'ampit de coberta inclinada es muntarà una bastida perimetral 
que haurà de tenir una amplada mínima de 0,60m. i haurà d'estar protegida per una 
barana de 0,90m. d'alçada mínima, amb protecció intermedia i entorpeu, que sigui 
capaç de suportar una empenta tangencial de 150 Kg/ml. Es col·locarà a l'alçada del 
canaló i estarà adossada a la façana, sense deixar forats entre aquesta i la bastida. 
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•  Quan aquesta bastida hagi de fer-se servir per a treballs en canalons o cornises, el 
terra de la bastida es podrà col·locar com a màxim a 0,30m. per sota d'aquests 
elements. En aquests casos, el punt més alt de l'entorpeu haurà d'arribar com a 
mínim fins a la prolongació del plànol de la coberta. 

•  Es recomana que quan existeixi risc de caiguda des de més de 3m. d'alçada es 
col·loquin xarxes de seguretat sota la vertical dels punts de treball, que assegurin una 
caiguda lliure no superior a 6m. 

Equips de protecció individual: 

•  Serà obligatori l'ús del casc i calçat antilliscant, homologats per la UE. 

•  El personal que manipuli betum en calent es protegirà amb botes, guants i polaines 
de cuir. 

•  Serà obligatori l'ús de cinturó de seguretat, per al qual obligatòriament s'hauran 
previst punts fixos d'ancoratge. 

•  S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que les 
condicions de treball ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 
28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997). 

 
 

14.9. RAM DE PALETA  

Riscos més freqüents: 

•  Caiguda de persones al mateix nivell. 

•  Caiguda de persones a diferent nivell. 

•  Caiguda de material. 

•  Lesions oculars. 

•  Afeccions a la pell. 

•  Cops i talls produïts per eines de mà. 

•  Generació de pols. 

Proteccions col·lectives: 

•  En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. 

•  Per damunt d'alçàries de treball superiors als 2m., la bastida ha d'estar provista de 
barana de 0,90 m. d'alçada mínima, amb protecció intermedia i entompeu, que sigui 
capaç de suportar una empenta tangencial de 150 Kg/ml. 

•  L'accés a les bastides de més de 1,50m. d'alçada es farà mitjançant escales de mà 
provistes de recolzador antilliscant al sòl i la seva longitud haurà de sobrepassar al 
menys 0,70m. la superfície superior de la plataforma de treball. 

•  Els treballs en paraments de més de 4m. d'alçada a nivell del sòl s'acotarà l'àrea de 
treball i es col·locarà el senyal SNS-307 "RISC DE CAIGUDA D'OBJECTES", quedant 
terminantment prohibit el pas per sota de la bastida. 

•  Sempre que sigui indispensable muntar una bastida prop d' un forat de forjat o façana 
serà obligatori per als operaris fer servir el cinturó de seguretat, o dotar la bastida de 
baranes sòlides. 

•  En aquests casos, les característiques de seguretat han de ser les següents: 

1. Disposar de les bastides necessàries perquè l'operari no hagi de treballar per 
damunt de les espatlles. 
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2. Fins a 3m. d'alçada es podran fer servir les bastides de cavallets fixos sense 
travaments. 

3. Per sobre dels 3m. i fins a 6m. (màxima alçada permesa per aquest tipus de 
bastides) es faran servir cavallets armats de bastidors mòbils travats. 

4. Totes les plataformes que formen la bastida han d'estar subjectades als cavallets 
per sogalls i no poden volar més de 0,20m. 

5. L'amplada mínima de la plataforma de treball serà de 0,60m. 

6. Es prohibeix adossar les bastides a envans o pilastres acabats de fer, ni a 
qualsevol altre mitjà de suport fortuït que no sigui el cavallet sòlidament construït. 

 

Equips de protecció individual: 

•  Serà obligatori l'ús de casc i botes de seguretat amb puntera metàl·lica, homologats 
per la UE. 

•  És aconsellable l'ús de guants de goma o crema protectora per les mans quan es 
manipuli morter. 

•  El tragí manual de material ceràmic es realitzarà amb guants antitallada de làtex rugós. 

•  S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que les 
condicions de treball ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 
28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997). 

 

 
14.10. TREBALLS AMB RISC D’INCENDI 

Riscos més freqüents: 

•  Incendi en magatzems, maquinària, encofrats de fusta, elements combustibles... 

Mesures preventives: 

•  Presència i dotació a obra com a mínim 2 extintors portàtils amb l’agent extintor 
adequat segons cada tipus de risc, seran de Pols Químic per a focs A,B, C i seran de 6 
Kg, que serà en nostre cas. Serà de CO2 si existeix perill elèctric. 

•  Tenir les zones el més netes possible. 

•  Separar els diferents tipus de materials que sorgiran en l’enderroc 

•  Com a mesura de prevenció, quan s’utilitzi el soplet a propà, al soldar o amb la 
amoladora radial, tindran sempre un extintor en la zona.  

•  Tots els extintors portaran l’etiqueta de manteniment al dia, estaran precintats, tindran 
el passador col·locat i la mànega col·locada. A més a més l’agulla del manòmetre 
marcarà la zona verda i es mantindrà en posició vertical. 

•  En cas de petit incendi: 
 

1. Agafar l’extintor, no invertir-lo, treure el passador i fer un tret de prova. 
2. Dirigir-se al foc evitant que ens doni el fum a la cara, si es necessari rodejar-lo. 
3. Disparar en la base de la flames fent zig-zag. 
4. Apagat el foc, no donar-li l’esquena per què podria reanimar-se. 
5. Deixar l’extintor en un lloc per recarregar. 
6. Avisar immediatament al Responsable a peu d’obra. 
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•  En cas d’incendi: avisar immediatament al cap d’obra i als bombers, desallotjant la 
zona d’incendi. Impedir que altres persones puguin accedir allà per a buscar eines o 
altres objectes personals. 

•  No fumar en els següents casos: 
1. Al carregar de combustible les màquines o els camions. 
2. A l’utilitzar el soplet a propà. 

 
 

14.11. TREBALLS EN LES BASTIDES 

Riscos més freqüents: 

•  Caiguda de persones a diferent nivell 

•  Caiguda de persones al mateix nivell 

•  Caiguda d'objectes (materials, eines, etc.) 

•  Cops produïts per objectes 

•  Desplom de la bastida 

 

Proteccions col·lectives: 

•  En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. 

•  Per damunt d'alçàries de treball superiors als 2m., la bastida ha d'estar prevista de 
barana de 0,90 m. d'alçada mínima, amb protecció intermèdia i entompeu, que sigui 
capaç de suportar una empenta tangencial de 150 Kg/ml. 

•  L'amplada mínima de la plataforma de treball serà de 0,60m. 

•  La distància de separació d'una bastida i la façana no serà superior a 0,45m en 
previsió de caigudes. 

•  L'accés a les bastides de més de 1,50m. d'alçada es farà mitjançant escales de mà 
previstes de recolzador antilliscant al sòl i la seva longitud haurà de sobrepassar al 
menys 0,70m. la superfície superior de la plataforma de treball. 

•  Quan els treballs es facin en paraments de més de 4m. d'alçada a nivell del sòl 
s'acotarà l'àrea de treball, es col·locarà el senyal "RISC DE CAIGUDA D'OBJECTES", 
segons el Reial decret 485/1997 de 14 d'abril, i serà prohibit el pas per sota de la 
bastida. 

•  S'interposaran obstacles aïllants entre el treballador i els cables amb tensió (pantalles, 
entubament dels cables). Aquesta tasca és feina d'especialistes.  

⇒ Bastides de cavallets: 

•  Fins a 3m. d'alçada es podran fer servir bastides de cavallets fixos sense travaments. 
Per sobre dels 3m. i fins a 6m. (màxima alçada permesa per aquest tipus de bastides) 
es faran servir cavallets armats de bastidors mòbils travats. 

•  La distància entre cavallets no excedirà de 3,5m per a taulons de 5cm de gruix 

•  Totes les plataformes que formen la bastida han d'estar subjectades als cavallets per 
sogalls i no poden volar més de 0,20m. 

•  Es prohibeix adossar les bastides a envans o pilastres acabats de fer, ni a qualsevol 
altre mitjà de suport fortuït que no sigui el cavallet sòlidament construït. 

⇒ Bastides tubulars: 

•  Tots els cossos de les bastides tubulars es travaran amb creus de Sant Andreu per 
ambdues cares.  
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•  La comunicació entre els diferents nivells i plataformes es farà mitjançant escales 
prefabricades integrades. 

•  Les bastides es recolzaran sobre zones estables, preferentment damunt de soles de 
fusta. 

•  Per al muntatge i el desmuntatge de les bastides tubulars es faran servir cinturons de 
seguretat i dispositius anticaiguda quan la plataforma superi els 2m d'alçada. 

⇒ Bastides sobre rodes: 

•  Abans de començar a treballar amb bastides metàl·liques sobre rodes es comprovarà 
que les rodes estiguin frenades. 

•  Quan es traslladin, no hi poden haver damunt persones ni materials. 

Equips de protecció individual: 

•  Cinturons de seguretat. 

•  Dispositius contra caigudes. 

•  Casc. 

•  Calçat antilliscant. 

•  Guants de cuir. 

•  Roba de treball. 

•  Roba de treball impermeable, en cas d'haver de treballar sota la pluja. 

Les proteccions hauran de tenir la marca CE. 

S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que les 
condicions de treball ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 
28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997). 

Proteccions a tercers: 

•  Xarxes o lones de seguretat. 

•  Senyalització de seguretat. 

 
14.12. TREBALLS EN LES FAÇANES 

Riscos més freqüents: 

•  Cops i talls produïts per eines de mà 

•  Afeccions a la pell 

•  Lesions oculars 

•  Generació de pols 

•  Caiguda de persones a diferent nivell 

•  Caiguda de persones al mateix nivell 

•  Caiguda d'objectes (materials, eines, etc.) 

•  Contactes elèctrics directes 

•  Contactes elèctrics indirectes 

•  Sobreesforços 

Proteccions col·lectives: 

•  Mesures de protecció inherents als mitjans auxiliars (bastides). 

•  Evacuació de la runa mitjançant canals d'evacuació. 
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•  No es connectaran cables elèctrics als quadres d'energia sense emprar clavilles 
mascle-femella. 

•  En els treballs de soldadura, es vigilarà que l'escòria no vagi a parar sobre els vianants 
ni faci malbé les xarxes de protecció anticaiguda. 

•  No es faran treballs de soldadura i oxitall a la vora d'on es facin servir pintures 
inflamables. 

Equips de protecció individual: 

•  Casc. 

•  Guants de PVC, goma o cuir, segons l'activitat. 

•  Caretes i ulleres contra la pols i/o la projecció de partícules. 

•  Calçat antilliscant. 

•  Roba de treball. 

•  Pantalles de protecció ocular o ulleres per a les operacions de soldadura. 

Les proteccions hauran de tenir la marca CE. 

S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que les 
condicions de treball ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 
28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997). 

 

14.13. RISCOS DE DANYS A TERCERS I EXTRAPROFESSIONALS 

Riscos més freqüents: 

Els riscos que durant les diferents fases d'execució de l'obra poden afectar les persones 
o objectes són els següents: 

•  Risc d’atropellaments o cops a persones derivats de l’activitat de l’activitat de l’obra, 
fonamentalment per la circulació de vehicles i la utilització de maquinària pròpia de 
l’activitat que es desenvolupa.  

•  Risc de caiguda d’objectes i materials a la via pública. 

•  Risc de caiguda de vianants al mateix nivell 

•  Col·lisions amb obstacles a la vorera. 

Mesures de protecció a tercers: 

Es consideraran les mesures de protecció següents per tal de cobrir el risc de les 
persones que transiten pels voltants de l'obra: 

•  Muntatge de tanques, a base d'elements prefabricats, de 2m. d'alçada, separant el 
perímetre de l'obra de les zones de trànsit exterior. 

•  Per evitar possibles accidents a tercers es col·locaran les pertinents senyals 
d’informació i advertència de que es troben en zona d’obres, senyalitzant-se els 
accessos de l’obra i prohibint-se el pas a tota persona aliena a l’obra. 

•  Si algun camí o zona de pas de vehicles pot ésser afectat pels treballs, es prendran les 
mesures pertinents. S’habilitaran desviaments i zones de pas. S’establirà la 
senyalització d’avís pertinent així com un servei de direcció i guia del trànsit. 

•  Es prendran les mesures necessàries perquè les càrregues que es transportin no 
sobrevolin fora del límit del recinte ballat de l’obra. Si això no és possible, mentre durin 
les operacions de transport de càrregues s’impedirà el trànsit de persones o vehicles 
sota la vertical de les mateixes. 

•  Ordenar el tràfic d’entrada i de sortida, quan calgui. 
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14.14. RISCOS PER AL DESPLAÇAMENT A L'OBRA I MESURES DE PROTECCIÓ 

Si l'obra es troba dins del casc urbà i en una zona habitada, s'adoptaran les mesures 
preventives següents: 

1. Xarxa teló de malla, cobrint la bastida tubular que eventualment es pugui col·locar a 
la façana principal per a reduir la proliferació de pols i impedir la caiguda d'objectes a 
la via pública. 

2. Tancament perimetral de l'estructura portant del muntacàrregues de l'obra, 
mitjançant lona o canyís. 

3. Conducció contínua d'evacuació de brossa, preferiblement amb mòduls articulats de 
poliester, per a reduir el nivell de soroll de les descàrregues, amb abocament directe 
a contenidors o si elàstic d'aplec al nivell del carrer. 

 

15. DESCRIPCIÓ DELS PRINCIPALS MATERIALS UTILITZATS.  
 
Els principals materials que componen l’execució de les obres són: 

•  Arbres de fulla caduca. 
•  Ciments. 
•  Claus 
•  Conductors de coure nus. 
•  Formigons. 
•  Lligants hidrocarburs. 
•  Materials per a drenatges. 
•  Materials per a encofrats i apuntalaments. 
•  Materials per a escossells. 
•  Materials per a Pericons de canalitzacions. 
•  Materials per a proteccions de vialitat. 
•  Materials de registre circulars. 
•  Mescles bituminoses contínues en calent. 
•  Morters amb additius. 
•  Papereres trabucables. 
•  Peces de morter de ciment per a rigoles. 
•  Peces especials per a guals. 
•  Peces i llambordins de formigó de forma regular. 
•  Peces rectes de pedra natural per a vorades. 
•  Pintures per a senyalització. 
•  Piquetes de connexió a terra. 
•  Plafons. 
•  Saulons. 
•  Senyals. 
•  Sorres. 
•  Taulers. 
•  Terres. 
•  Terres i substrats per a jardineria. 
•  Tot-u. 
•  Tubs de PVC per a clavegueres i col·lectors. 
•  Tubs flexibles i corbables no metàl·lics. 

 

16. RISCOS A L’ÀREA DE TREBALL.  
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Els riscos més significatius de l’operari a l’àrea de treball són: 
 

•  Caigudes al mateix nivell. 
•  Caigudes a diferent nivell. 
•  Caigudes d’alçada 
•  Cops i talls. 
•  Caiguda de material. 
•  Projecció de partícules als ulls. 
•  Inhalació de pols. 
•  Aixafaments. 
•  Punxades peus i mans. 
•  Ferides per màquines-eina. 

 
 
 
 

17. PREVENCIÓ DEL RISC.  
 

17.1. PROTECCIONS INDIVIDUALS. 
 

⇒ Proteccions del cap: 
•  Cascos de seguretat no  metàl·lics, classe N, aïllants per baixa tensió:  per a totes les 

persones que participen a l’obra. Incloent-hi visitants. Homologats per la UE. 
•  Ulleres contra impactes i antipols, per totes les operacions en que puguin produir-se 

projeccions de partícules. 
•  Ulleres amb visor de DIN9. 
•  Ulleres de protecció arc elèctric, visor 3DIN. 
•  Protectors auditius. 
•  Mascaretes antipols. 
•  Filtres per la mascareta. 
•  Pantalla  contra la projecció de partícules. 
•  Pantalla protecció soldador elèctric. 
•  Pantalla facial de policarbonat. 

 
⇒ Proteccions del cos: 
•  Cinturó de seguretat anticaigudes homologat, la classe del qual s’adaptarà als perills 

específics de cada treball.( Classe A i C). 
•  Cinturó antivibratori. 
•  Granotes de treball, s’ha de tenir en compte les reposicions al llarg de l’obra, segons 

el Conveni Col·lectiu Provincial.  
•  Roba contra la pluja. Es preveu un aplec en l’obra. 
•  Davantal de cuir. 

 
⇒ Proteccions extremitats superiors: 
•  Guants de goma fins, pels paletes i operaris que treballin en el formigonat. 
•  Guants de punt i palma de làtex rugós o similar antitall. 
•  Guants de cuir i antitall per portar els materials i els objectes. 
•  Guants dielèctrics per la seva utilització en baixa tensió, homologats per la UE. 
•  Equip de soldador. 
•  Mandil. 
•  Protector de guants per punter. 
•  Guants de material. 
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•  Guants de soldador. 
•  Guants de tafilet (tipus alta sensibilitat) amb maniguets llargs. 

 
⇒ Proteccions extremitats inferiors: 
•  Botes d’aigua d’acord amb MT-27. 
•  Botes de seguretat classe III. 
•  Polaines de cuir. 
•  Polaines ignífugues. 

 
17.2. PROTECCIONS COL·LECTIVES I SENYALITZACIÓ.  

 
En aquest tipus de proteccions no existeix una única alternativa, ja que les solucions a 
adoptar poden ser molt variades en funció de les circumstàncies presents en cada tipus 
de treball i que són vàlides en tant compleixin amb la normativa i diferents reglaments 
vigents. 
 
Anomenarem entre d’altres les més representatives i que a continuació es relacionen: 
 
⇒ Senyalització general. 
•  Senyals de STOP en les sortides de vehicles. 
•  Senyals de seguretat: d’obligació, advertència i prohibició. 
•  Senyals d’obligatori ús de casc, cinturó de seguretat, ulleres, mascarilles, protectors 

auditius, botes i guants. 
•  Senyals de riscos elèctric, caiguda d’objectes, caigudes a diferent nivell, maquinaria 

pesada en moviment, càrregues sospesades, etc. 
•  Entrada i sortida de vehicles. 
•  Prohibit el pas a tota persona aliena a l’obra, encendre foc, fumar i aparcar. 
•  Senyal informativa de localització de farmaciola i extintors. 
•  Cintes de balisatge, etc. 
•  S’instal·laran senyals de STOP,  Perill indefinit i perill. Sortida de camions, a les 

sortides al vial  a les distàncies que marca el Codi de Circulació, en previsió de risc 
de col·lisió amb tercers. 

 
 
 
 
⇒ Instal·lació elèctrica. 
•  Conductor de protecció i pica o placa de posta a terra. 
•  Il·luminació per treballs nocturns. 
•  Il·luminació d’emergència. 
•  Interruptors diferencials de 30 mA de sensibilitat per enllumenat i 300 mA per força. 
 
⇒ Tanques de limitació i protecció de vianants. 
•  Es col·locaran al voltant de les rases, perímetre d’excavacions i totes aquelles zones 

en les que exigeixi risc de caiguda de persones o necessitat de limitar l’accés de 
personal. 

•  Aquestes tanques podran complementar-se amb cintes u altres elements reflectants 
així com cartells amb llegendes complementaries. 

 
 
⇒ Bastides i plataformes de treball. 
•  Compliran amb l’Art. 20 de l’Ordenança General de Seguretat i Higiene del Treball. 
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•  Disposar de les bastides necessàries perquè l'operari no hagi de treballar per 
damunt de les espatlles. 

•  Fins a 3m. d'alçada es podran fer servir les bastides de cavallets fixos sense 
travaments. 

•  Per sobre dels 3m. i fins a 6m. (màxima alçada permesa per aquest tipus de 
bastides) es faran servir cavallets armats de bastidors mòbils travats. 

•  Totes les plataformes que formen la bastida han d'estar subjectades als cavallets 
per sogalls i no poden volar més de 0,20m. 

•  Es prohibeix adossar les bastides a envans o pilastres acabats de fer, ni a qualsevol 
altre mitjà de suport fortuït que no sigui el cavallet sòlidament construït. 

•  Les plataformes de treball i bastides, tant fixes com mòbils, estaran constituïts per 
materials sòlids i la seva estructura serà en funció a les càrregues que hagin de 
suportar. 

•  L’amplada mínima de les plataformes de treball serà de 60 cm. i estaran formades 
per mòduls metàl·lics o taulons de fusta sana i sense nusos i protegits amb barana 
rígida, llistó intermig i sòcol. 

 
⇒ Passarel·les. 
•  S’establiran passerells de fusta, pel pas dels personal sobre les rases formades per 

taulons (amplada mínima passarel·la 60 cm.) collats entre sí, vorejades de baranes 
de 90 cm. d’alçària, formades per passamans, llistí intermedi i rodapeu. 

 
⇒ Baranes i plints. 
•  Compliran el que s’estableix en l’Art. 23 de l’Ordenança General de Seguretat i 

Higiene en el Treball. 
•  Es construiran amb material rígid i resistent i tindran una alçada d’1,00 m. sobre el 

sòl, essent l’alçada mínima del plint o sòcol de 15 cm. d’alçada. 
•  Per damunt d’alçàries de treball superiors als 2m. la bastida ha d’estar provista de 

barana de 0,90m d’alçada mínima, amb protecció intermitja i entornpeu, que sigui 
capaç de suportar una empenta tangencial de 150 kg/ml. 

•  Es col·locaran en tots aquells  llocs en que existeixi el mínim risc de caiguda 
d’alçada. 

 
 
⇒ Escales de mà. 
•  Compliran lo establert en la normativa vigent. 
•  No s’utilitzaran per alçades majors de 5,00 m. 
•  Disposaran de dispositius antilliscants en la base i d’elements de fixació o amarrador 

en cap. 
•  L’accés a les bastides de més de 1,50m d’alçada es farà mitjançant escales de mà 

previstes de recolzament antilliscant al sòl i la seva longitud haurà de sobrepassar al 
menys 0,70m la superfície superior de la plataforma de treball. 

 
⇒ Escales de servei. 
•  Les escales de servei dels edificis seran agraonades provisionalment, col·locant-se 
baranes de 90 cm d’alçada. amb passamà, llistó intermedi i rodapeu, sobre mordasses 
d’apretada. 
 
⇒ Mitjans d’extinció d’incendis. 
•  Es disposaran els mitjans portàtils d’extinció d’incendis (extintors), en número 

adequat al risc i amb l’agent extintor idoni pels materials combustibles presents. 
•  Es prohibirà fumar i encendre foc en l’interior de l’edifici. 
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•   S’instal·laran extintors en diferents punts de l’obra, especialment en aquelles on el 
risc d’incendi sigui més gran, com quadres elèctrics, oficines, zones 
d’emmagatzematge de fustes, pintures, tot material inflamable, etc. 

 
⇒ Xarxes de protecció. 
•  Es col·locaran xarxes convenientment disposades per evitar la caiguda d’objectes i 
persones, en aquelles zones on s’hagin de realitzar treballs en alçada(estructures, 
cobertes, etc.). 
 
Els mitjans auxiliars i maquinària seran entregats a l’obra revisats. 
 
17.3. PREVENCIÓ DE RISCOS DE DANYS A TERCERS.  

  
Se senyalitzarà, d’acord amb la normativa vigent, l’enllaç de la zona d’obra amb el 
carrer, i s’adoptaran les mesures de seguretat que cada cas requereix. 
 
Se senyalitzaran els accessos naturals a l’obra, i es prohibirà el pas a tota persona 
aliena a l’obra, col·locant, si cal els tancaments necessaris. 

  
 Es tindrà en compte principalment: 

- La circulació de la maquinària a prop de l’obra. 
- La interferència de feines i operacions. 
- La circulació de vehicles a prop de l’obra. 
 

Les situacions de risc per tercers es poden produir per la presència en zona d’obra, o en 
les seves immediacions, de persones alienes a la mateixa. Per la prevenció d’aquests 
riscos es prendran els següents mesures: 
 
•  Delimitació de les zones de risc de caiguda de materials mitjançant tanca protectora. 

Es preveu el tancament perimetral a 2 metres d’alçada mínim a 1,5 metres en les 
façanes, deixant una porta d’accés per les persones i els vehicles. Si és necessari, 
en alguns moments, es desviarà el pas de les persones just al costat de la tanca de 
l’obra. 

•  Es preveu la col·locació d’una xarxa tipus orca en tot el perímetre, per protegir la 
caiguda d’objectes al carrer. 

•  Es col·locarà una bastida en tota la zona perimètrica, a on sigui necessària. 
•  Senyalització d’advertència dels riscos presents en cada àrea. 
•  Senyalització de prohibició de pas a personal aliè a l’obra i/o no autoritzat. 
•  Senyalització de zones de pas fins àrees exemptes de risc derivades de l’execució 

de l’obra. 
•  Limitació de pas de vehicles. 
•  Prohibició de l’estança de vehicles - no d’obra - en zones de risc. 

 
 

17.4. OFICIS QUE LA SEVA INTERVENCIÓ ÉS OBJECTE DE LA PREVENCIÓ DE 
RISCOS LABORALS. 

 
Els oficis que intervenen són: 

a)  Cap de colla. 
b)  Oficial 1a. 
c)  Oficial 1a Paleta. 
d)  Oficial 1a Electricista. 
e)  Oficial 1a Obra pública. 
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f)  Oficial 1a jardiner. 
g)  Ajudant electricista. 
h)  Ajudant. 
i)  Manobre. 
j)  Manobre especialista. 
k)  Peó jardiner. 

 
17.5. MITJANS AUXILIARS PREVISTOS PER L’EXECUCIÓ DE L’OBRA. 
 
Els mitjans auxiliars que s’utilitzaran seran: 

 - Tancament perimetral de l’obra. 
 - Senyalització vial. 

 
Està previst que s’utilitzen els medis habituals en l’urbanització, com poden ésser: 

 
- retro-excavadora,  
- camions,  
- motoanivelladora,  
- corró vibratori autopropulsat,  
- vibrador de formigó,  
- bituminadora automotriu per a reg asfàltic, 
- dumpers, 
- formigonera, 
- estenedora per a paviments de mescla bituminosa, 
- escombradora autopropulsada, 
- piconadora autopropulsada, 
- corró vibratori autopropulsat, 
- màquina per a pintar marques vials autopropulsada, 
- compressor portatil. 

 
 

18. PLA SANITARI I DE PRIMERS AUXILIS. 
 

18.1. MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS.  
 

S’haurà d’informar a l’obra de l’emplaçament més proper dels diversos centres mèdics 
(serveis propis, mútues patronals, mutualitats laborals, ambulatoris, hospitals, etc.) on 
s’ha de portar el possible accidentat perquè rebi un tractament ràpid i efectiu. 
En la farmaciola, al front de la qual estarà una persona idònia, es disposarà  d’un armari 
fix amb material de cures i dotació reglamentaria. Aquest material serà revisat 
diàriament per la reposició d’aquell que hagi estat consumit. 

 
- Farmacioles: 
Es disposarà d’una farmaciola que contingui el material especificat en l’Ordenança  
General de Seguretat i Higiene en el Treball. 
Aquesta farmaciola serà revisada mensualment i reposat immediatament el material 
consumit. 
 
- Assistència a accidentats: 
S’haurà d’informar a l’obra de l’emplaçament dels diferents centres mèdics : serveis 
propis, mútues patronals, mútues laborals, ambulatoris, etc., a on hauran de ser 
traslladats els accidentats pel seu ràpid i efectiu tractament. 
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- Reconeixements mèdics: 
Tot el personal que comenci a treballar en l’obra, haurà de passar un reconeixement 
mèdic previ al treball, i que serà repetit en un període d’un any. 

 
18.2. MITJANS D’AUXILI EXTERIOR; SERVEIS MÈDICS. 
 

•  L’empresa disposarà d’un servei mèdic d’empresa propi. 
•  Tots els operaris passaran una revisió mèdica que es repetirà anualment. Abans de 

començar l’obra s’acreditarà que tots els operaris han superat aquesta revisió. 
 
18.3. MITJANS D’AUXILI A L’OBRA. 
 

•  Existirà una farmaciola d’urgència en els vestuaris. Aquesta farmaciola es revisarà 
mensualment i es reposaran de forma immediata els productes consumits. 

•  Es nombrarà a una persona encarregada del manteniment de la farmaciola. 
•  El contingut de la farmaciola serà el següent: Alcohol, aigua oxigenada, gasses, venes 

de diferents mides, esparadrap de diferents amplades, tiretes, tintura de iode i 
mercromina, pomades antisèptiques, venes elàstiques, analgèsics, bicarbonat, 
pomades contra la picadura d’insectes, pomades per a les cremades, tisores i pinces. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Primers auxilis. 
  
 - Cremades lleus: 
 Què fer: 
  - Cobrir la cremada amb alcohol o aigua freda. Inclòs amb una  gasa o 

 bena neta sola. 
  - Consultar o avisar als nostres serveis mèdics. 
 
 Què no fer: 
  - Arrancar o obrir les butllofes. 
  - Posar olis, grasses, robes brutes, etc. 
  

Sempre: 
  - Qualsevol cremada superior al palmell de la mà, ha de ser tractada  
  SEMPRE pels nostres serveis mèdics. 
  
 - Cremades greus: 
 Què fer: 

- APAGAR LES FLAMES amb aigua, mantes, terra, rodant al cremat, etc. 
  - Utilitzar aigua freda i neta a la zona de la cremada. 
  - Tapar amb una gasa, mocadors, llençols, etc...., molt nets o acabats de 

planxar. 
  - Traslladar-lo URGENTMENT a un Centre Hospitalari. 
 Què no fer: 
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  - Intentar treure la roba enganxada a la pell. 
  - Utilitzar qualsevol producte que no sigui aigua. 
  - Tardar a traslladar-lo urgent. 
 
 - Ferides: 
 Què fer: 
  - Rentar la ferida amb aigua i sabó. 
  - Cobrir-la amb una gasa o mocador net o acabat de planxar. 
  - Anar al Centre Mèdic. 
 Què no fer: 
  - Posar pomades, polvos, cotó, fang, etc. 
  - Tapar amb mercromina, etc...., sense haver-la netejat prèviament. 
  
 - Accidents greus: 
 Què fer: 
  - Evitar el pànic, demanar ajuda, guardar SERENITAT. 
  - Netejar les vies respiratòries amb el dit, treure dentadura   
 postissa, cossos estranys, etc.. 
  - Si hi ha una hemorràgia: taponar, apretar i posar un torniquet. 
  - Fer la respiració boca a boca si és necessari. 

- Immobilitzar i transportar ràpidament al Servei Mèdic. Si dona la 
impressió de molt greu: QUE SIGUI EL SERVEI MÈDIC QUE VINGUI  A 
RECOLLIR L’ACCIDENTAT en el lloc ocorregut, abrigant bé al sinistrat. 

 Què no fer: 
  - Perdre la serenitat. 
  - Moure de qualsevol manera al ferit. 
  - Donar-li beure o menjar. 
  - Tenir-lo més d’1 hora amb el torniquet aplicat. 
  
 - Fractures: 
 Què fer: 
  - Immobilitzar el membre trencat, amb una fusta, bastó, paraigües,  
  revistes, etc..., i mocadors o benes. 
  - Subjectar qualsevol desviació sense maniobres violentes. 

- Si la fractura és oberta o hi ha ferida, només tapar amb una gasa o drap 
net. 
- Si es té la sospita d’una fractura de COLUMNA, NO MOURE’L, que el 
vinguin a buscar. 

  
 Què no fer: 
  - No moure mai les parts fracturades. 
  - No embeni ni presioni amb força. 
  - No viciar les postures. 
  - No s’entretinguin a netejar ferides. 
 
18.4. PLA DE PRIMERS AUXILIS. 
 
Es designaran les persones més adequades per a realitzar la funció de socorristes i de 
valoració de danys en cas d’accident. 
Pel correcte desenvolupament dels serveis assistencials es procedirà de la següent 
forma: 
 
•  L’assistència elemental per a les petites lesions sofertes pel personal d’obra, 

s’atendran mitjançant la farmaciola de l’obra. 
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•  Les lesions personals que requereixin atenció facultativa de tipus lleu quedaran 
cobertes pel servei mèdic o mútua de treball de cada empresa. 

•  Per accidents greus, es recorrerà directament al CAP de Parets del Vallès, o a 
l’Hospital General de Granollers. 

 
Amb independència d’aquestes mesures, en cas d’accident es podrà recórrer a altres 
centres assistencials sempre que garanteixin una atenció correcta i ràpida a l’accidentat. 
 
18.5. PLA D’EMERGÈNCIA. 
 
En cas de sinistre es procedirà de la següent manera: 
•  Trucar als serveis que siguin necessaris; bombers, ambulàncies... 
 
Paral·lelament: 
•  Es paralitzaran els treballs. 
•  Es deixarà la zona de treball en condicions de seguretat, en especials: 
•  Es desconnectaran els equips o maquinària que s’estigués utilitzant i es deixaran en 

les condicions i lloc que al acabar la jornada de treball. 
•  No es deixaran obstacles en camins de circulació i accessos. 
•  No es deixarà oberta cap presa o connexió d’aigua, gas o connectat cap equip 

elèctric. 
•  Es desallotjarà ordenadament l’obra per la via pública o zona evacuació sense 

provocar entorpiments ni talls en els accessos. 
•  Organitzar, per la persona adequada, l’ajuda i evacuació dels accidentats. 
 

Existirà un rètol indicatiu, on figurarà un llistat de telèfons d’emergència. Aquest 
rètol es situarà en una de les casetes d’obra en lloc visible i en coneixerà l’existència i 
ubicació tot el personal de l’obra. Aquest llistat contindrà els següents telèfons: 

 
 
 
 

AJUNTAMENT DE PARETS DE VALLÈS 93 573 88 88 

MOSSOS D’ESQUADRA.  088 

AMBULÀNCIES  061 - 112 

CAP PARETS DEL VALLÈS Av. de Catalunya, 127 B 

Tel: 93 562 16 89 

BOMBERS. 085 

 

 

E TELÈFON DE LA MÚTUA DE TREBALL.  

 

19. PLA DE FORMACIÓ I INFORMACIÓ. 
 

19.1. INFORMACIÓ.  
  

Tot el personal, a l’inici de l’obra o quan s’hi incorpori, rebrà la informació dels riscos i de 
les mesures correctores que farà servir en la realització de les seves tasques. 
 
19.2. FORMACIÓ.  
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Tot el personal rebrà, al ingressar en l’obra, una exposició dels mètodes de treball i els 
perills que aquests poden contenir, juntament amb les mesures de seguretat que s’han 
d’utilitzar, pel seu treball i el dels demés. 
Tot el personal ha de rebre, en ingressar a l’obra, l’exposició i la informació dels 
mètodes de treball i dels riscos que aquests comporten juntament amb les mesures de 
seguretat que hauran de fer servir. 
A partir de la tria del personal més qualificat, es faran cursets de socorrisme i primers 
auxilis, de manera que a l’obra es disposi d’algun socorrista. 
S’impartirà formació en matèria de seguretat i salut a tot el personal de l’obra. 
 

20. VIGILANT DE SEGURETAT / COMITÈ DE SEGURETAT I HIGIENE.  
 
En compliment de l’Article 9 de l’Ordenança General de Seguretat i Higiene, al iniciar-se l’obra, 
l’Empresa Contractista designarà el Vigilant o Vigilants, de Seguretat entre les persones més 
capacitades per aquest fi. 
 
Aquestes persones, en cas de o haver assistit al curs obligatori de Seguretat, haurà de realitzar 
algun, a l’objecte de millorar els seus coneixements. 
 
Quan es donin els requisits que la legislació estableix, es formarà el Comitè de Seguretat i 
Higiene, qual posició serà la següent: 
 

•  President, en representació de l’Empresa. 
•  Tècnic qualificat en matèria de Seguretat. 
•  Vocals, en nombre proporcional a la plantilla de personal. 

 
El vigilant de Seguretat haurà d’informar a aquest Comitè en cas de no ser escollit com vocal. 
 
Les funcions i atribucions d’aquest Comitè seran les previstes en la legislació vigent. 
 
 

21. MITJANS DE CARÀCTER ESPECIAL PER CIRCUMSTÀNCIES DE L’OBRA. 
 
El muntatge haurà de realitzar-se tenint en compte les següents mitjans mínims de seguretat: 
 
•  Grues: Es justificarà la idoneïtat de la seva capacitat de càrrega segons les labors a 

realitzar. Els cables i eslingues  hauran d’estar en condicions de manteniment correctes i es 
rebutjaran els que presentin danys. 

 
•  La subjecció dels elements prefabricats  per la seva elevació haurà de disposar de 

passadors o altres elements de seguretat  que garantissin la impossibilitat de caiguda de la 
càrrega durant l’operació. Durant les maniobres de la grua, tot el personal en obra 
s’abstindrà de situar-se en la projecció de la càrrega. 

 

22. PLA DE SEGURETAT.  
 
En compliment de l’article 7 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre de 1.997, el 
contractista elaborarà un pla de seguretat i salut i adaptarà aquest Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut als seus mitjans i mètodes d’execució. 
 
Aquest Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat, abans de l’inici de les obres, pel 
coordinador en matèria de seguretat i salut en execució d’obra. 
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Aquest Pla de Seguretat i Salut, juntament amb l’aprovació del coordinador, s’enviarà a 
l’Administració laboral que tingui competència en la matèria. 
 

23. LEGISLACIÓ VIGENT.  
 
El Contractista ve obligat, sota la seva única responsabilitat, a conèixer i complir la legislació 
vigent en matèria laboral i de Seguretat i Higiene en el Treball. En particular i sense caràcter 
excloent, mencionarem: 
 
•  Estatut de Treballadors. 
•  Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. 
(O.M. 09-03-71) (B.O.E. 16-03-71) 
•  Pla Nacional de Higiene i Seguretat en el Treball. 
(O.M. 09-03-71) (B.O.E. 11-03-71) 
•  Comitès  de Seguretat i Higiene en el Treball. 
(Decret 11-03-71) (B.O.E. 16-03-71) 
•  Reglament de Seguretat i Higiene en la Indústria de la Construcció. 
(O.M. 20-05-52) (B.O.E. 15-06-52) 
•  Reglament dels Serveis Mèdics d’Empresa. 
(O.M. 21-11-59) (B.O.E. 21-11-59) 
•  Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica. 
(O.M. 28-08-70) (B.O.E. 05-07-08-09-1970) 
•  Homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors. 
(O.M. 17-05-71) (B.O.E. 29-05-71) 
•  Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
(O.M.  20-09-73) (B.O.E. 09-10-73) 
•  Reglament d’aparells elevadors per obres. 
(O.M. 23-05-77) (B.O.E. 14-06-77) 
•  Llei 31/1995 de 8 de Novembre de Prevenció de Riscos Laborals. 
•  Reial Decret 1627/1997 de 24 d’Octubre, sobre Seguretat i Salut en les obres de 

construcció. 
•  Normativa sobre Senyalització. 
(Real Decret 1403/86 de 09-05-86) (B.O.E. 08-07-86) 
•  Conveni Col·lectiu de la Construcció. 
•  Demés disposicions oficials relatius a la Seguretat, Higiene  i Medicina del Treball que 

puguin afectar als treballs que realitzin en l’obra. 
•  Així com les normes de la bona pràctica constructiva; el Director d’Obra podrà ordenar la 

detenció dels treballs quan les condicions de seguretat no es compleixin, i inclòs donar part 
a l’autoritat corresponent davant negligències evidents. 

 

24. CONCLUSIONS.  
 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, es considera suficientment justificat i definidor. 
        

 

 

Parets del Vallès, maig de 2014 
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PLEC DE CONDICIONS 
 
 
 
1.  DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIÓ.  
 
És obligatori el compliment de les disposicions contingudes a: 
 
Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. 
Orden de 31 de enero de 1940, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 34, 03/02/1940) 
Reglament derogat, excepte el Cap. VII. "Andamios", per l'"Ordenanza general de seguridad e 
higiene en el trabajo" (Orden de 9 de marzo de 1971). 
 
Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. 
Orden de 20 de mayo de 1952, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 167, 15/06/1952) 
* Modificación del artículo 115. Orden de 10 de diciembre de 1953 (BOE núm. 356, 22/12/1953) 
 
Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica. 
Orden de 28 de agosto de 1970, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 213 al 216, 05, 07-
09/09/1970) (C.E. - BOE núm. 249, 17/10/1970) 
* Modificación de la Ordenanza. Orden de 27 de julio de 1973 (BOE núm. 182, 31/07/1973) 
 
Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 64 y 65, 16 y 17/03/1971) 
(C.E. - BOE núm. 82, 06/03/1971) 
 
Reglamento de aparatos elevadores para obras. 
 
Orden de 23 de mayo de 1977, del Ministerio de Industria (BOE núm. 141, 14/06/1977) (C.E. - 
BOE núm. 170, 18/07/1977) 
* Modificación artículo 65. Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE núm. 63, 14/03/1981) 
 
Reglamento de explosivos. 
Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 61, 
12/03/1998) 
 
Modificación de la instrucción técnica complementaria 10.3.01 "Explosivos  
Voladuras Especiales" del capítulo X "Explosivos" del Reglamento General de Normas Básicas 
de Seguridad Minera. 
Orden de 29 de julio de 1994, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 195, 16/08/1994) 
(C.E. - BOE núm. 260, 31/10/1994) 
 
Reglamento de seguridad en las máquinas. 
Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, de la Presidencia del Gobierno (BOE núm. 173, 
21/07/1986) (C.E. - BOE núm. 238, 04/10/1986) 
* Modificación. Real Decreto 590/1989, de 19 de mayo, del Ministerio de Relaciones con las 
Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 132, 03/06/1989) 
* Instrucción técnica complementaria ITC-MSG-SM1. Orden de 8 de abril de 1991, del 
Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 87, 
11/04/1991) 
* Modificación. Real Decreto 830/1991, de 24 de mayo, del Ministerio de Relaciones con las 
Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 130, 31/05/1991) 
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Infracciones y sanciones en el orden social. 
Ley 8/1988, de 7 de abril, de la Jefatura del Estado (BOE núm. 91, 15/04/1988) 
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 84-528-CEE sobre aparatos elevadores 
y de manejo mecánico. 
Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 121, 
20/05/1988) 
 
ITC-MIE-AEM2 "Grúas desmontables para obras". 
Orden de 28 de junio de 1988, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 162, 
07/07/1988) (C.E. - BOE núm. 239, 05/10/1988) 
* Modificación. Orden de 16 de abril de 1990 (BOE núm. 98, 24/04/1990) (C.E. BOE núm 115, 
14/05/1990) 
 
Se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM4 del Reglamento de 
Aparatos de Elevación y Manutención, referente a "grúas móviles autopropulsadas usadas". 
Real Decreto 2370/1996, de 18 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 
24/12/1996) 
 
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 1435/1992, de 27 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de 
la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 297, 11/12/1995) 
* Modificación. Real Decreto 56/1995, de 20 de enero (BOE núm. 33, 08/02/1995) 
* Relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto. Resolución de 1 de junio de 
1996, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 155, 27/06/1996) 
 
Regulación de las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de 
los equipos de protección individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de 
la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 311, 28/12/1992) (C.E. - BOE núm. 42, 24/02/1993) 
* Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE 
núm. 57, 08/03/1995) (C.E. - BOE núm. 57, 08/03/1995)  
 
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 
Orden de 31 de octubre de 1984, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 267, 07/11/1984) (C.E. - 
BOE núm. 280, 22/11/1984) 
* Normas complementarias. Orden de 7 de enero de 1987 (BOE núm. 13, 15/01/1987) 
* Prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la 
Secretaría del Gobierno (BOE núm. 32, 06/02/1991) (C.E. - BOE núm. 43, 19/02/1991) 
 
Modificación de los artículos 2, 3 y 13 de la Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se 
aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto y el artículo 2 de la Orden de 7 de 
enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias al citado reglamento. 
Orden de 26 de julio de 1993, del Ministerio de Trabajo y seguridad Social (BOE núm. 186, 
05708/1993) 
 
S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i 
construccions a línies elèctriques. 
Resolució de 4 de novembre de 1988, del Departament d'Indústria i Energia (DOGC núm. 
1075, 30/11/1988) 
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Se establecen los requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa o reanudación 
de actividades de empresas y centros de trabajo. 
Orden de 6 de mayo de 1988, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (BOE núm. 117, 
16/05/1988) 
 
Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante 
el trabajo. 
Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la 
Secretaría del Gobierno (BOE núm. 263, 02/11/1989) (C.E. - BOE núm. 295, 09/12/1989 y 
núm. 126, 26/05/1990) 
 
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
Real Decreto-Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
(BOE 29/03/1995) 
 
Prevención de riesgos laborales. 
Ley 31/1995, de 10 de noviembre de la Jefatura del Estado (BOE núm. 269, 10/11/1995) 
 
Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 
27, 31/01/1996) 
 
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 
97, 23/04/1997) 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 
97, 23/04/1997) 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abri, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 
97, 23/04/1997) 
 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo. 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 124, 
24/05/1997) 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 140, 
12/06/1997) 
 
Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 188, 
07/08/1997) 
 
Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los 
trabajadores en las actividades mineras. 
Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre , del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm 
240, 07/10/1997) 
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Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 256, 
25/10/1997) 
 
S'aprova el model del Llibre d'incidències en obres de construcció. 
Ordre de 12 de gener de 1998, del Departament de Treball (DOGC núm. 2565, 27/01/1998) 
 
Convenio colectivo General del Sector de la Construcción. 
Resolución de 4 de mayo de 1992, de la Dirección General de Trabajo (BOE núm 121, 
20/05/1992) 
 
Conveni col·lectiu provincial. 
 
•  Estatut de Treballadors. (Llei 8/80, de 10-03-80) (BOE, de 14-03-80) 
•  Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. (O.M. 09-03-71) (B.O.E. 16-03-71) 
•  Pla Nacional de Higiene i Seguretat en el Treball. (O.M. 09-03-71) (B.O.E. 11-03-71) 
•  Comitès  de Seguretat i Higiene en el Treball. (Decret 11-03-71) (B.O.E. 16-03-71) 
•  Reglament de Seguretat i Higiene en la Indústria de la Construcció. (O.M. 20-05-52) (B.O.E. 

15-06-52) 
•  Reglament dels Serveis Mèdics d’Empresa. (O.M. 21-11-59) (B.O.E. 21-11-59) 
•  Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica. (O.M. 28-08-70) (B.O.E. 05-07-

08-09-1970) 
•  Homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors. (O.M. 17-05-74) (B.O.E. 29-

05-74) (Successives normes MT, 1 a 29). 
•  Reglament d’activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses (Decret 2441/61), (BOE de 

07-12-61) Modificació del Reglament (Decret 3494/64) (BOE de 06-11-64) 
•  Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i instruccions tècniques complementàries vigents 

(Decret 2413/73 de 20-09-73) (BOE de 09-10-73) 
•  Prohibició de la manipulació de sacs de més de 80 Kg. (OM de 02-06-71) (BOE de 16-06-

71). 
•  Reglament d’aparells elevadors per obres.(O.M. 23-05-77) (B.O.E. 14-06-77) 
•  Llei 31/1995 de 8 de Novembre de Prevenció de Riscos Laborals. (Llei 31/95 de 08-11-95) 

(BOE 10-11-95). 
•  Reial Decret 1627/1997 de 24 d’Octubre, sobre Seguretat i Salut en les obres de 

construcció. 
•  Normativa sobre Senyalització. (Real Decret 1403/86 de 09-05-86) (B.O.E. 08-07-86) 
•  Conveni Col·lectiu de la Construcció. 
•  Normes per a senyalització d’obres a les carreteres (OM de 14-03-60) (BOE de 23-03-60) 
•  Norma de carreteres 8.3-I.C. Senyalització d’obres. Normes per a senyalització, balisament, 

defensa, neteja i terminació d’obres. (OM de 31-08-87). 
•  Rètols a les obres (OM de 06-06-73) (BOE de 18-06-73). 
•  Reglament dels serveis de prevenció (RD 39/1997 de 17-01-97) (BOE de 31-01-97). 
•  Demés disposicions oficials relatius a la Seguretat, Higiene  i Medicina del Treball que 

puguin afectar als treballs que realitzin en l’obra. 
•  Així com les normes de la bona pràctica constructiva; el Director d’Obra podrà ordenar la 

detenció dels treballs quan les condicions de seguretat no es compleixin, i inclòs donar part 
a l’autoritat corresponent davant negligències evidents. 

 
2.  PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT.  
 
Quan s’esdevingui algun accident en que es necessiti assistència facultativa, encara que sigui 
lleu, i l’assistència mèdica es redueixi a una primera cura, el cap d’obra de la contracta principal 
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realitzarà una investigació tècnica de les causes de tipus humà i de condicions de treball que 
han possibilitat l’accident. 
 
A més dels tràmits establerts oficialment, passarà un informe a la direcció facultativa de l’obra, 
on s’especificarà: 
 
•  Nom de l’accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa. 
•  Hora, dia i lloc de l’accident; descripció de l’accident; causes de tipus personal. 
•  Causes de tipus tècnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi. 
•  Dates límits de realització de les mesures preventives. 
 
Aquest informe es passarà a la direcció facultativa i el coordinador de seguretat en fase 
d’execució el dia següent al de l’accident com a molt tard. 
 
La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l’informe o exigir l’adopció 
de mesures complementàries no indicades a l’informe. 
 
Per a qualsevol modificació futura en el Pla de seguretat i salut que fos necessari realitzar, 
caldrà aconseguir prèviament l’aprovació del coordinador de seguretat i de la direcció 
facultativa. 
 
L’acompliment de les prescripcions generals de seguretat no restringeixen la subjecció a les 
ordenances i reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni eximeixen de complir-
les. 
 
El contractista controlarà els accessos a l’obra i serà responsable del manteniment en 
condicions reglamentàries i de l’eficàcia preventiva de les proteccions col·lectives i dels 
resguards de les instal·lacions provisionals, així com de les màquines i vehicles de treball. 
 
El contractista  portarà el control d’entrega dels equips de protecció individual (EPI) de la 
totalitat del personal que intervé a l’obra. 
 
En els casos que no hi hagi norma d’homologació oficial, seran de qualitat adequada a les 
prestacions respectives. 
 
El contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i les de 
manteniment correctiu (avaries i reparacions) de la maquinària d’obra. 
 
Tot el personal, incloent-hi visites, la direcció facultativa, etc., usarà per circular per l’obra el 
casc de seguretat. 
 
La maquinària de l’obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de fàbrica, o bé 
les adaptacions millorades amb l’aval d’un tècnic responsable que en garanteixi l’operativitat 
funcional i preventiva. 
 
Tota la maquinària elèctrica que s’usi a l’obra tindrà connectades les carcasses dels motors i 
els xassís metàl·lics a terra, per la qual cosa s’instal·laran les piquetes de terra necessàries. 
 
Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines o instal·lacions les farà sempre 
l’electricista de l’obra. 
Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixot de les màquines en 
funcionament. 
 
3. CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 
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Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció col·lectiva (SPC) tindran fixat 
un període de vida útil. 
 
Quan, per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid d'una determinada 
peça o equip, aquesta es reposarà, independentment de la durada prevista o de la data de 
lliurament. 
 
Tota la roba o equip de protecció que hagi superat el tracte límit, és a dir, el màxim pel qual va ser 
concebut, serà rebutjat i reposat al moment. 
 
Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de les admeses pel fabricant, 
seran reposades immediatament. 
 
L'ús d'una peça o d'un equip de protecció mai no representarà un risc per si mateix. 
 
 
4. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 
Descrivim en aquest apartat la indumentària per a protecció personal que es fa servir més i amb 
més freqüència en un centre de treball del ram de la construcció, en funció dels riscos més 
corrents a què estan exposats els treballadors d'aquest sector. 
 
Tot element de protecció personal s’ajustarà a les Normes d’Homologació del Ministeri de Treball. 
En el cas en què no existeixi Norma d’Homologació oficial, serà de qualitat adequada a les seves 
respectives prestacions. 
 
CASC: 
 
El casc ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció. 
 
Ha d'estar homologat d'acord amb la norma tècnica reglamentària MT-1, Resolució de la DG de 
Treball de 14-12-74, BOE núm. 312 de 30-12-74. 
 
Les característiques principals són: 
 

•  Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions inferiors o iguals a 
1.000 V.  

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

plantar).  
•  Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g. 

 
Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o de morter, les 
botes han de ser de goma. Norma tècnica reglamentària MT-27, Resolució de la DG de Treball de 
03-12-81, BOE núm. 305 de 22-12-81, classe E. 
 
GUANTS: 
 
Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosis, talls, esgarrapades, picadures, 
etc.), cal fer servir guants. Poden ser de diferents materials, com ara: 
 

•  cotó o punt: feines lleugeres 
•  cuir:  manipulació en general 
•  làtex rugós: manipulació de peces que tallin 
•  lona:  manipulació de fustes 

 
Per a la protecció contra els agressius químics, han d'estar homologats segons la Norma tècnica 
reglamentària MT-11, Resolució de la DG de Treball de 06-05-77, BOE núm. 158 de 04-07-77. 
 
Per a feines en els quals pugui haver-hi el risc d'electrocució, cal fer servir guants homologats 
segons la Norma tècnica reglamentària MT-4, Resolució de la DG de Treball de 28-07-75, BOE 
núm. 211 de 02-11-75. 
 
CINTURONS DE SEGURETAT: 
 
Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuals, és preceptiu l'ús de cinturons 
de seguretat homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-13, Resolució de la DG de 
Treball de 08-06-77, BOE núm. 210 de 02-09-77. 
 
Les característiques principals són: 
 

•  Classe A: cinturó de subjecció. S'ha de fer servir quan el treballador no s'hagi de 
desplaçar o quan els seus desplaçaments siguin limitats. L'element amarrador ha 
d'estar sempre tibant per impedir la caiguda lliure.  

 
PROTECTORS AUDITIUS: 
 
Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior als 80 dB 
(A), és obligatori l'ús de protectors auditius, que sempre seran d'ús individual. 
 
Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica reglamentaria MT-2, 
Resolució de la DG de Treball de 28-01-75, BOE núm. 209 de 01-09-75. 
 
PROTECTORS DE LA VISTA: 
 
Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, esquitxades  de 
líquids i radiacions perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb ulleres de 
seguretat i/o pantalles. 
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Les ulleres i oculars de protecció antiimpactes han d'estar homologats d'acord amb la Norma 
tècnica reglamentària MT-16, Resolució de la DG de Treball de 14-06-78, BOE núm. 196 de 17-
08-78, i MT-17, Resolució de la DG de Treball de 28-06-78, BOE de 09-09-78. 
 
ROBA DE TREBALL: 
 
Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, preferiblement del tipus granota, 
facilitada per l'empresa en les condicions fixades en el conveni col·lectiu provincial. 
 
La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals 
(bocamànigues, gires, etc.) i fàcil de netejar. 
 
En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat similars, se'ls ha de proveir de 
roba impermeable. 
 
5. SISTEMES DE PROTECCIONS COL·LECTIVES (SPC) 
 
Descrivim en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu, que tenen com a funció principal 
fer de pantalla entre el focus de possible agressió i la persona i/o objecte a protegir. 
 
 
TANQUES AUTÒNOMES DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ: 
 
Tindran com a mínim 100 cm d'alçària, i seran construïdes a base de tubs metàl·lics. En tot 
moment estarà garantida la estabilitat de la tanca. 
 
TANCA DE TANCAMENT PERIMETRAL: 
  
Tindrà una alçada mínima de 2 m., situant-se a una distància mínima de 1’5 m. de la façana. 
 
PASSADÍS DE SEGURETAT: 
  
Tindrà una alçada mínima de 2’5 m. amb una amplada superior a la porta d’accés i longitud tal 
que protegeixi la projecció de materials des del punt més alt de la façana.  Els laterals hauran 
de ser acotats impedint l’accés per aquell costat. 
 
La coberta no presentarà forats i serà capaç de resistir els impactes produïts per la caiguda de 
materials. 
 
MALLA TUPIDA EN LA BASTIDA: 
 
Tindrà la resistència i la fixació suficient per a resistir l’esforç del vent, evitant la projecció de 
pols i materials. 
 
LONES DE SEGURETAT: 
  
Tindrà la resistència i fixació suficient per a resistir l’esforç del vent, evitant la projecció de pols i 
materials. Seran capaces de resistir la propagació de la flama. 
 
BARANES: 
 
Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes des de més de 2 metres. 
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Hauran de tenir la resistència suficient (150 kg/ml) per garantir la retenció de persones o objectes, i 
una alçària mínima de protecció de 90 cm, llistó intermedi i entornpeu. 
 
Per les zones d’abocament de runes, hauran de ser practicables. 
 
CABLES DE SUBJECCIÓ DE CINTURÓ DE SEGURETAT (ANCORATGES): 
 
Tindran la resistència suficient per suportar els esforços a què puguin ser sotmesos d'acord amb la 
seva funció protectora, tenint en compte la seva fixació a elements de l’estructura no enderrocats 
en la fase de treball. 
 
FORATS PER L’ABOCAMENT DE LA RUNA: 
  
No coincidiran verticalment d’una planta a una altra, al menys a partir de dues plantes. Les 
dimensions no superaran els 1’5 m de llargària i el seu ample serà el de l’entrebigat. 
 
TOLVES D’EVACUACIÓ I RECOLLIDA DE RUNA: 
 
Les tolves estaran ben subjectades per a evitar el desplom per desplaçament. L’últim tram de la 
tolva tindrà una pendent menor per a esmorteir la velocitat de l’abocament i reduir la producció 
de pols. 
 
REC DE LA BROSSA: 
 
Es regarà convenientment la runa per evitar la formació de pols, de tal forma que no es 
produeixin embassaments, tallant-se el caudal d’aigua cada vegada que s’efectuí aquesta 
operació. 
 
PLATAFORMES VOLADES: 
 
Tindran la suficient resistència per a la càrrega que hauran de suportar, estaran 
convenientment anclades i dotades de barana. 
 
PLATAFORMES DE TREBALL: 
 
Seran independents de l’obra a enderrocar.  
Les que estiguin situades a més de 2 metres del terra aniran amb una barana de 90 cm. 
d’alçada com a mínim, un llistó intermig i un entornpeu. 
S’utilitzaran per l’enderroc dels elements verticals o en voladís. 
Es prohibirà expressament l’enderroc treballant sobre els propis murs. 
 
EXTINTORS: 
 
Seran de pols polivalent i s’hauran de revisar cada 6 mesos com a màxim. 
 
INTERRUPTORS DIFERENCIALS I PRESA DE TERRA: 
 
La sensibilitat dels interruptors diferencials serà per l’enllumenat de     30 mA i per la força de 
300 mA. 
La resistència de les presa de terra no serà superior a la qual s’ha garantit, d’acord amb la 
sensibilitat del interruptor diferencial. 
Es permetrà mesurar la seva resistència periòdicament i, al menys, en l’època de més seca de 
l’any. 
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PRECAUCIONS DE TIPUS GENERAL: 
 
Cap operari haurà de trobar-se en la planta inferior a la que s’està enderrocant. 
S’haurà d’evitar l’acumulació de runes sobre els forjats per a què es trobin lliures d’obstacles. 
Quan s’hagi d’acumular runes s’evitarà que el seu pes superi els 100kg/m2 . 
Hauran de ser abatuts tots els elements que es trobin en equilibri inestable per així evitar 
possibles desploms i les seves conseqüències. 
Al final de la jornada no podran quedar murs sense arriostrar d’una alçada superior a set 
vegades el seu gruix, així com tampoc deixar les eines pel mig i tot brut i desordenat. 
En els dies de pluja es suspendran els treballs. 
Les passarel·les de treball estaran formades per 3 taulons. 
 
6. SERVEIS DE PREVENCIÓ 
 
SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT: 
 
El contractista principal disposarà d'assessorament tècnic en seguretat i salut, propi o extern. 
 
SERVEI MÈDIC: 
 
Els contractistes d'aquesta obra disposaran d'un servei mèdic d'empresa, propi o associat. 
 
Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o autònom, haurà de 
passar el reconeixement mèdic prelaboral obligatori, i són també obligatòries les revisions 
mèdiques anuals dels treballadors ja contractats. 
 
7. COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 
 
Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan el nombre de treballadors superi el que preveu 
l'Ordenança laboral de la construcció o, si n’hi ha, el que disposi el conveni col·lectiu provincial. 
Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui coneixements acreditats de 
primers auxilis, amb el vist-i-plau del servei mèdic. És interessant que participi com a membre del 
Comitè de Seguretat i Salut. 
 
8. INSTAL·LACIONS MÈDIQUES 
 
El socorrista revisarà la farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el que 
s’hagi consumit. 
 
9. INSTAL·LACIONS DE SALUBRITAT I CONFORT 
 
Les instal·lacions provisionals d'obra s'adaptaran, pel que fa a elements, dimensions i 
característiques, al que preveuen a  l'especificat els articles 44 de l'Ordenança general de 
seguretat i higiene, i 335,336 i 337 de l'Ordenança laboral de la construcció, vidre i ceràmica. 
 
10. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
El control econòmic de les partides que integren el pressupost de l’Estudi bàsic de seguretat i salut 
que siguin abonables al contractista principal, serà idèntic al de l'estat d'amidaments del projecte 
d'execució. 
 
11. AVÍS PREVI 
 
El promotor ha d’efectuar un avís a l’Autoritat laboral competent, abans de l’inici de les obres. 
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L’avís previ és redactarà d’acord amb el disposat en l’annex III del RD 1627/1997, de data 24-10-
97. 
 
12. PLA DE SEGURETAT I SALUT 
 
El contractista principal està obligat a redactar un Pla de seguretat i salut abans de l’inici de l'obra, 
en què s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin,  adaptant aquest Estudi bàsic de 
seguretat i salut als seus mitjans i mètodes d'execució. 
 
Aquest Pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons estableix el Reial decret 
1627/97, amb la finalitat que puguin presentar els suggeriments i les alternatives que els semblin 
oportuns, i puguin procedir al compliment de l'acta d'aprovació visada col·legiadament pel col·legi 
professional corresponent. 
 
Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el Pla de seguretat i salut, de resultes de 
les alteracions i incidències que puguin produir-se en el decurs de l'execució de l'obra o bé per 
variacions en el projecte d'execució que ha servit de base per elaborar aquest Estudi bàsic de 
seguretat i salut, requerirà l'aprovació del tècnic autor de l'Estudi bàsic de seguretat i salut, així 
com del coordinador en matèria de seguretat en la fase d'execució d'obres. 
 
 
13. LLIBRE D'INCIDÈNCIES 
 
A l'obra hi haurà un llibre d’incidències facilitat per la direcció facultativa, que haurà d'estar en 
poder del contractista o representant legal o del coordinador de seguretat en fase d’execució, i a 
disposició de la direcció facultativa, l'autoritat laboral o el representant dels treballadors, els quals 
podran fer-hi les anotacions que considerin oportunes perquè el coordinador o, si no cal 
coordinador, la direcció facultativa notifiqui a la Inspecció de treball dins del termini de 24 hores. 

 
 
 
 
 
 
 
            

Jaume Corominas, arquitecte tècnic municipal 

Parets del Vallès, juliol de 2014 
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