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MEMÒRIA
1. ANTECEDENTS

El passeig les Fases 1a i 2a del passeig del Tenes ja estan construïdes i
donada la disponibilitat econòmica de l’Ajuntament es pretén valorar el cost
econòmic per la realització de la tercera fase fins arribar al peu de
l’embassament donat el seu interès mediambiental i paisatgístic.
Per aquest motiu es redacta la present memòria valorada per tal de
conèixer l’abast econòmic de la inversió a realitzar.

2. SITUACIÓ ACTUAL

El camí que forma part del passeig s’inicia en el camí del Rector Vallver i
discorre en tot el seu recorregut en paral·lel al riu Tenes i té un recorregut total
d’arranjament de 450 m.

3. OBJECTE DEL PRESENT PROJECTE

El present document es redacta amb l’objectiu de projectar de manera
concreta la construcció de la tercera fase d’aquest passeig al lateral esquerre del
riu Tenes.

4. CARACTERÍSTIQUES DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA DEL PROJECTE
COMPLET

La solució prevista pel passeig de vianants es projecta amb el màxim
respecte per l’entorn verd, natural, boscós, humit i agradable que es troba a la
riba del Tenes.
Així es volen usar materials naturals, de poc impacte però mantenint les
garanties tècniques i de seguretat requerides.
El paviment pel pas de vianants es preveu de tot-ú reciclat amb pendent
cap a les cunetes laterals. És deixarà una amplada de pas lliure de 4 m pel pas
de vehicles de manteniment.
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En tota la longitud es disposa de l’amplària suficient per tal de poder
consolidar el camí en terrenys de domini públic.
S’adjunta un annex de fotografies amb una selecció dels punts més
destacats de tot el tram i característics de les solucions adoptades.

5. SOLUCIÓ PROPOSADA

La solució proposada tindrà unes dimensions de 4,00 metres de pas que
serà de prioritat invertida pel pas de les persones en tot el seu recorregut.
Caldrà fer la formació de cunetes pel desguàs de les aigües pluvials i
pavimentar amb formigó una petita zona on des desborda habitualment el reu.
El passeig comptarà amb un 2% cap als seus marges.

5.1. ESPLANACIÓ I DEMOLICIONS

En primer lloc, es realitzarà l'esbrossada del terreny i l'extracció de la capa
vegetal, de la vegetació de la zona de l’actual camí el qual s’ampliarà fins a la
secció prevista. No caldrà fer cap tipus de demolició donat que es un terreny
lliure de tot tipus de construccions. Amb la millora del camí existent no es
modifiquen les condicions hidràuliques existent de la llera del riu Tenes.

5.2. OBRES DE FÀBRICA

El camí actual travessa el Tenes a través d’un gual el qual es manté el seu
estat actual, per tant no es modifiquen les condicions hidràuliques existents.

5.3. PAVIMENTACIÓ

La secció tipus de la millora del passeig estarà formada per:
Refinat i compactació de l’esplanada millorada al 95 % P.M.
Formació de cunetes en terres
25 cm. de subbase granular de tot-u reciclat compactat
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A l’enrasar la nova base del passeig al paviment existent del camí no serà
necessari fer cap tipus de vorada. Per protegir el creuament de les aigües
transversals per sobre del camí es farà un paviment de formigó amb fibres de
20cm de gruix en un tram de uns 10m de longitud.

5.4. XARXES DE SERVEIS

En la zona de millora de la tercera Fase del passeig no hi ha serveis que
es puguin veure afectats.

5.5. JARDINERIA I MOBILIARI URBÀ

No es projecte cap tipus de jardineria ni mobiliari urbà degut que tot
l’entorn ja es un espai natural autosuficient en sí mateix.

6. ASPECTES INCLOSOS EN LA TERCERA FASE

El present document de la TERCERA fase de l’execució del passeig del
Tenes en terme de Sant Quirze Safaja contempla bàsicament fer la millora i
consolidació del paviment completat amb la millora del drenatge.

7. SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES

Amb les determinacions de la present memòria valorada es compleix la
normativa actualment vigent sobre la supressió de les barreres arquitectòniques
a que fa referència la “Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se
desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados”. S’ha tingut especial cura en el disseny dels guals per a vianants
dins de la normativa esmentada per voreres menors de 1,90m i d’altra banda es
tindrà cura en les voreres més estretes de deixar les columnes d’enllumenat i de
senyalització en la situació més adient per tal de deixar sempre un pas mínim de
90 cm entre aquests i les tanques de les parcel·les. També s’ha previst l’accés
de discapacitats físics amb rampes d’un 8% de pendent màxima a tots els punts
de totes les placetes i jardins.
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8. SEGURETAT I SALUT

Durant el termini de les obres es complirà la normativa de senyalització i
protecció actualment vigent en tots els seus extrems.
Durant el termini de les obres, el contractista tindrà l’obligació de protegir
tot l’àmbit de treball i restringir el pas de tota persona aliena a la mateixa. També
es realitzaran totes les instal·lacions higièniques necessàries per l'equip de
treball.

9. MATERIALS

Els materials a adoptar en l'execució de les obres seran els especificats en
aquesta memòria, així com els indicats al projecte executiu que es redacti.
La direcció d'obra podrà modificar i millorar si cal les característiques de
l'obra i dels materials.

10. GESTIÓ DE RESIDUS

Al febrer de 2008 es produeix l’entrada en vigor a nivell estatal del RD
105/2008, d’1 de febrer pel qual es regula la producció i gestió dels residus de
construcció i demolició, que pretén corregir la situació amb la finalitat
d’aconseguir un desenvolupament més sostenible de l’activitat constructiva.
Degut a l’entrada en vigor d’aquest RD, s’inclourà al projecte executiu un estudi
de la gestió dels residus, per donar compliment a la obligatorietat del promotor
d’efectuar aquest estudi.

11. CONTROL DE QUALITAT

Les condicions tècniques del control de qualitat de l'obra s'ajustaran a tot
allò que s'especifiqui en el projecte constructiu.
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12. PREUS I PRESSUPOSTOS

Els preus adoptats s'han obtingut a partir dels preus dels jornals, transport
i maquinària actuals a les diferents unitats d'obra, s'obté un pressupost
d'execució material de:
Total execució material 3a fase:

6.935,22 €

Que representa un pressupost de contracte, incloent el 13% de despeses
generals d'empresa, el 6% de benefici industrial i el 21% d’I.V.A. assoleix la
quantitat de:
Total pressupost de contracte 3a fase:

9.986,02 €

13. DECLARACIÓ D'OBRA COMPLETA

Es fa constar, en compliment del reglament de Contractes de l'Estat, que
la present memòria valorada serveix de base per a que el projecte constructiu
compleixi els requisits d'ésser una obra completa podent-se lliurar a l'ús públic
general o al servei corresponent, sense cap altra obra complementària.

14. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA

D’acord amb el “Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic“, en l’article 65
s’exposa que, per contractar amb les administracions públiques l’execució de
contractes d’obres públiques d’un import igual o superior a 350.000€, o de
contractes de serveis per un pressupost igual o superior a 120.000€, és requisit
indispensable que l’empresa estigui degudament classificada.
Donat que la present obra és inferior a l’import indicat en la llei de contractes, no
caldrà que l’empresa adjudicatària estigui classificada amb la següent categoria:

15. TERMINI D’EXECUCIÓ I GARANTIA

Es proposa com a termini d'execució el de 2 mesos, comptats a partir del
replanteig de les obres i com a termini de garantia el de dotze (12) mesos,
comptats a partir de la recepció.
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16. REVISIÓ DE PREUS

Donat que el termini d'execució de les obres serà de 2 mesos, no es creu
necessari preveure la revisió de preus.

17. CONCLUSIÓ

Amb tots els punts i els documents adjunts pot considerar-se suficientment
detallada la present memòria valorada per tal de conèixer l’abast econòmic de la
inversió a realitzar, i que serveixi de base per la redacció del projecte
constructiu.

Sant Quirze de Safaja, a desembre de 2014

Josep Barberillo i Gesa
Enginyer Tècnic d’Obres Públiques
Col·legiat núm. 6.410
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h) L’adaptació, en funció de l’evolució de l’obra, del període de temps efectiu que s’haurà de dedicar als diferents treballs o fases de
treball.
i) La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms.
j) La interacció i incompatibilitat amb qualsevol altre tipus de treball o activitat que es realitzi a l’obra, o propera al lloc de l’obra.

MEMÒRIA
1. OBJECTE DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT.

3. CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA
1.1. Objecte de l’estudi
L’objecte d’aquest estudi és establir les mesures preventives adients per evitar o limitar els riscos d’accidents laborals, garantint la salut i
la seguretat dels treballadors que intervenen a l’obra. L’estudi es desenvolupa complimentant el que disposa el Reial Decret 1627/1997
de 24 d’octubre (BOE núm. 256 de 25/10/97), que estableix, en el marc de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos
Laborals, les disposicions mínimes de seguretat i de salut aplicables a les obres de construcció.
A partir d'aquest estudi de seguretat i salut, el contractista realitzarà un pla de seguretat concretant-ne les determinacions, per tal
d'establir els criteris detallats que caldrà aplicar a les obres de construcció objecte del projecte per prevenir els riscos d'accidents laborals
i malalties professionals, així com els derivats de les feines de manteniment i reparació; de la mateixa manera preveurà l'acompliment de
les disposicions relatives a la seguretat i la salut dels treballadors que hi participin. Aquest pla de seguretat l’haurà d’aprovar, abans de
l’inici de les obres, el coordinador de seguretat i salut en la fase d’execució de l’obra.

3.1. Descripció i situació de les obres.
Les obres motiu d’aquest estudi corresponen a la construcció de la tercera fase del Passeig del Tenes de Sant Quirze de Safaja. Les
actuacions a realitzar seran la neteja i reperfilat del camí amb la formació de cunetes laterals amb terres, base del camí amb
pavimentació de tot-ú reciclat i, en un petit tram de uns 10m de longitud d’aquest camí es fa un paviment de formigó amb fibres.
Les obres i instal·lacions objecte del present projecte queden desglossades i explicades a la Memòria i el plànols adjunts, així com les
instal·lacions auxiliars i complementàries.

3.2. Promotor.
1.2. Designació del coordinador en matèria de seguretat i salut

El promotor de les obres és l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja que és qui encarrega la redacció del present Estudi de Seguretat i Salut.

En les obres objecte d’aquest projecte, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’elaboració d’aquest.
En aquest sentit, i en aplicació del que es disposa en l’article 3 del Reial Decret 1627/1997, el Coordinador en matèria de seguretat i salut
durant l’elaboració del projecte és el que el subscriu.
Si en l’execució de les obres intervenen més d’una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diferents treballadors autònoms,
el promotor, abans del inici de les feines o tan aviat com es constati aquesta circumstancia, designarà un coordinador en matèria de
seguretat i salut durant l’execució de l’obra.
La designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut durant l’elaboració del projecte d’obra i durant l’execució de l’obra podrà
recaure en la mateixa persona. La designació dels coordinadors no eximirà al promotor de les seves responsabilitats.

3.3. Autor del present Estudi de Seguretat i Salut.
L’Estudi de Seguretat i Salut ha estat redactat per Josep Barberillo i Gesa, enginyer tècnic d’obres públiques, col·legiat número 6.410 del
Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques de Barcelona.

3.4. Característiques de la ubicació dels treballs.
1.3. Obligatorietat de l’estudi de seguretat i salut en les obres

Les obres estan situades al lateral del riu Tenes de Sant Quirze de Safaja. La tercera fase del passeig permetrà connectar la la part nord
de la zona del riu amb els trams de les fase anteriors.
La zona actualment es troba com a zona del voral de la carretera, sense cap actuació, i amb una amplada variable entre el final de
l’aglomerat i el cap del talús.

L’estudi de Seguretat i Salut del present projecte ha de realitzar-se, al trobar-se en el suposat a) de l’article 4.1 del RD 1627/1997:
a) que el pressupost d’execució per contracte inclòs en el projecte sigui igual o superior a 450.000€.
b) Que la duració estimada sigui superior a 30 dies laborables, fent-se servir en algun moment a
més de 20 treballadors alhora.
c) Que el volum de ma d’obra estimada, entenent-se com a tal la suma dels dies de treball total dels treballadors a l’obra, sigui
superior a 500.
d) Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses.

3.5. Accessos.
L’accés a l’obra es pot realitzar pel camí del Rector Vallver.

2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES AL PROJECTE I A LA OBRA

3.6. Pressupostos.

En la redacció del present projecte, i de conformitat amb la “Ley de Prevención de Riesgos Laborales”, han estat presos els principis
generals de prevenció en matèria de seguretat i salut previstos en l’article 15, en les fases de concepció, estudi i elaboració del projecte
d’obra i en particular:
a) Al prendre les decisions constructives, tècniques i d’organització amb la finalitat de planificar els diferents treballs o fases de treball que
es desenvoluparan simultàniament o successivament.
b) A l’estimar la duració necessària per l’execució d’aquests diferents treballs o fases de treball.
De conformitat amb la “Ley de Prevención de Riesgos laborales”, els principis de l’acció preventiva que es recull en l’article 15 s’aplicarà
durant l’execució de l’obra i, en particular, en les següents feines o activitats:
a) El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja.
b) 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.
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.
d) 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
poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.
e) La delimitació i condicionament de les zones d’acopi i dipòsits dels diferents materials, en particular si es tracte de materials o
substancies perilloses.
f) La recollida dels materials perillosos fets servir.
g) L’emmagatzematge i eliminació o evacuació de residus i brossa.
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Pressupost d’execució material
El pressupost d’execució material del projecte és de 6.935,22.-€.
Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut
El pressupost d’execució material de l’Estudi de Seguretat i Salut es de CENT QUARANTA EUROS (140 €)

3.7. Termini d’execució.
Es preveu un termini d’execució de dos (2) mesos tots compresos dins d’una sola fase.

3.8. Nombre de treballadors.
Es preveu un nombre mig entre 2 treballadors, i de 4 en moments punta.
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MENJADORS

3.9. Unitats constructives que componen l’obra

Es construiran a través de vagons prefabricats, que s'aniran addicionant en funció de les necessitats
reals, estaran separats dels
vestuaris i dels lavabos, i dotats de bancs i taules; també comptaran amb escalfa menjars, disposant de calefacció a l’hivern i ventilació
directa.

Neteja i treballs previs
Moviments de terres
Esplanades i bases
Paviments

AIGÜES RESIDUALS
S'efectuarà a través de connexió a pous estancs, fent la seva neteja periòdica.

3.10.

Centres sanitaris d’atenció en cas d’urgència.

ESCOMBRARIES

Els accidents amb baixa originaran un certificat oficial d'accidents que es presentarà a l'Entitat Gestora o Col·laboradora en el termini de
cinc dies hàbils comptats a partir de la data de l'accident. Els qualificats de greus, molt greus o mortals o que hagi afectat a 4 o més
treballadors es comunicaran telegràficament a l'autoritat laboral en el termini de 24 hores a partir del sinistre.
Els accidents sense baixa es compilaran a la "fulla relació d'accidents de treball ocorreguts sense baixa mèdica" que serà presentada a
l'Entitat Gestora o Col·laboradora en el termini dels 5 primers dies hàbils del mes següent.
El Centre assistencial on hauran de ser atesos els accidentats serà:
Hospital General de Granollers.

Es disposarà de bidons, en els quals s’abocaran les escombraries.
NETEJA
Tant els vestuaris, com els menjadors i els serveis higiènics, hauran de sotmetre's a una neteja diària, i a una desinfecció periòdica.

4.3. Medicina preventiva i primers auxilis.

En cas necessari s'avisarà amb la major urgència a una ambulància per a que procedeixi al trasllat.
Es disposarà en lloc visible per a tots (oficina d'obra i vestuaris) el nom del centre assistencial al qual anar en cas d'accident, la distància
existent entre aquest i l'obra i l’itinerari més adequat per acudir al mateix.

l'encarregat
del
Es disposarà d’una farmaciola de primers auxilis amb el material necessari. El vigilant de seguretat serà
manteniment i reposició del contingut de les mateixes, realitzant una revista mensual i
reposant immediatament allò que es trobi a
faltar, prèvia comunicació al cap d'obra.
El contingut mínim de la farmaciola serà:

4. RISCOS I MESURES PREVENTIVES PREVIS A L’INICI DE LES OBRES.
4.1. Tancament provisional de l’obra i senyalització.
Previ a l’inici dels treballs, es procedirà a la col·locació dels cartells d’obra, i ha realitzar el desviament del transit, per tal d’adequar-lo al
pas alternatiu. S’instal·laran semàfors a banda i banda, que permutaran el pas de vehicles d’ambdues direccions. Igualment, es portarà a
terme el tancament de les zones necessàries de les obres, i s’habilitarà una zona de pas pels vianants, separada de la zona de treball de
l’obra. Aquest tancat serà de les següents condicions.
-El tancament amb la zona de treball tindran 2 metres d’alçada. No és suficient el tancament amb tanques d’obra d’1 metre d’alçada. La
separació del transit amb el pas per vianants s’efectuarà amb new-jerseys de plàstic de colors blancs i vermells de forma alternativa.
- Porta per l’accés de vehicles de 4 metres d’amplada i porta independent per l’accés de personal.
- Haurà de presentar com a mínim la senyalització de:
· Prohibit aparcar a la zona d’entrada de vehicles.
· Prohibit el pas a peu a la zona d’entrada de vehicles.
· Obligatorietat de l’ús del casc dins el recinte de l’obra.
· Prohibició d’entrada a tota persona aliena a l’obra.
· Cartell d’obra.
- Es podrà realitzar el tancament amb tanques autònomes metàl·liques.

- Aigua Oxigenada.
- Alcohol de 96°.
- Tintura de Iode.
- Mercurocrom.
- Amoníac.
- Gasa estèril.
- Cotó hidròfil.
- Benes.
- Esparadrap.
- Protector picadures

- Antiespasmòdics, Tònics cardíacs d'urgència.
- Torniquets.
- Bosses de goma per aigua o gel.
- Guants esterilitzats.
- Xeringues llençables.
- Agulles per injectables llençables.
- Termòmetre clínic.
- Pinces.
- Tisores
- Crema protectora del sol

S'haurà d'informar en un rètol visible 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.

4.4. Reconeixement mèdic.
Tot el personal que comenci a treballar a l'obra haurà de passar un reconeixement mèdic, que es repetirà al cap d'un any.

4.5. Formació i informació.

4.2. Instal·lacions d’higiene i benestar.

Informació
Ja que es preveu l'existència d'un conjunt mig de 4 operaris, es poden determinar les necessitats següents,
Tot el personal, a l’inici de l’obra o quan s’hi incorpori, rebrà de la seva empresa, la informació dels riscos i de les mesures correctores
que farà servir en la realització de les seves tasques.

SERVEIS SANITARIS
Es construirà per mitjà de vagó prefabricat. Com a condició per Ordenança contindrà:
Un WC per cada 25 places, amb paper higiènic. Total punta 1 ut.
Una dutxa amb aigua calenta per cada 10 places. Total punta 1 ut.
Un lavabo amb aigua calenta per cada 10 places. Total punta 1 ut.
Un mirall per cada 25 places. Total punta 1 ut.
Tant els WC com les dutxes, disposaran de portes i la ventilació directa a l'exterior la facilitaran les finestres del vagó.

Formació
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.
Cada empresa ha d'acreditar que el seu personal a l'obra ha rebut formació en matèria de seguretat i salut.
Cal que tots els treballadors realitzin la formació de l’aula permanent de primer cicle, que te una duració de 8 hores, i que s’esquematitza
de la següent manera:

VESTUARI
Es construiran a través de vagons prefabricats, que s'aniran addicionant conforme augmenti el personal contractat.
Estaran proveïts de seients i de 6 armaris guarda roba metàl·lics, individuals, amb clau per guardar la roba i els efectes personals.
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Conceptes bàsics sobre la seguretat i la salut
Tècniques preventives elementals sobre els riscs genèrics
Primers auxilis i mesures d’emergència
Drets i obligacions
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També és necessari i obligatori que tots els treballadors de la construcció o obra pública realitzin el curs de segon cicle, que tindrà una
durada de 20 hores, i s’esquematitza de la següent manera:
a)
b)
c)
d)
e)

Prevenció de riscos
Calendaris i fases d’actuació preventiva
Òrgans i figures participatives
Drets i obligacions dels treballadors
Legislació i normativa bàsica de prevenció

Posseiran preses de corrent per connexions normalitzades blindades per la intempèrie, en números determinats, segons el càlcul
realitzat. ( Grau de protecció recomanable I.P.447 ).

e)Normes de prevenció per les preses d’energia.
- Les preses de corrent aniran provistes d’interruptors de tall omnipolar que permetin deixar-les sense tensió quan no hagin de ser
utilitzades.
- Les preses de corrent dels quadres s’efectuaran dels quadres de distribució, mitjançant clavilles normalitzades blindades (protegides
contra contactes directes) i sempre que sigui possible, amb enclavament.
- Cada presa de corrent subministrarà l’energia elèctrica a un sol aparell, màquina o màquina-eina.
- La tensió sempre estarà en la clavilla “femella”, mai en la “mascle”, per evitar contactes elèctrics directes.
- Les preses de corrent no seran accessibles sense la utilització d’eines especials, o estaran incloses sota coberta o armaris que
proporcionin un grau similar d’inaccessibilitat.

4.6. Instal·lacions provisionals
4.6.1. Connexió a la xarxa elèctrica.
Riscos més comuns :
- Ferides punxants a les mans
- Caigudes en el mateix nivell
- Electrocució: contactes elèctrics directes o indirectes, derivats essencialment de Treballs amb tensió
- Intentar treballar sense tensió però sense assegurar-se que està efectivament interrompuda o que no pot connectar-se
inopinadament.
- Mal funcionament dels mecanismes i sistemes de protecció
- Utilitzar equips inadequats o deteriorats
- Mal funcionament o incorrecta instal·lació del sistema de protecció contra contactes elèctrics indirectes en general, i de la
presa de terra en particular
Normativa preventiva :
a) Sistema de protecció contra contactes indirectes.
- Per la prevenció de possibles contactes elèctrics indirectes, el sistema de protecció escollit és el de la posta a terra de les masses i
dispositius de tall per intensitat de defecte (interruptors diferencials).
b) Normes de prevenció tipus pels cables.
- El calibre o secció del cablejat serà l’especificat i d’acord a la càrrega elèctrica que ha de suportar, en funció de la maquinària i
il·luminació prevista
- Tots els conductors utilitzats seran aïllats de tensió nominal 1.000 volts com a mínim, i sense defectes apreciables (pelades, repelons
o similars). No seran admesos trams defectuosos en aquest sentit.
- La distribució des del quadre general d’obra fins als quadres secundaris
s’efectuarà, sempre que es pugui, mitjançant
canalitzacions enterrades.
- En el cas d’efectuar estesa de cables o mànegues, aquests es realitzaran a una altura mínima de 2 m en els indrets de vianants i de
5 m en els de vehicles, mesurats sobre el nivell del paviment.
- L’estesa de cables per creuar vials d’obra, com ja s’ha indicat anteriorment, s’enterrarà. Es senyalitzarà el “pas del cable” mitjançant
un cobriment permanent de taulons que tindran per objectiu protegir mitjançant repartiment de càrregues i senyalar l’existència del
“pas elèctric” als vehicles. La profunditat de la rasa mínima serà entre 40 i 50 cm, el cable anirà ,a més a més, protegit en l’interior
d’un tub rígid, bé de fibrociment, o bé de plàstic rígid corbable en calent.
- En el cas d’haver de realitzar connexions entre mànegues, es tindran en compte:
Sempre estaran elevats, es prohibeix mantenir-los a terra
Les connexions provisionals entre mànegues s’executaran mitjançant connexions normalitzades, estanc antihumitat.
Les connexions definitives s’executaran utilitzant caixes de connexions normalitzades, estancs antihumitat.
- La interconnexió dels quadres secundaris es realitzaran mitjançant canalitzacions enterrades, o bé mitjançant mànegues, en aquest
cas seran penjades a una altura sobre el paviment al voltant dels 2 m per evitat accidents per agressions a les mànegues per ús
arran de terra.
- El traçat de les mànegues de subministrament elèctric no coincidirà amb el de subministrament provisional d’aigua a les plantes
- Les mànegues de “alargadera”:
Si són per curts períodes de temps, podran portar-se esteses pel terra, però arrambades als paraments verticals.
Es connectaran mitjançant connexions normalitzades estancs antihumitat o fundes
aïllants termorretractiles, amb
protecció mínima contra raigs d’aigua (protecció recomanable I.P.447)
c)
-

-

Normes de prevenció per interruptors
S’ajustaran expressament als especificats en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
Els interruptors s’instal·laran a l’interior de caixes normalitzades, provistes de porta d’entrada amb tanca de seguretat.
Les caixes dels interruptors posseiran adherides sobre la seva porta una senyal normalitzada de “perill, electricitat”.
Les caixes dels interruptors seran penjades, bé en els paraments verticals, bé de “pies derechos” estables.

g)Normes de prevenció per les preses de terra
- La xarxa general de terra s’haurà d’ajustar a les especificacions detallades en la
Instrucció MIBT.039 del vigent Reglament
Electrotècnic per Baixa Tensió, així com tots
aquells aspectes especificats en la Instrucció MIBT.023, mitjançant les quals es
pugui millorar la instal·lació.
- En el cas d’haver de disposar d’un transformador en l’obra, serà dotat d’una presa de
terra ajustada als Reglaments vigents i a
les normes pròpies de la companyia elèctrica subministradora de la zona.
- Les parts metàl·liques de tot equip elèctric disposaran de presa de terra.
- El neutre de la instal·lació estarà posada a terra.
- La presa de terra en una primera fase s’efectuarà a través d’una pica o placa a ubicar junt amb el quadre general, des del que es
distribuirà a la totalitat dels receptors de la instal·lació. Quan la presa general de terra definitiva de l’edifici es trobi realitzada, serà
aquesta la que s’utilitzi per la protecció de la instal·lació elèctrica provisional de l’obra.
- El fil de la presa de terra sempre estarà protegit amb aïllant de plàstic de colors groc i verd. Es prohibeix expressament utilitzar per
altres utilitats, únicament podrà ser utilitzat conductor o cable de coure nu, de 95 mm² de secció com a mínim, en els trams enterrats
horitzontalment i que seran considerats com electrode artificial de la instal·lació.
- La xarxa general de terra serà única per la totalitat de la instal·lació, incloses les
unions a terra dels carrils per estada o
desplaçament de les grues.
- En el cas que les grues poguessin aproximar-se a una línia de baixa o mitja tensió, mancada d’apantallament aïllant adequat, la
presa de terra, tan de la grua com dels seus carrils, haurà de ser elèctricament independent de la xarxa general de terra de la
instal·lació elèctrica provisional de l’obra.
- Els receptors elèctrics dotats de sistema de protecció per doble aïllament i els alimentats mitjançant transformador de separació de
circuits mancaran de conductor
de protecció, a fi d’evitar la seva referència a terra. La resta de carcasses de motors o
màquines es connectaran degudament a la xarxa general de terra.
- Les preses de terra estaran situades en el terreny de tal manera que el seu funcionament i eficàcia sigui el requerit per la instal·lació.
- La conductivitat del terreny s’augmentarà abocant en el lloc de punxament de la pica (placa o conductor) aigua de forma periòdica.
h)Normes de prevenció per la instal·lació d’enllumenat.
- Les masses dels receptors fixes d’enllumenat es connectaran a la xarxa general de terra mitjançant el corresponent conductor de
protecció. Els aparells d’enllumenat portàtils, excepte les utilitzades amb petites tensions, seran de tipus protegit contra
raigs d’aigua ( Grau de protecció recomanable IP.447 ).
- L’enllumenat de l’obra complirà les especificacions establertes en les Ordenances de
Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica
i General de seguretat i higiene en el treball.
ferms, o bé penjats en els paraments.
- La il·luminació dels talls serà mitjançant projectors ubicats sobre “pies derechos”
- L’energia elèctrica que s’hagi de subministrar a les làmpades portàtils per la il·luminació de talls embassats (o humits) es servirà a
través d’un transformador de
corrent amb separació de circuits que la redueixi a 24 volts.
superfície de suport dels operaris en el lloc
- La il·luminació dels talls es situarà a una altura al voltant dels 2m, mesurada des de la
de treball.
- La il·luminació dels talls, sempre que sigui possible, s’efectuarà creuada, amb la finalitat de disminuir ombres.
- Les zones de pas de l’obra estaran permanentment il·luminades, evitant racons foscos.
i)
-

d)Normes de prevenció tipus per els quadres elèctrics.
- Seran metàl·lics, de tipus per a la intempèrie, amb porta i tanca de seguretat (amb clau), segons norma UNE-20324.
- Degut a ser de tipus per a la intempèrie, es protegiran de l’aigua de la pluja mitjançant viseres, com a protecció addicional.
- Els quadres elèctrics metàl·lics tindran la carcassa connectada a terra.
- Posseiran, adherida a la porta, una senyal normalitzada de “Perill, electricitat”.
- Es penjaran en taulers de fusta col·locats en els paraments verticals o bé a “pies derechos”,ferms.
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f) Normes de prevenció per la protecció dels circuits.
- La instal·lació tindrà tots els interruptors automàtics definits com a necessaris; el seu càlcul serà efectuat sempre minorant, amb la
finalitat que actuïn dins el marge de seguretat; és a dir, abans que el conductor a qui protegeixen arribi a la càrrega màxima
admissible.
- Els interruptors automàtics es trobaran en totes les línies de presa de corrent dels quadres de distribució, així com en les
d’alimentació de màquines, aparells i
màquines-eina de funcionament elèctric.
- Els circuits generals estaran igualment protegits amb interruptors automàtics o magnetotèrmics.
- Tots els circuits elèctrics es protegiran mitjançant disjuntors diferencials.
- Els disjuntors diferencials s’instal·laran d’acord amb les següents sensibilitats:
- 300 mA
(s/ R.E.B.T.) Alimentació a la maquinària
- 30 mA (s/ R.E.B.T.) Alimentació a la maquinària com millora del nivell de seguretat
- 30 mA Per les instal·lacions elèctriques d’enllumenat no portàtil

-
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Normes de seguretat d’aplicació durant el manteniment i reparació de la instal·lació elèctrica provisional de l’obra.
El personal de manteniment de la instal·lació serà electricista i preferentment, en
possessió
de
carnet
professional
corresponent.
Tota la maquinària elèctrica es revisarà periòdicament i, en especial, en el moment en que es detecti un error, es declararà “fora de
servei” mitjançant la desconnexió elèctrica i el penjat del rètol corresponent en el quadre de govern.
La maquinària elèctrica serà revisada per personal especialista en cada tipus de
màquina.
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-

-

Es prohibeixen les revisions o reparacions sota corrent. Abans d’iniciar una reparació,
es desconnectarà la màquina de la xarxa
elèctrica, instal·lant en el lloc de connexió un rètol visible, en el que es llegeixi: “NO CONNECTAR, PERSONES TREBALLANT EN
LA XARXA”.
L’ampliació o modificació de línies, quadres o similars, només les realitzaran els electricistes.

Normes de protecció :
-

Els quadres elèctrics de distribució s’ubicaran sempre en llocs de fàcil accés.
Els quadres elèctrics no s’instal·laran en el transcurs de les rampes d’accés al fons de l’excavació (poden ser arrencats per la
maquinària o camions i provocar accidents).
Els quadres elèctrics de intempèrie, per protecció addicional, es cobriran amb viseres contra la pluja.
Els pals provisionals dels que penjaran les mànegues elèctriques no s’ubicaran a menys de 2 m ( com norma general ) del límit de
l’excavació, carretera o similars.
El subministrament electrònic al fons d’una excavació s’executarà per un lloc que no sigui la rampa d’accés, per vehicles o pel
personal (mai junt a les escales de mà ).
Els quadres elèctrics en servei, es mantindran tancats amb pany de seguretat de triangle, ( o clau ), en servei.
No és permesa la utilització de fusibles rudimentaris ( trossos de cablejat, fils, etc.) havent-se d’utilitzar “cartutxos fusibles
normalitzats” adequats en cada cas.

4.6.3. Protecció contra incendis
A) Prevenció. A fi de prevenir la formació d’un incendi prendrem les següents mesures:
- Ordre i neteja general en tota l’obra.
- Es separaran els materials combustibles dels incombustibles apilant-los per separat en llocs indicats pel seu transport a l’abocador
diari.
- Emmagatzemar el mínim de gasolina, gasoil i altres materials de gran inflamació.
- Es compliran les normes vigents respecte l’emmagatzematge de combustibles.
- Es definiran clarament i per separat les zones d’emmagatzematge.
- La ubicació dels magatzems de combustibles, se separaran entre ells (com la fusta de la gasolina) i a la seva vegada lluny dels talls i
tallers de soldadura elèctrica i oxiocetilènica.
- La il·luminació i interruptors elèctrics dels magatzems serà mitjançant mecanismes antideflagrants de seguretat.
- Es disposaran de tots els elements elèctrics de l’obra en condicions per evitar possibles curtcircuits.
- Quedarà totalment prohibit encendre focs en l’interior de l’obra.
- Senyalitzarem a l’entrada de les zones d’aplecs, magatzems i tallers, adherint els següents senyals normalitzats:
-

4.6.2. Grups electrògens
Riscos més comuns :
-

Ferides punxants en mans
Caigudes en el mateix nivell
Electrocució: contactes elèctrics directes o indirectes, derivats essencialment de :
- Treballs amb tensió
- Intentar treballar sense tensió però sense assegurar-se de que està efectivament desconnectada o que
no pot connectar-se inopinadament.
- Mal funcionament dels mecanismes i sistemes de protecció.
- Utilitzar equips inadequats o deteriorats.
- Mal comportament o incorrecta instal·lació del sistema de protecció contra contactes
elèctrics
indirectes en general, i de la presa de terra en particular.

Prohibit fumar
Indicació de la posició de l’extintor d’incendis
Perill d’incendi
Perill d’explosió (magatzem de productes explosius).

B) Extinció.
- Haurà extintors d’incendis junts a les entrades i interiors dels magatzems, tallers i zones d’aplecs.
- El tipus d’extintor a col·locar dependrà del tipus de foc que es pugui pretendre apagar (tipus A, B, C, E), depenent del treball a
realitzar en cada fase de l’obra.
- Es tindrà sempre a mà i reflexat en un cartell ben visible en les oficines de l’obra, el número de telèfon del servei de bombers.

4.6.4. Ventilació
a) Tenint en compte els mètodes de treball i les càrregues físiques imposades als treballadors, hauran de disposar de suficient aire net.
b) En el cas que s’utilitzi una instal·lació de ventilació, s’haurà de mantenir en bon estat de funcionament i els treballadors no hauran
d’exposar-se a corrents d’aire que perjudiquin la seva salut. Sempre que sigui necessari per la salut dels treballadors, haurà d’haverhi un sistema de control que n’indiqui qualsevol averia.

Normes preventives :
A) Sistema de protecció contra contactes indirectes.
- Per la prevenció de possibles contactes elèctrics indirectes, el sistema de protecció escollit és el de la posta a terra de les masses i
dispositius de tall per intensitat de defecte (interruptors diferencials). Esquema de distribució TT(REBT MIBT 008).
B) Normes de prevenció pels cables.
- El calibre o secció del cablejat serà l’especificat i d’acord a la càrrega elèctrica que ha de suportar, en funció de la maquinària i
il·luminació prevista
- Tots els conductors utilitzats seran aïllats de tensió nominal 1.000 volts com a mínim, i sense defectes apreciables (pelades, repelons
o similars). No seran admesos trams defectuosos en aquest sentit.
C)
-

Normes de prevenció pels quadres elèctrics.
Seran metàl·lics, de tipus per a la intempèrie, amb porta i tanca de seguretat (amb clau), segons norma UNE-20324.
Degut a ser de tipus per a la intempèrie, es protegiran de l’aigua de la pluja mitjançant viseres, com a protecció addicional.
Els quadres elèctrics metàl·lics tindran la carcassa connectada a terra.
Posseiran, adherida a la porta, una senyal normalitzada de “Perill, electricitat”.
Es penjaran de taulers de fusta col·locats en els paraments verticals o bé a “pies derechos”,ferms.
Posseiran preses de corrent per connexions normalitzades blindades per la intempèri,
en números determinats, segons el càlcul
realitzat. (Grau de protecció recomanable I.P.447).

D) Normes de protecció :
- Els quadres elèctrics de distribució s’ubicaran sempre en llocs de fàcil accés.
- Els quadres elèctrics no s’instal·laran en el transcurs de les rampes d’accés al fons de l’excavació ( poden ser arrencats per la
maquinària o camions i provocar accidents ).
- Els quadres elèctrics de intempèrie, per protecció addicional, es cobriran amb viseres contra la pluja.
- Els pals provisionals dels que penjaran les mànegues elèctriques no s’ubicaran a menys de 2 m (com norma general) del límit de
l’excavació, carretera o similars.
- El subministra electrònic el fons d’una excavació s’executarà per un lloc que no sigui la rampa d’accés, per vehicles o per el personal
( mai junt a les escales de mà ).
- Els quadres elèctrics en servei, es mantindran tancats amb pany de seguretat de triangle, (o clau), en servei.
- No es permès la utilització de fusibles rudimentaris ( trossos de cablejat, fils, etc.) havent-se d’utilitzar “cartutxos fusibles normalitzats”
adequats en cada cas.
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4.6.5. Exposició a riscos particulars
a) Els treballadors no hauran d’estar exposats a nivells sonors nocius ni a factors externs nocius (per exemple, gasos, vapors o pols)
b) En el cas que algun treballador tingui que entrar en una zona on l’atmosfera pugui tenir substancies tòxiques o nocives, o no tenir
oxigen en quantitat suficient o ser inflamable, l’atmosfera confinada deurà ser controlada i s’adoptaran mesures adequades per
prevenir qualsevol perill.
c) En cap cas podrà exposar-se un treballador a una atmosfera confinada d’alt risc. Com a mínim quedarà sota vigilància permanent
des de l’exterior i s’hauran de prendre les mesures preventives per poder donar auxili immediat i eficaç.

4.6.6. Temperatura
a) La temperatura ha de ser l’adequada per l’organisme humà durant el temps de treball, quan les circumstàncies ho permetin, tenint en
compte els mètodes de treball que s’apliquen i les càrregues físiques imposades als treballadors.

4.6.7. Il·luminació
a) Els llocs de treball, els locals i les vies de circulació a l’obra hauran de tenir, en la mida del possible, llum natural i tenir una
il·luminació artificial adequada i suficient durant la nit i quan no es suficient la llum natural. En aquest cas, s’utilitzaran punts de llum
portàtils amb protecció contra els cops. El color utilitzat per la il·luminació artificial no podrà alterar o influir alhora de percebre les
senyals o panells de senyalització.
b) Les instal·lacions d’il·luminació dels locals, dels llocs de treball i de les vies de circulació hauran d’estar col·locades de tal manera
que el tipus d’il·luminació prevista no suposi risc d’accident als treballadors.
c) Els locals, llocs de treball i les vies de circulació en que els treballadors estan particularment exposats a riscos en cas d’averia de la
il·luminació artificial s’haurà de posar una il·luminació de seguretat d’intensitat suficient.
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4.6.8. Vies de circulació i zones perilloses
a)

b)

c)
d)

Les vies de circulació, incloses les escales, les escales fixes i les rampes de càrrega hauran d’estar calculades, situades,
condicionades i preparades per fer-se servir de manera que es puguin utilitzar amb facilitat i amb tota seguretat, de forma que els
treballadors no corrin cap tipus de risc al fer servir aquestes vies de circulació.
Les dimensions de les vies destinades a la circulació de persones o de mercaderies, incloses aquelles en las que es realitzin
operacions de càrrega i descàrrega, es calcularan d’acord amb el número de persones que puguin utilitzar-la, i depenent del tipus
d’activitat. Quan s’utilitzen mitjans de transport en les vies de circulació, s’hauran de respectar unes distàncies de seguretat
suficients o mitjans de protecció adequats pels demés usuaris que puguin estar utilitzant la mateixa via. Es senyalitzaran les vies i
es procedirà regularment al seu control i manteniment.
Les vies de circulació destinades als vehicles hauran d’estar situades a una distància suficient de les portes, passos de vianants,
corredors i escales.
Si a l’obra hi haguessin zones d’accés limitats, aquestes zones haurien d’estar equipades amb dispositius que evitin que els
treballadors no autoritzats puguin entrar-hi. S’hauran de prendre les mesures adequades per protegir als treballadors que estiguin
autoritzats a entrar a aquestes zones perilloses. Aquestes zones hauran d’estar senyalitzades clarament visibles.

a)

b)
c)
d)
e)
f)

Riscos:

Serà responsabilitat del contractista o subcontractista garantir que els primers auxilis poden fer-se en tot moment pel personal que
en tenen la suficient formació per realitzar-los. Així mateix, s’hauran d’adoptar les mesures per garantir les evacuacions i les
atencions mèdiques dels treballadors accidentats o afectats per una indisposició. Una senyalització visible haurà d’indicar la direcció
i el número de telèfon dels serveis locals d’urgència.

4.6.10.

Proteccions personals:
- Ús de casc
- Ús de guants
- Ús de calçat de protecció
- Ús de mascaretes antipols
- Ulleres contra impactes i antipols
- Ús de protectors auditius

5.2. Pavimentació

4.6.9. Primers auxilis
a)

Mesures preventives:
- Senyalització general de l’obra
- Senyals acústiques en vehicles i maquinària
- Topalls de desplaçament de vehicles, al costat de desnivells,
excavacions, etc.
- Regat de la zona de treball
- Extintors

Serveis higiènics

Quan els treballadors tingui que portar roba especial de treball hauran de tenir a la seva disposició vestuaris adequats. En aquest
sentit es disposarà de vestuaris de fàcil accés, amb les dimensions necessàries i amb seients i instal·lacions que permetin a cada
treballador posar o treure, si fos necessari, la seva roba de feina.
Quan les circumstàncies ho exigeixin (per exemple, substàncies perilloses, humitats, brossa), la roba de treball s’haurà de poder
guardar separada de la roba de carrer i dels objectes personals.
Quan els vestuaris no siguin necessaris, cada treballador haurà de tenir a la seva disposició un espai per col·locar la roba i els
objectes personals sota clau.
Quan el tipus d’activitat ho requereixi, s’hauran de posar a disposició dels treballadors dutxes apropiades.
Les dutxes hauran de tenir unes dimensions suficients per permetre que qualsevol treballador es netegi sense obstacles i en
adequades condicions d’higiene. Les dutxes hauran de disposar d’aigua corrent calenta i freda.
Quan no sigui necessari instal·lar dutxes, hauran d’haver-hi serveis suficients i apropiats amb aigua corrent, calenta si fos necessari,
prop dels llocs de treball i dels vestuaris.
Els treballadors hauran de disposar a prop de la zona de treball, de les zones de descans,dels vestuaris i les dutxes o serveis.
Els vestuaris, dutxes i serveis estaran separats per homes i dones, o s’hauran de preveure uns horaris.
Alternativament a la ubicació a l’obra dels serveis higiènics a que es refereixen els apartats anteriors, el contractista o
subcontractista podrà subscriure contractes d’utilització dels locals del costat de l’obra per part dels treballadors de l’obra.
Els treballadors han de disposar d’un lloc per menjar o per preparar-se el menjar amb les màximes condicions d’higiene.

- Caigudes al mateix nivell
- Despreniments de càrregues
- Aixafaments
- Atropellaments i col·lisions per maquinària i vehicles
- Bolcada de vehicles i màquines
- Cops, talls i atrapaments de peus i mans
- Sobreesforç
- Esquitxades de formigó i afeccions a la pell
- Incendis i explosions
- Inhalació de pols
- Projecció de partícules
- Vibracions

Mesures preventives:
- Senyalització general de l’obra
- Senyals acústiques en vehicles i maquinària
- Extintors
Proteccions personals:
- Ús de casc
- Ús de guants
- Ús de calçat de protecció
- Ús de mascaretes antipols
- Ulleres contra impactes i antipols

6. RISCOS I MESURES PREVENTIVES DE LA MAQUINÀRIA D’OBRA.
5. RISCOS I MESURES PREVENTIVES DE LES ACTIVITATS DE L’OBRA
6.1. Pala carregadora

La relació d'unitats constructives que componen les obres són les que es relacionen a continuació:

5.1. Moviment de terres

Riscos més freqüents
- Caigudes d'altura.
- Capgiraments i atropellaments.

Riscos:
- Caigudes al mateix i a diferent nivell
- Caiguda d’objectes
- Lliscaments i esllavissades del terreny
- Aixafaments
- Atropellaments i col·lisions per maquinària i vehicles
- Bolcada de vehicles i màquines
- Cops i talls
- Incendis i explosions
- Inhalació de pols
- Projecció de partícules
- Contactes amb subministraments públics
- Electrocucions
- Soroll

Prevenció dels riscos i mesures de Seguretat Generals
a) Proteccions Col·lectives
- S'ha de procurar no apropar-se massa a la vora de talussos o excavacions en les quals pogués existir ensorraments o capgiraments.
- Quan s’efectuïn operacions de reparació, greixat o de repostatge, és obligatori tenir el motor de la màquina parat i la cullera
repenjada al terra. Quan s’efectuïn reparacions en la cullera, es posaran límits per evitar la caiguda intempestiva de la mateixa.
- Sempre que es desplaci d'un lloc a un altre, pels seus propis medis, s'ha de fer amb la cullera el més a prop possible del terra; i es
circularà sempre a velocitat moderada, respectant en tot moment la senyalització existent.
- No es permetrà la presència de grups de persones en les rodalies on es realitzi el treball, o en llocs on puguin ser agafats per la
màquina.
- S'ha de netejar el calçat de fang i greix abans de pujar a la màquina.
- Quan es carreguin camions, no es col·locaran, ni passarà, la pala per sobre la cabina.

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
Memòria valorada de la 3a Fase del Passeig
del Tenes en el T.M. de Sant Quirze Safaja

11

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
Memòria valorada de la 3a Fase del Passeig
del Tenes en el T.M. de Sant Quirze Safaja

12

-

En els desplaçaments i maniobres, es prestarà especial atenció a les línies elèctriques, no oblidant mai les distàncies de seguretat,
preveient els moviments de la cullera i la càrrega, per acció de la suspensió o de les irregularitats del terreny.
La distància mínima a una línia elèctrica, serà de:
a) 4 metres fins a 66.000 volts.
b) 5 metres per a més de 66.000 volts.

-

Quan la màquina es trobi avariada, es senyalitzarà la màquina si és que queda a la zona de pas de vehicles.
Qualsevol anomalia observada en el normal funcionament de la màquina, haurà de ser posada en coneixement de l’immediat
superior.
En finalitzar la jornada, o durant el descans, s'observaran les següents regles.
a) La cullera haurà de quedar repenjada en el terra.
b) La bateria haurà de quedar desconnectada.
c) Tirar el fre d'aparcament.

b)
-

No es transportaran persones a la màquina, i en especial dins del culler.

Normes d’actuació durant la càrrega:
- S'introduirà el camió amb cura a la zona de càrrega, i es quedarà a una distància segura, del camió que procedeixi.
- En l'apropament o sortida de l'àrea de càrrega, s'ha de mirar si hi ha un altre vehicle o persona a les proximitats.
- Al situar-se sota de la pala, s'han de seguir les instruccions del senyalitzador o de l'encarregat de la pala.
- Mentre es carrega el camió, el conductor ha de quedar-se a la cabina.
Normes d’actuació durant el transport:
- La velocitat del vehicle, s'ajustarà a les condicions de la carretera o camí, estat del temps i visibilitat.
- S'ha d'obeir sempre els senyals de les persones encarregades de les cruïlles, zones perilloses i zones de càrrega i descàrrega.
- Es tindrà cura de la il·luminació del vehicle en l'enfosquiment i durant la foscor.
- Es mantindrà una distància de seguretat a la vora del camí o dels terraplens.

Proteccions Individuals
Casc de polietilè.
Granota de treball.
Calçat de protecció.
Seient anatòmic.

6.2. Retroexcavadora
Riscos més freqüents
- Caigudes d'altura.
- Capgiraments i atropellaments.
Prevenció dels riscos i mesures de Seguretat Generals
a)
-

Proteccions Col·lectives
S'evitarà pujar a la màquina, amb el calçat ple de fang o de greix.
Es mantindrà la cabina en les degudes condicions d'ordre o neteja.
No haurà d'apropar-se massa a la vora de talussos o excavacions.
Al circular, ho farà sempre amb la cullera en la posició de trasllat.
No es permetrà la presència de persones en les proximitats de la màquina, quan aquesta estigui en funcionament.
Quan s'estigui carregant un camió es procurarà no passar amb el cassó ple, per sobre de la cabina del mateix.
Es prestarà especial atenció a les línies elèctriques tant aèries com subterrànies.
En cas contrari, el conductor estarà, quiet a la cabina fins que la xarxa sigui desconnectada, o es desfaci el contacte. Si és precís
baixar de la màquina, ho farà d'un salt d'allò més gran possible.
Si en cap excavació descobreix avaria en alguna conducció, es detindrà el treball i s'avisarà immediatament al responsable dels
treballs.
En finalitzar la jornada o durant el descans, s'observaran els següents punts:

b) Proteccions Individuals
- Casc de polietilè (quan estigui fora de la cabina).

6.4. Dúmper

Prevenció dels riscos i mesures de Seguretat Generals

Està prohibit totalment:
a)Baixar del vehicle sense deixar-lo frenat i sense que estigui sobre superfície horitzontal.
b)Permetre que ningú manipuli en la màquina quan no estigui degudament autoritzat.
c)Transportar personal a la màquina.

a) Proteccions Col·lectives
- S'evitaran girs forts o massa ràpids que podrien originar capgiraments.
- La velocitat de circulació, estarà en funció de la visibilitat, càrrega transportada, condicions del pes, existència de persones, vehicles
o materials en les zones de pes.
- En deixar parada la màquina en un pendent, estarà ben frenada i calçada.
- El transport de càrregues polseres ha de fer-se estant aquestes ben cobertes per lones i el conductor protegit amb ulleres.
- En les arrencades per maneta, s'agafarà aquesta col·locant el polze al mateix costat dels altres dits, i donant la tirada cap a dalt.
- No es transportaran persones en el Dumper.
- En realitzar l'operació de basculament de la càrrega, l'operari que manipula el dúmper haurà d'estar baixat de la màquina per així
evitar el risc de caiguda per capgirament.

b) Proteccions Individuals
-

Normes d’actuació durant el basculat:
- Es mantindran sempre les indicacions del senyalitzador i principalment quan es faci marxa enrera a la zona de basculament.
- Quan es faci marxa enrera, s'assegurarà que no hi hagi persones, obstacles ni vehicles.
- Cal mantenir-se a una distància segura de la vora de la zona de descàrrega.
- En la posició de basculat, cal aplicar el fre de mà i posar la palanca en punt mort.
- Per sortir de la posició de basculat, cal posar una velocitat apropiada cap endavant, afluixar el fre de mà i sortir amb compte de la
zona.
- Està terminantment prohibit sortir de la zona de descàrrega amb el trabuc aixecat. Cal tenir especial atenció a les línies elèctriques.
- Qualsevol anomalia en frens o direcció ha de ser objecte de consulta immediata amb un mecànic especialitzat.

Riscos més freqüents
- Atropellaments
- Cops i Capgiraments.
- Caiguda del conductor.

a)El cassó haurà de repenjar-se al terra, o en el seu lloc de la màquina.
b)Es deixaran els cassons repenjats al terra.
c)La bateria haurà de quedar desconnectada.
-

a) Proteccions Col·lectives
- Abans d'iniciar la jornada, es revisaran els punts següents, per a comprovar que funcionen correctament: xiulet marxa enrera, frens,
direcció, neteja-parabrises, extintor d’incendis i pilots indicadors de direcció, "stop" i situació.
- En cas avaria o mal funcionament d'alguns d'ells, es repassaran abans d'iniciar el treball.
- No es deixarà desatès el vehicle amb el motor en marxa.
- Si el camió hagués de ser remolcat haurà d'assegurar-se que es porta bastant aire pel funcionament dels frens. En cas contrari, s'ha
de fer servir una barra rígida pel remolc.
- No es farà cap reparació o ajustament amb el motor en marxa, excepte quan sigui estrictament necessari.
- Es comprovarà periòdicament, durant el treball, el fre de mà. Aquest fre es farà servir només per aparcar, excepte en casos
d'emergència.
- En l'aparcament, es deixarà una distància de seguretat amb els altres vehicles.
- En 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 caixa del camió.
- Quan s'hagi utilitzat un extintor s'haurà de donar avís d'això, per a que es pugui procedir al seu reompliment o substitució.
- S'ha d’informar a l'amo immediat de l’errada de seguretat de ruta, degut a sots, terrenys tous, etc.
- En l'estacionament, el vehicle es deixarà sempre amb el fre de mà posat, i una velocitat posada. S'evitarà estacionar en pendent,
sobre tot amb el vehicle carregat.

Casc de polietilè.
Calçat de protecció.
Granota de treball.

6.3. Camions

b)
-

Riscos més freqüents
- Capgiraments i atropellaments.
Caigudes d'objectes.
Prevenció dels riscos i mesures de Seguretat Generals
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Proteccions Individuals
Casc de polietilè.
Calçat de protecció.
Cinturó antivibratori
Granota de treball.
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6.5. Rodet vibrant autopropulsat
Riscos més freqüents
- Caiguda o capgirament de la màquina.
- Atropellaments i esclafaments.
Prevenció dels riscos i mesures de Seguretat Generals
a) Proteccions Col·lectives
- L’operador es mantindrà en el seu lloc de treball, sense abandonar aquest fins que el rodet estigui totalment parat.
- Es vigilarà especialment l’estabilitat del rodet quan circuli per superfícies inclinades, així com la superfície del terreny, necessària per
conservar dita estabilitat.
b) Proteccions Individuals
- Casc.
- Roba de treball.
- Calçat de protecció.
- Cinturó de seguretat.
- Guants.

També coordinarà que es tingui en compte qualsevol Estudi de seguretat o Estudi bàsic sobre el projecte.
Igualment regulades pel RD 1627/1997, s’especifiquen les funcions del coordinador de seguretat i salut en fase d’execució de l’obra:
a) Coordinar l’aplicació dels principis de prevenció i de seguretat:
1. En el moment de prendre decisions tècniques i d’organització amb la finalitat de planificar les diferents tasques o fases de treball que
s’hagin de desenvolupar simultàniament o successivament.
2. En l’estimació de la durada requerida per a l’execució d’aquests diferents treballs o fases de treball.
b) Coordinar les activitats de l’obra per garantir que els contractistes, els subcontractistes i els treballadors autònoms apliquin de manera
coherent i responsable els principis de l’acció preventiva que recull l’article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals durant
l’execució de l’obra i, en particular, en les tasques o activitats a que es refereix l’article 10 d’aquest Reial Decret.
c) Aprovar el Pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, de donar-se el cas, les modificacions que s’hi hagin introduït. La direcció
facultativa assumirà aquesta funció quan no calgui la designació de coordinador.
d) Organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista a l’article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
e) Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de treball.
f) Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l’obra. La direcció facultativa assumirà
aquesta funció quan no sigui necessària la designació de coordinador.

COMITÈ DE SEGURETAT
7. RISCOS I MESURES PREVENTIVES D’ELEMENTS AUXILIARS.
7.1. Escala de ma
Riscos més freqüents
- Caiguda de personal.
- Caiguda d'objectes.
- Inestabilitat.
Prevenció dels riscos i mesures de Seguretat Generals
a) Proteccions Col·lectives.
- Preferentment seran metàl·liques.
- Disposaran de sabates antilliscants en el seu extrem inferior i estaran fixades amb garres o lligaments en el seu extrem superior per
evitar lliscaments.
- Està prohibit la connexió de dues escales a no ser que s'utilitzin dispositius especials per això.
- Les escales de mà no podran salvar més de 5m., a menys que estiguin reforçades en el seu centre, quedant prohibit l'ús d'escales
de mà per altures superiors a set metres.
- La longitud de les escales serà tal que sobrepassaran 1 m. el punt de suport superior.
- La inclinació serà tal que la separació del punt de suport inferior serà la quarta part de l'altura a salvar.
- L'ascens i descens per escales de mà es farà donant front a les mateixes.
- No s'utilitzaran, transportant a mà i al mateix temps pesos superiors a 25Kg.
- Les escales de tisora o dobles, d'esglaons, estaran proveïdes de cordes o cadenes, que impedeixin la seva obertura al ser
utilitzades, així com límits en el seu extrem superior.
8.- PREVENCIÓ DE RISC DE DANYS A TERCERS.
Es senyalitzarà d’acord amb la normativa vigent, l’enllaç de la zona d’obres amb els carrers propers i s’adoptaran les mesures de
seguretat que cada cas requereixi.
Es senyalitzaran els accessos naturals a l’obra, i es prohibirà el pas a tota persona aliena, col·locant els tancaments necessaris .
Es tindrà en compte, principalment:
-

La circulació de la maquinària prop de l’obra.
La interferència de feines i operacions
La circulació de vehicles prop de l’obra
Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega.
Comprovació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes).
Protecció de forats.

En el moment que l'obra arribi a un número igual o superior a 50 treballadors, exigit expressament en les vigents Ordenances, es
procedirà a formar el COMITÈ DE SEGURETAT DE L'OBRA, constituït per les persones i càrrecs descrits expressament en les
Ordenances de Treball i General de Seguretat i Higiene, que inclourà a representants dels diversos subcontractistes.
Aquest comitè es reunirà amb periodicitat en funció de la perillositat dels talls i del desenvolupament de l'obra, però al menys de manera
oficial una vegada al mes, mitjançar quantes reunions informals siguin convenients.
Les empreses subcontractistes, presents a l'obra estaran representades per un vocal, en el Comitè de Seguretat i Salut de l'obra, durant
un termini d'activitat.
Les funcions i atribucions d'aquest Comitè seran les següents:
1.
Promoure l’observació de les disposicions vigents per la prevenció dels riscos professionals.
2.
Informar sobre el contingut de les normes de Seguretat i Salut per que hagin de figurar en el reglament.
3.
Realitzar visites tant als llocs de treball com als serveis i dependències establertes pels treballadors de l'obra per conèixer les
condicions relatives a l'ordre, neteja, ambient, instal·lacions, maquinària, eines, i processos laborals, i constatar els riscos que
puguin afectar a la vida o salut dels treballadors i informar dels defectes i perills que adverteixin a la Direcció de l'Obra, a la qual
proposarà, en el seu cas, l’adopció de les mesures preventives necessàries, i qualssevol altres que consideri oportunes.
4.
Interessar la pràctica de reconeixements mèdics als treballadors de l'obra, conforme allò disposat en les disposicions vigents.
5.
Vetllar per l'eficaç organització de la lluita contra incendis a l'obra.
6.
Conèixer les investigacions realitzades pels Tècnics de l'empresa sobre els accidents de treball i malalties professionals que en
ella es produeixin.
7.
Investigar les causes dels accidents i de les malalties professionals produïdes a l'obra amb objecte d'evitar uns i altres, i en casos
greus i especials practicar les informacions corresponents. Els resultats els donarà a conèixer el Director de l'Obra als
representants dels Treballadors i a la Inspecció Provincial del Treball.
8.
Tenir cura que tots els treballadors rebin una formació adequada en matèries de Seguretat i Salut i fomentar la col·laboració dels
mateixos en la pràctica i observació de les mesures preventives dels accidents de treballs i malalties professionals.
9.
Proposar la concessió de recompenses al personal que es distingeixi pel seu comportament, suggerències o intervenció en actes
meritoris, així com la imposició de sancions a qui no compleixi normes i instruccions sobre Seguretat i Salut d'obligada observació
a l'obra.
10. El Comitè es reunirà, com a mínim, mensualment i sempre que els convoqui el seu President per lliure iniciativa o a petició fundada
de tres o més dels seus components.
En la convocatòria es fixarà l'ordre d'assumptes a tractar a la reunió.
El Comitè per cada reunió que es celebri estendrà l'acta corresponent, de la qual remetran una còpia als Representants dels
Treballadors.
11. Les reunions del Comitè de Seguretat i Salut es celebraran dins les hores de treball i, en cas de prolongar-se fora d'aquestes,
s'abonaran sense recàrrec, o es retardarà, si és possible, l'entrada al treball a igual temps, si la prolongació ha tingut lloc durant el
descans de migdia.
Sant Quirze Safaja, a desembre de 2014

8. FIGURES QUE INTERVENEN DIRECTAMENT EN LA SEGURETAT DE
L’OBRA.

Josep Barberillo i Gesa
Enginyer Tècnic d’Obres Públiques
Col·legiat núm. 6410

EL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT
Tal com especifica el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, el coordinador de seguretat i salut en fase de projecte vetllarà que, en la
concepció, estudi i elaboració del projecte, es tinguin en consideració els principis generals de prevenció segons l’art. 15 de la Llei de
prevenció de riscos laborals, particularment:
- En el moment de prendre decisions constructives, tècniques i d’organització amb la finalitat de planificar els diferents treballs o fases
que es desenvoluparan simultàniament o successivament.
- En l’estimació de la durada requerida per a l’execució d’aquests diferents treballs o fases de treball.

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
Memòria valorada de la 3a Fase del Passeig
del Tenes en el T.M. de Sant Quirze Safaja

15

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
Memòria valorada de la 3a Fase del Passeig
del Tenes en el T.M. de Sant Quirze Safaja

16

-

PLEC DE CONDICIONS

-

1. Disposicions legals d’aplicació.

Condicions ambientals

És obligatori el compliment de les disposicions contingudes a:
- Estatut dels Treballadors (Llei 8/80, de 10-03-80) (BOE, de 14-03-80).
- Ordenança general de seguretat i higiene en el treball. (OM, de 09-03-71), (BOE, de 16-03-71).
- Pla nacional de seguretat i higiene en el treball (OM, de 09-03-71), (BOE, de l'11-03-71).
- Ordenança del treball de la Indústria siderometal·lúrgica (OM, de 29-07-70), (BOE, de 25-08-70).
- Homologació d'equips de protecció individual per a treballadors (OM, de 17-05-74), (BOE, de 29-05-74), (Successives normes MT., 1
a 29).
- Reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses (Decret 2441/61), (BOE, de 07-12-61). Modificació del Reglament
(Decret 3494/64) (BOE, de 06-11-64).
- Ordenança de treball de la indústria de la construcció, vidre i ceràmica (OM, de 28-08-70), (BOE, de 25-08-70). Rectificació de
l'Ordenança (BOE, de 17-10-70). Modificació de l'Ordenança de 22-03-72 (BOE, de 31-03-72).
- Prohibició de la manipulació de sacs de més de 80 kg. (OM, de 02-06-71), (BOE, de 16-06-71).
- Reglament electrotècnic per a baixa tensió i instruccions tècniques complementàries. (Decret 2413/73 20-09-73), (BOE, de 09-1073).
- Reglament de línies aèries d'alta tensió (OM, de 28-11-68).
- Normes per a senyalització d'obres a les carreteres. (OM, de 14-03-60), ( BOE, de 23-03-60).
- Norma de carreteres 8.3-I.C. Senyalització d'obres. Normes per a senyalització, balisament, defensa, neteja i terminació d'obres.
(OM de 31-08-87).
- Rètols a les obres (OM de 06-06-73), (BOE de 18-06-73).
- Senyalització de seguretat als centres de treball. (RD de 1403/86), (BOE de 08-07-86).
- Llei de prevenció de riscos laborals (Llei 31/95 de 08-11-95), (BOE de 10-11-95).
- Reglament dels serveis de prevenció. (RD 39/1997 de 17-01-97), (BOE de 31-01-97).
- Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (RD 1627/1997 de 24-10-97), (BOE de 25-10-97).
- Conveni col·lectiu provincial de la construcció.

-

-

Reglament de seguretat i higiene en el treball. O.M. 31 de Gener de 1940. BOE 3 de febrer de 1940, en vigor capítol VII.
Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball R.D. 486 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997.
Reglament de seguretat i higiene en el treball en la indústria de la construcció. O.M. 20 de maig de 1952. BOE 15 de juny de
1958.
Ordenança laboral de la construcció, vidre i ceràmica. O.M. 28 d’agost de 1970 BOE 5, 7, 8, 9 de setembre de 1970, en vigor
parts del títol II.
Reglament d’activitats molestes, nocives, insalubres i perilloses. D. 2414/1961 de 30 de novembre. BOE 7 de desembre de
1961.
Ordre aprovació del model de Llibre d’Incidències en les obres de construcció. O.M. 12 de gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de
27 de gener de 1998.
Regulació de la jornada de treball, jornades especials i descans. R.D. 2001/1983 de 28 de juliol. BOE 3 d’agost de 1983.
Establiment de models de notificació d’accidents de treball. O.M. 16 de desembre de 1987. BOE 29 de desembre de 1987.
Llei de prevenció de riscos laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de novembre de 1995.
Llei 32/2006 de 18 d’Octubre, reguladora de la Subcontractació en el sector de la construcció.
Real Decret 1109/2007, de 24 d’Agost pel desenvolupament de la Llei 32/2006 reguladora de la subcontractació a les obres
de construcció.
Reglament dels serveis de prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 31 de gener de 1997.
Senyalització de seguretat i salut en el treball. R.D. 485/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997.
Disposicions mínimes de seguretat i salut en els Centres de Treball. R.D. 486/1997 de 14 d’abril. BOE 23 d’abril de 1997.
Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que comportin riscos, en particular
dorsolumbars, pels treballadors. R.D. 487/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997.
Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball que inclouen pantalles de visualització. R.D. 488/1997 de 14
d’abril de 1997. BOE de 23 d’abril de 1997.
Funcionament de les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la seguretat social i desenvolupament
d’activitats de prevenció de riscos laborals. O.M. de 22 d’abril de 1997. BOE de 24 d’abril de 1997.
Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball. R.D. 664/1997 de
12 de maig. BOE de 24 de maig de 1997.
Exposició a agents cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de maig de 1997.
Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual. R.D.
773/1997 de 30 de maig. BOE de 12 de juny de 1997.
Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. R.D. 1215/1997 de 18 de
juliol. BOE de 7 d’agost de 1997.
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Il·luminació en els centres de treball. O.M. 26 d’Agost de 1940. BOE 29 d’Agost de 1940.
Protecció dels treballadors davant els riscos derivats de l’exposició a soroll durant el treball. R.D. 1316/1989 de 27 d’octubre.
BOE 2 de novembre de 1989.

Incendis
-

Norma bàsica edificacions NBE – CPI / 96
Ordenances municipals
Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats als riscos derivats d’atmosferes explosives en el lloc de treball.
R.D. 681/2003 de 12 de Juny de 2003.

Instal·lacions elèctriques
-

Reglament de línies aèries d’alta tensió. D. 3151/1968 de 28 de novembre. BOE 27 de desembre de 1968. Rectificat: BOE 8
de març de 1969.
Reglament electrotècnic per a baixa tensió. D. 2413/1973 de 20 de setembre. BOE 9 d’octubre de 1973.
Instruccions tècniques complementàries.
Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors enfront del risc elèctric. R.D. 614/2001, de 8 de
Juny de 2001.

Equips i maquinària
-

TAULA GENERAL DE DISPOSICIONS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT DEL TREBALL RELACIONADES AMB LA
CONSTRUCCIÓ I OBRES PÚBLIQUES
-

Disposicions mínimes destinades a protegir la seguretat i salut dels treballadors en les activitats mineres. R.D. 1389/1997 de 5
de setembre. BOE de 7 d’octubre de 1997.
Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. R.D. 1627/1997 de 24 d’octubre. BOE de 25 d’octubre
de 1997.

-

Reglament de recipients a pressió. D. 16 d’agost de 1969. BOE 28 d’octubre de 1969. Modificacions: BOE 17 de febrer de
1972 i 13 de març de 1972.
Reglament d’aparells d’elevació i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 8 de novembre. BOE 11 de Desembre de 1985.
Reglament d’aparells elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. BOE 14 de juny de 1977. Modificacions: BOE 7 de
març de 1981 i 16 de novembre de 1981.
Reglament de seguretat en les màquines. R.D. 1495/1986 de 26 de maig. BOE 21 de juliol de 1986. Correccions: BOE 4
d’octubre de 1986.
Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors d’equips de treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE
7 d’agost de 1997.
Reial decret 1435/1992, de seguretat en les màquines.
Reial decret 56/1995, de seguretat en les màquines.
ITC – MIE – AEM1: ascensors electromecànics. O. 19 de desembre de 1985. BOE 14 de Gener de 1986. Correcció BOE 11
de juny de 1986 i 12 de maig de 1988. Actualització: O. 11 d’octubre de 1988. BOE 21 de novembre de 1988.
ITC – MIE – AEM2: Grues torre desmuntables per a obres. O. 28 de juny de 1988. BOE 7 de juliol de 1988. Modificació: O. 16
d’abril de 1990. BOE 24 d’abril de 1990.
ITC – MIE – AEM3: Carreteres automotrius de manutenció. O. 26 de maig de 1989. BOE 9 de juny de 1989.
ITC – MIE – MSG1: màquines, elements de màquines o sistemes de protecció utilitzats. O. 8 d’abril de 1991. BOE 11 d’abril
de 1991.

Equips de protecció individual
Comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció individual. R.D. 1407/1992 de 20 de novembre. BOE 28
de desembre de 1992. Modificació per O.M. de 16 de maig de 1994 i per R.D. 159/1995 de 3 de febrer. BOE 8 de març de 1995.
Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual. R.D. 773/1997
de 30 de maig de 1997.
Reglament sobre comercialització d’equips de protecció individual (RD 1407/1992, de 20 de novembre. BOE núm. 311 de 28 de
desembre, modificat pel RD 159/1995, de 2 de febrer. BOE núm. 57 de 8 de març, i per l’O. De 20 de febrer de 1997. BOE núm. 56
de 6 de març).
Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV de la resolució de 18 de març de 1998, de la direcció general de
tecnologia i seguretat industrial. (BOE núm. 151 de 25 de juny de 1999)
Senyalització
-

Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. R.D. 485/1997. BOE 14 d’abril de 1997.
Normes sobre senyalització d’obres a carreteres. Instrucció 8.3.I.C. del MOPU.
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Diversos
-

Quan per circumstàncies de treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una determinada peça o equip, es reposarà aquesta,
independentment de la duració prevista o data de lliurament.
Tota peça o equip que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim pel que va ser concebut per un accident, serà rebutjat i reposat al
moment.
Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit o toleràncies de les admeses pel fabricant, seran reposades immediatament.
Tota peça o equip de protecció individual, i tot element de protecció col·lectiva, estarà adequadament concebut i suficientment acabat
pel seu ús i mai representarà un risc o dany en si mateix.
Es considera imprescindible l'ús dels estris de protecció indicats a l'apartat 1.4.1. de la Memòria, les seves prescripcions s'exposen
seguidament:

Quadre de malalties professionals. R.D. 1403/1978. BOE de 25 d’agost de 1978.
Convenis col·lectius.

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

a)

Casc de Seguretat no Metàl·lic

Els cascos utilitzats pels operaris poden ser: Classe N, cascos d'ús normal, aïllants per a baixa tensió (1.000 V), o Classe E,
distingint-se E-AT aïllants per a alta tensió (25.000 V), i la classe E-B resistents a molt baixa temperatura (-15°).

A més dels tràmits establerts oficialment, l'empresa passarà un informe a la direcció facultativa de l'obra, on s'especificarà:

El casc constarà de casquet, que defineix la forma general del casc i aquest, a la vegada, de la part superior o copa, una part més
alta de la copa, i a la caire que s'esté, al llarg del contorn de la base de la copa. La part de l'ala situada per damunt de la cara podrà
ser més ampla, constituint la visera.

- Nom de l'accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa.
- Hora, dia i lloc de l'accident; descripció de l'accident; causes de tipus personal.
- Causes de tipus tècnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi.
- Dates límits de realització de les mesures preventives.
Aquest informe es passarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat en fase d’execució el dia següent al de l'accident com a
molt tard.
La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l'informe o exigir l'adopció de mesures complementàries no indicades
a l'informe.

L'arnès o equip és l'element de subjecció que sostindrà el casquet sobre el cap de l'usuari. Es distingirà el següent: Banda de
contorn, part de l'arnès que abraça el cap i banda d'amortiguació, i part de l'arnès en contacte amb la volta craneana.
Entre els accessoris assenyalarem el barbiquell, o cinta de subjecció ajustable, que passa per sota la barbeta i es fixa en dos o més
punts. Els accessoris mai restaran eficàcia al casc.
El llum lliure, distància entre la part interna del cim de la copa i la part superior de l'equip, sempre serà superior a 21 mm.

Per a qualsevol modificació futura en el pla de seguretat i salut que fos necessari realitzar, caldrà aconseguir prèviament l'aprovació del
coordinador de seguretat i de la direcció facultativa.
El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjecció a les ordenances i reglaments administratius
de dret positiu i rang superior, ni eximeix de complir-les.
El contractista controlarà els accessos a l'obra de manera que tant sols les persones autoritzades i amb les proteccions personals que
són obligades puguin accedir a l'obra. L'accés estarà tancat, amb avisadors o timbre, o vigilat permanentment quan s'obri. El contractista
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.

L'alçada de l'arnès, mesurada des del caire inferior de la banda de contorn a la zona més alta del mateix, variarà de 75 mm. a 87
mm., de la menor a la major talla possible.
La massa del casc complet, determinada en condicions normals i exclosos els accessoris, no sobrepassarà en cap cas els 450
grams. L'amplada de la banda de contorn serà com a mínim de 25 mm.
Els cascos seran fabricats amb materials incombustibles i resistents als greixos, sals i elements atmosfèrics.
Les parts que es trobin en contacte amb el cap de l'usuari no afectaran a la pell i es confeccionaran amb material rígid, hidròfug i de
fàcil neteja i desinfecció.

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 casquet tindrà superfície llisa, amb o sense nerviositats caires arrodonits i sense arestes i ressalts perillosos, tant exterior com
interiorment. No presentarà rugositats, fenedures, bombolles ni defectes que minvin les característiques resistents i protectores del
mateix. Ni les zones d'unió ni l'equip en sí causaran danys o exerciran pressions incòmodes sobre el cap de l'usuari.

El contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i les de manteniment correctiu (avaries i reparacions) de la
maquinària d'obra.
Tot el personal, incloent-hi les visites, la direcció facultativa, etc., usarà per circular per l'obra el casc de seguretat.

Entre casquet i equip quedarà un espai d'aireig que no serà inferior a 5 mm., excepte a la zona d'acoblament arnès-casquet.

La maquinària de l'obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de fàbrica, o bé les adaptacions millorades amb l'aval d'un
tècnic responsable que en garanteixi l'operativitat funcional preventiva.

El model tipus haurà estat sotmès a l'assaig de xoc, mitjançant percussor d'acer, sense que cap part de l'arnès o casquet presenti
ruptura. També haurà estat sotmès a l'assaig de perforació, mitjançant punxó d'acer, sense que la penetració pugui sobrepassar els
8 mm. Assaig de resistència a la flama, sense que flamegi més de 15 segons o gotegi. Assaig elèctric sotmès a una tensió de 2 Kv.,
5 Hz, tres segons, on el corrent de fuita no podrà ser superior a tres mA. A l'assaig de perforació elevant la tensió a 2 KV, 15
segons, tampoc el corrent de fuita tampoc sobrepassarà els tres mA.

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.

En el cas del casc classe E-AT, les tensions d'assaig a l'aïllament i a la perforació seran de 25 KV i de 30 KV respectivament. A
ambdós casos el corrent de fuita no podrà ser superior a 10 mA.

Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines o instal·lacions les farà sempre l'electricista de l'obra.
Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les màquines en funcionament.

En el cas del casc classe E-B, al model tipus, es realitzaran els assaigs de xoc i perforació, amb bons resultats havent-se condicionat
aquest a - 15 + 2°C.

3. Condicions dels Mitjans

Tots els cascos que utilitzin els operaris estaran homologats per les especificacions i assaigs continguts en la Norma Tècnica
Reglamentària MT-1, Resolució de la Direcció General de Treball del 14.12.74.

b)

3.1. Equips de protecció individual (EPI).
Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a protecció personal que es fa servir més i amb més freqüència en un centre de treball
del ram de la construcció, en funció dels riscos més corrents a què estan exposats els treballadors d'aquest sector.
Totes les peces de roba de protecció individual dels operaris de protecció col·lectiva, tindran fixat un període de vida útil, rebutjant-se
a la seva fi.
Tot element de protecció personal s'ajustarà a les Normes Tècniques Reglamentàries MT, d'homologació del Ministeri de Treball
(O.M. 17-5-1974), sempre que hi existeixi norma.
En els casos que no existeixi Norma de Homologació oficial, seran de qualitat adequada a les prestacions respectives que es
demanen, per aquest motiu es demanarà al fabricant informe dels assaigs realitzats.
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Calçat de seguretat

El calçat de seguretat que utilitzaran els operaris, serà botes de seguretat classe III. Es dir, provistes de puntera metàl·lica de
seguretat per a protecció dels dits dels peus contra els riscos deguts a caigudes d'objectes, cops i aixafaments, i sola de seguretat
per a protecció de les plantes dels peus contra punxades.
La bota haurà de cobrir convenientment el peu i subjectar-se al mateix, permetent desenvolupar un moviment adequat al treball. No
tindrà imperfeccions i estarà tractada per a evitar deterioració per aigua o humitat. El folre i altres parts internes no produiran efectes
nocius, permeten, en el possible, la transpiració. El seu pes no passarà dels 800 grams. Portarà reforços amortiguadors de material
elàstic. Tant la puntera com la sola de seguretat hauran de formar part integrant de la bota, sense poder-se separar si aquesta no
queda destruïda. El material serà apropiat a les prestacions d'ús, no tindrà rebaves i arestes i estarà muntat de forma que no
comporti riscos ni produeixi dany a l'usuari.

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
Memòria valorada de la 3a Fase del Passeig
del Tenes en el T.M. de Sant Quirze Safaja

20

Tots els elements metàl·lics que tinguin funció protectora seran resistents a la corrosió.

La faixa estarà confeccionada amb material flexible sense empalmes i desfiladures. Els caires no han de tenir arestes vives que
puguin causar molèsties. La inserció d'elements metàl·lics no exercirà pressió directa sobre l'usuari.

El model tipus serà sotmès a un assaig de resistència a l'aixafada sobre la puntera fins els 1.500 Kg (14.715 N) i el llum lliure durant
la prova serà superior a 15 mm, no sofrint trencament.
També s'assajaran a l'impacte, mantenint-se un llum lliure màxim i no apreciant-se trencament. L'assaig de perforació es farà
mitjançant punxó amb força mínima de perforació de 110 Kgf (1.079 N), sobre la sola, sense que s’apreciï perforació. Mitjançant
flexòmetre, que permeti variar l'angle format per la sola i el taló, de 0° a 60°, amb freqüència de 300 cicles per minut i fins a 10.000
cicles, es farà l'assaig de plegament. No s'hauran d'observar ni fractures, ni esquerdes o alteracions.
L'assaig de corrosió es realitzarà en càmara de boira salina, mantenint-se durant el temps de prova i sense que presenti signes de
corrosió.
Totes les botes de seguretat classe III que s'utilitzin pels operaris seran homologades per les especificacions i assaigs continguts en
la Norma Tècnica Reglamentària MT-5, Resolució de la Direcció General de Treball del 31.1.1980.

Tots els elements metàl·lics, sivelles, argolles en S, i mosquetó, sofriran al model tipus un assaig a la tracció de 6.867 N i una càrrega
de trencament no inferior a 1.000 Kgf (9.810 N). Seran també resistents a la corrosió.
La faixa sofrirà un assaig de tracció, flexió, a l'arronsament i l'esquinçament.
Si l'element d'amarrament fos una corda, serà de fibra natural, artificial o mixta, de trenat i de diàmetre uniforme, mínim 10 mm, i
sense imperfeccions. Si fos una banda no tindrà empalmes, ni arestes vives. Aquest element amarrador també sofrirà assaig a la
tracció al model tipus.

f)

Ulleres de Seguretat

Les ulleres de seguretat que utilitzaran els operaris seran ulleres de muntura universal contra impactes, com a mínim classe A,
essent convenients les de classe D.
c)

Protector Auditiu.

El protector auditiu que utilitzaran els operaris serà com a mínim de classe E.
Es una protecció personal utilitzada per reduir el nivell de soroll que percebi l'operari quan està situat en un ambient sorollós. Consta
de dos casquets que ajusten convenientment a cada costat del cap per mitjà d'elements encoixinats quedant el pavelló extern de les
orelles a l'interior dels mateixos, i el sistema de subjecció per arnès.
El model tipus haurà estat provat per un escolta, es dir, una persona amb una pèrdua d'audició no més gran de 10 dB, respecte d'un
audiograma normal en cadascuna de les orelles i per a una de les freqüències d'assaig.
Es definirà el llindar de referència com el nivell mínim de pressió sonora capaç de produir una sensació auditiva a l'escolta situat al
lloc de l'assaig i sense protector auditiu. El llindar d'assaig serà el nivell mínim de pressió sonora capaç de produir sensació auditiva a
l'escolta al lloc de prova i amb el protector auditiu tipus col·locat, i sotmès a prova. L'atenuació serà la diferència expressada en
decibels, entre el llindar d'assaig i l'assaig de referència.
Com senyals d'assaig per a realitzar la mesura d'atenuació al llindar s'utilitzaran tons purs de les freqüències que segueixen:
125,250,500,1000,2000,3000,4000,6000 i 8000 Hz.
Els protectors auditius de classe E compliran el següent: per a freqüències baixes de 250 Hz, la suma mínima d'atenuació serà 10
dB. Per a freqüències mitjanes de 500 a 4.000 Hz, l'atenuació mínima de 20 dB, i la suma mínima d'atenuació 95 dB. Per a
freqüències altes de 6.000 i 8.000 Hz, la suma mínima d'atenuació serà 35 dB.
Tots els protectors auditius que s'utilitzen pels operaris seran homologats pels assaigs continguts en la Norma Tècnica
Reglamentària MT-2, Resolució de la Direcció General de Treball del 28.6.1975.

Les ulleres han de complir els requisits que segueixen. Seran lleugeres de pes i de bon acabat, sense rebaves ni arestes tallants o
punxants. Podran netejar-se fàcilment i toleraran desinfeccions periòdiques sense que minvin les seves prestacions. No existiran
forats lliures a l'ajustament dels oculars a la muntura. Disposaran d'aireació suficient per evitar en el possible l'entelament dels
oculars en condicions normals del seu ús.
Totes les peces o elements metàl·lics, al model tipus, es sotmetran a assaig de corrosió, sense que s'hagi d'observar aparició de
punts apreciables de corrosió. Els materials no metàl·lics que entrin en la seva fabricació, no podran ser inflamables al sotmetre's a
un assaig de 500°C de temperatura i sotmesos a la flama la velocitat de combustió no serà superior a 60m/minut. Els oculars estaran
fermament fixats a la muntura, sense que es desprenguin de la mateixa a conseqüència d'un impacte de bola d'acer de 44 gr. de
massa, des de 130 cm. d'altura, repetit tres vegades consecutives.
Els oculars estaran construïts en qualsevol material d'ús oftalmològic, sempre que suporti les proves corresponents. Tindran bon
acabat i no presentaran defectes superficials o estructurals que puguin alterar la visió normal de l'usuari. El valor de la transmissió
mitja al visible, mesurada amb espectrofotòmetre, serà superior al 89.
Si el model tipus supera la prova a l'impacte de bola d'acer de 44 gr., des d'una altura de 130 cm., repetit tres vegades, serà de
classe A. Si supera la prova d'impacte de punxó, serà de classe B. Si superés l'impacte a perdigons de plom de 4,5 mil·límetres de
diàmetre de classe C. En el cas que superi totes les proves esmentades, es classificarà com classe D.
Totes les ulleres de seguretat que s'utilitzin pels operaris seran homologades per les especificacions i assaigs continguts en la Norma
Tècnica Reglamentària MT-16, Resolució de la Direcció General de Treball del 14.6.1978.

g)

Careta Antipols.

La careta antipols que utilitzaran els operaris estarà homologada.
d)

Guants de Seguretat

Els guants de seguretat utilitzats pels operaris, seran d'ús general anti-tall, antipunxades i anti-erosions per a la utilització de
materials, objectes i eines.

La careta antipols és un adaptador facial que cobreix les entrades a les vies respiratòries, essent sotmès l'aire de l'ambient, abans de
la seva inhalació per l'usuari, a una filtració de tipus mecànic.

S'adaptaran a la configuració de les mans, fent confortable el seu ús.

Els materials constituents del cos de la careta podran ser metàl·lics, elastòmers o plàstics, amb les característiques que segueixen.
No produiran dermatosis i la seva olor no podrà ser causa de trastorns al treballador. Seran incombustibles o de combustió lenta. Els
arnesos podran ser cintes portadores; els materials de les cintes seran de tipus elastòmers i tindran les característiques exposades
anteriorment. Les caretes podran ser de diverses talles, però en qualsevol cas tindran unes dimensions que cobreixin perfectament
les entrades de les vies respiratòries.

No seran en cap cas ambidextres.

La peça de connexió, part destinada a acoblar el filtre, no presentarà fuites al seu acoblament.

La talla, mesura del perímetre del contorn dels guants a l'altura de la base dels dits, serà l'adequada a l'operari.

La pèrdua de la vàlvula d'inhalació, no podrà ser superior a 2.400 ml/minut a l'exhalació, i la seva pèrdua de càrrega a la inhalació no
podrà ser superior a 25 mil·límetres de columna d'aigua (238 Pa).

Seran confeccionats amb materials naturals o sintètics, no rígids, impermeables als agents agressius d'ús comú i de característiques
mecàniques adequades. No tindran orificis, esquerdes o qualsevol deformació o imperfecció que minvi les seves propietats.

La longitud, distància expressada en mil·límetres, des de la punta del dit mig o cor fins al fil del guant, límit de la mànega, serà en
general de 320 mil·límetres o menys. Es dir, els guants, en general, seran curts, excepte en aquells casos que per treballs especials
s'hagin d'utilitzar els mitjans, de 320 mil·límetres a 430 mil·límetres, o llargs, més grans de 430 mil·límetres.
Els materials que entrin a la seva composició i formació mai podran produir dermatosis.

e)

A les vàlvules d'exhalació la seva pèrdua a la inhalació no podrà ser superior a 40 m1/minut, i la seva pèrdua de càrrega a l'exhalació
no serà superior a 25 mil·límetres de columna d'aigua (238 Pa).
El cos de la careta oferirà un bon ajust amb la cara de l'usuari i les seves unions amb els diferents elements constitutius tancaran
hermèticament.

Cinturó de seguretat.

Totes les caretes antipols que s'utilitzin pels operaris estaran, com ja s'ha dit, homologades per les especificacions i assaigs
continguts en la Norma Tècnica Reglamentària MT-7, Resolució de la Direcció General de Treball del 28.7.1975.

Els cinturons de seguretat utilitzats pels operaris, seran cinturons de subjecció, classe A, tipus 2.
Aquests són cinturons de seguretat utilitzats per l'usuari per a sostenir-lo en un punt d'ancoratge anul·lant la possibilitat de caiguda
lliure. Estarà constituït per una faixa i un element amarrador, estant previstos de dues zones de connexió. Podrà ser utilitzat abraçant
l'element amarrador a una estructura.
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h)

Bóta Impermeable a l'Aigua i a la Humitat.

No tindran costures, esquerdes o deformacions ni imperfeccions que minvin les seves propietats.

Les botes impermeables a l'aigua i a la humitat que utilitzaran els operaris, seran de classe N, podent-se emprar també de classe E.
La bota impermeable haurà de cobrir convenientment el peu i, com a mínim, el terç inferior de la cama, permetent a l'usuari
desenvolupar el moviment adequat al caminar en la major part dels treballs.
La bota impermeable haurà de confeccionar-se amb cautxú natural o sintètic i altres productes sintètics, no rígids i sempre que no
afectin a la pell de l'usuari.
Així mateix, no tindran imperfeccions o deformacions que minvin les seves propietats, així com forats, cossos estranys o altres
defectes que puguin minvar la seva funcionalitat.
Els materials de la sola i el taló hauran de tenir unes característiques adherents, que evitin el lliscament, tant en terres seques com
en aquelles que estiguin afectades per l'aigua.
El material de la bota tindrà unes propietats tals que impedeixin el pas de la humitat ambiental cap a l'interior.
La bota impermeable es fabricarà , si és possible, en una sola peça, podent-se adoptar un sistema de tancament dissenyat de forma
que la bota sigui estanca.
Podran confeccionar-se amb suport o sense, sense folre o folrades interiorment, amb una o més capes de teixit no absorbent, que no
produeixi efectes nocius a l'usuari.
La superfície de la sola i del taló, destinada a prendre contacte amb el terra, estarà prevista de relleus i sivelles obertes per a facilitar
l'eliminació del material adherit.
Les botes impermeables seran suficientment flexibles per a no causar molèsties a l'usuari, i havent estat dissenyades de forma que
siguin fàcils de calçar.
Quan el sistema de tancament o qualsevol altre accessori siguin metàl·lics, hauran de ser resistents a la corrosió.
L'espessor de la canya haurà d'ésser el més homogeni possible, evitant-se irregularitats que puguin alterar la seva qualitat,
funcionalitat i prestacions.
El model tipus es sotmetrà a assaigs d'envelliment en calent, envelliment en fred, d'humitat, impermeabilitat i perforació amb punxó,
havent de superar-los.
Totes les botes impermeables, utilitzades pels operaris, hauran de ser homologades d'acord amb les especificacions i assaigs de la
Norma Tècnica Reglamentària M-27, Resolució de la Direcció General de Treball del 3.12.1981.

i)

Equip per a Soldador

L'equip que utilitzaran els soldadors, serà d'elements homologats els que ho estiguin i els que no ho estiguin, els adequats del mercat
per a la seva funció específica.

Podran ser utilitzats colorants i altres additius al procés de fabricació, sempre que no disminueixin les seves característiques ni
produeixin dermatosis.
S'adaptaran a la configuració de les mans, fent confortable el seu ús. No seran en cap cas ambidextres.
Els aïllants de baixa tensió seran guants normals amb una longitud, des de la punta del dit mig al fil del guant, menor o igual a 430
mm. Els aïllants d'alta tensió seran llargs, de més gran longitud que 430 mm. L'espessor serà variable, segons els diversos punts
dels guants, però el màxim admès serà de 2,6 mm.
Al model tipus, la resistència a la tracció no serà inferior a 110 Kg/cm2, l'allargament a la trencada no serà inferior a 600% i la
deformació permanent no serà superior al 18%. Seran sotmesos a prova d'envelliment, després de la qual mantindran com a mínim
el 80% del valor de les seves característiques mecàniques i conservaran les propietats elèctriques que s'indiquen.
Els guants de baixa tensió tindran un corrent de fuita de 8mA sotmesos a una tensió de 5.000 V. i una tensió de perforació de 6.500
V. tot mesurat amb una font de freqüència de 50 Hz. Els guants d'alta tensió tindran un corrent de fuita de 20 mA a una tensió de
prova de 30.000 V i una tensió de perforació de 35.000 V. Tots els guants aïllants d'electricitat emprats pels operaris estaran
homologats, segons les especificacions i assaigs de la Norma Tècnica Reglamentària MT-4, Resolució de la Direcció General de
Treball del 28.7.1975.

3.2. Sistemes de proteccions col·lectives (SPC).
Es descriu en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu, que tenen com a funció principal fer de pantalla entre el focus de
possible agressió i la persona o objecte a protegir.
TANQUES AUTÒNOMES DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ:
Tindran com a mínim 100 cm d'alçària, i seran construïdes a base de tubs metàl·lics. La tanca ha de ser estable i no s'ha de poder moure
ni tombar.
BARANES:
Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de més de 2 metres.
Hauran de tenir la resistència suficient (150 kg/ml) per garantir la retenció de persones o objectes, i una alçària mínima de protecció de
90 cm, llistó intermedi i entornpeu.
CABLES DE SUBJECCIÓ DE CINTURÓ DE SEGURETAT (ANCORATGES):
Tindran la resistència suficient per suportar els esforços a què puguin ser sotmesos d'acord amb la seva funció protectora.
ESCALES DE MÀ:
Hauran d'anar proveïdes de sabates antilliscants. No es faran servir simultàniament per dues persones. La longitud deposarà en 1 metre
el punt superior de desembarcament.
Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal d'evitar moviments.
Tant la pujada com la baixada per l’escala de mà es farà sempre de cara a l'escala.
SENYALITZACIÓ:

L'equip estarà composat pels elements que segueixen: pantalla de soldador, mandril de cuir, parell de maniguets, parell de polaines i
parell de guants per a soldador.
La pantalla serà metàl·lica, amb l'adequada força per a protegir al soldador d'espurnes, resquills, escòries i projeccions de metall fos.
Estarà prevista de filtres especials per a la intensitat de les radiacions a les que ha d'enfrontar-se. Es podran posar vidres de
protecció mecànica, contra impactes, que podran ser cobre-filtres o davant-vidres. Els cobre-filtres preservaran els filtres dels riscos
mecànics, allargant així la seva vida. La missió dels davant-vidres és la de protegir els ulls de l'usuari dels riscos derivats dels
possibles trencaments que pugui sofrir el feltre, i en aquelles operacions laborals en les que no és necessari l'ús del filtre, com
esclofollament de les soldadures o picat de l'escòria. Els davant-vidres estaran situats entre el filtre i els ulls de l'usuari.
El mandril, maniguets, polaines i guants, estaran realitzats en cuir o material sintètic, incombustible, flexible i resistent als impactes de
partícules metàl·liques, foses o sòlides. Seran còmodes per l'usuari, no produiran dermatosis i per sí mateixos mai suposaran un risc.

Els senyals i cintes, estaran d’acord amb la normativa vigent en el moment de la realització dels treballs.
Límits per a desplaçaments de camions:
Es podran realitzar amb taulons embridats, fixats al terreny mitjançant rodons clavats al mateix, o d’altre manera eficaç.
Tapes per a petits buits i pericons :
Les seves característiques i col·locació impediran amb garantia la caiguda de persones i objectes.
Estrebació de rases:
Les excavacions en rases de profunditat major de 1,30 m i no sigui possible donar-li inclinació als talussos s’hauran d’estrebar.
S’exclouen els terrenys amb roca.
Interruptors diferencials i connexions a terra:

Els elements homologats, ho seran en virtut que el model tipus haurà superat les especificacions i assaigs de les Normes Tècniques
Reglamentàries MT-3, MT-19, Resolucions de la Direcció General de Treball.

j)

La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà de 30 mA per enllumenat i de 300 mA per força. La resistència de les connexions
a terra serà com a màxim la que garanteixi, d’acord amb la sensibilitat de l’interruptor diferencial, una tensió màxima de contacte de 24 V.
La seva resistència es mesurarà periòdicament, i com a mínim en l’època seca de l’any.

Guants Aïllants de l'Electricitat.
Extintors:

Els guants aïllants de l'electricitat que utilitzaran els operaris, seran per a actuació sobre instal·lacions de baixa tensió, fins a 1.000 V.
o per a maniobres d’instal·lacions d'alta tensió fins a 30.000 V.
Pels guants es podrà emprar, com a matèria primera, en la seva fabricació, cautxú d'alta qualitat, natural o sintètic, o qualsevol altre
material de similars característiques aïllants i mecàniques, podent portar o no un revestiment interior de fibres tèxtils naturals. En cas
de guants que porti aquest revestiment, aquest recobrirà la totalitat de la superfície interior del guant.
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Les característiques i tamany de l’agent extintor seran els adients al tipus d’incendi previsible, i es revisaran cada 6 mesos com a mínim.
Reg :
Les zones de pas de vehicles i maquinària es regaran convenientment per evitar alçament de pols, per trànsit dels mateixos.
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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 de seguretat i salut, requerirà l'aprovació del tècnic autor de l'estudi de seguretat i salut, així com del coordinador en matèria de
seguretat en la fase d'execució d'obres.

4. Serveis de prevenció.
SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT:
El contractista principal disposarà d'assessorament tècnic en seguretat i salut, propi o extern.
SERVEI MÈDIC:
Els contractistes d'aquesta obra disposaran d'un servei mèdic d'empresa, propi o mancomunat.
Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o autònom, haurà de passar el reconeixement mèdic prelaboral
obligat. Són també obligades les revisions mèdiques anuals dels treballadors ja contractats.

11. 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, i que es tramitarà a la Inspecció de treball, a Barcelona,
Travessera de Gràcia, 303-311, si es produeixen incompliments greus, o lleus repetidament, dins del termini de 24 hores.

5. Comitè de seguretat i salut.
Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan calgui, segons la legislació vigent i allò que disposa el conveni col·lectiu provincial del
sector.

Sant Quirze Safaja, a desembre de 2014

Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i coneixements acreditats de primers auxilis, amb el vist-iplau del servei mèdic. És interessant que participi en el Comitè de Seguretat i Salut.
El socorrista revisarà mensualment la farmaciola, i reposarà immediatament el que s'hagi consumit.
Josep Barberillo i Gesa
Enginyer Tècnic d’Obres Públiques
Col·legiat núm. 6410

6. 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.

7. Condicions econòmiques.
El control econòmic de les partides que integren el pressupost de l’estudi de seguretat i salut que siguin abonables al contractista
principal, serà idèntic al que s'apliqui a l'estat d'amidaments del projecte d'execució.

8. Coordinador de seguretat.
El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase d'execució de les obres per a que assumeixi les funcions que el RD
1627/1997, es defineixen.

9. Obertura del centre de treball
El promotor ha d’efectuar la obertura del centre de treball abans de l’inici de les feines i comunicar-ho als Serveis Territorials de treball de
la Generalitat.
La obertura del centre de treball es redactarà d’acord amb la modificació del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, en el qual informa
de la no necessitat de realitzar l’avís previ que fins ara era necessari.
La comunicació d’obertura inclourà el plà de seguretat i salut al que es refereix l’article 7 del Reial Decret 196/1997.

10. 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 de seguretat i salut als seus mitjans i mètodes d'execució.
Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons estableix el Reial decret 1627/97, amb la finalitat que puguin
presentar els suggeriments i les alternatives que els semblin oportuns, i puguin procedir al compliment de l'acta d'aprovació visada
col·legialment pel col·legi professional corresponent.
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DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
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Rases
Perspectiva i detall

Entibacions
Tipus d'entibació

A.
B.
C.

A. PROTECCIÓ EN RASES
B. EN FORATS I OBERTURES
C. DETALL DE PASAREL.LA VIANANTS

Entibacions
Criteris de disseny

Estrabament Lleuger.
Estrabament semilleuger.
Estrabament Complert.

Instal·lacions elèctriques
Esquema tipus

Zona A. Risc principal contacte indirecte. Zona B.
Risc principal contacte directe.
1.Armari de distribució general, fabricat
en material aïllant.
2. Línia subterrània
3. Muntants
4. Presa de terra
5. Aïllament reforçat
6. Aïllament reforçat
7. Comandament de tall general, exterior
8. Armari interior a l´edifici ( petita potència )
8. Armari exterior a l´edifici ( gran potència )
10. Connexió terres de protecció en espera
per a l´edifici definitiu.
11. Anell en el fons de l´excavació
12. Conductor de protecció incorporat a les
canalitzacions i cables.
13. Circuit de posada a terra

A. Armari de distribució protegit en l´entrada per un dispositiu diferencial de mitja
sensibilitat retadardat per a alimentar les diferents màquines de potència exteriors a l´edifici.
B. Armari de distribució protegit en l´entrada per un dispositiu diferencial de mitja sensibilitat
retardat per a alimentar els diferents muntants.

Urbanisme: rases esquema protecció rases

protecció de rases, esquema
1. Secció
2. Perspectiva
3. Esquema de protecció de rases

Urbanisme: rases
esquema apuntalament rases

esquema apuntalament de rases
1. rasa sense apuntalament
2. rasa amb apuntalament sense sobrecàrrega
3. rasa amb apuntalemant per sobrecàrrega
4. rasa en profunditat amb sobrecàrrega a.apuntalament horitzontal b.apuntalament vertical
5. rasa amb sobrecàrrega lleugera
Amplada mínima de rases en funció de la seva profunditat com a mínim l'esmentada amplada cal que sigui de:
0.50m fins a 1.00m. de profunditat
0.65m fins a 1.50m. de profunditat
0.75m fins a 2.00m. de profunditat
0.80m fins a 3.00m. de profunditat
0.90m fins a 4.00m. de profunditat
1.00m per a més de 4.00m. de profunditat

Urbanisme: rases perspectiva

esquema protecció de rases
1. Balisa lluminosa permanent de color vermell
2. Pas de vianants, amplada mínima de 0.60m.
3. Escala amb sabata
4. Senyal de perill
5. Senyal de prohibició indicativa de risc
6. En terreny dur D=H/2
En terreny fluix D=H

Urbanisme: mur de contenció esquema de protecció

protecció per a murs de contenció
1. Barana
2. Encofrat
3. Escala
4. Focus de treball

Urbanisme: forats i obertures esquema de protecció

Urbanisme: maquinària d'obra.
Grues. control de nivell

Proteccions en forats i obertures

Urbanisme: vessament de terres esquema límit de retrocés

Control de nivell
1.control de nivell posterior
2.control de nivell lateral

Urbanisme: maquinària d'obra. Grues. col·locació estabilitzadors

Esquema límit retrocés en vassament de terres variable segons el tipus de terreny

Urbanisme: vessament de terres
esquema protecció de desmunts i terraplens

Col·locació estabilitzadors distàncies
Esquema protecció i senyalització de desmunts i terraplens

Urbanisme: maquinària d'obra. Grues. perspectiva de pas

Senyalització
Advertiment

Senyalització
Prohibició
pas sota línies elèctriques perspectiva

Urbanisme: maquinària d'obra. Grues. recolçaments

Senyalització d’obligació

Col·locació estabilitzadors recolçaments

Botes impermeables a l’aigua i la humitat:
H3 – Hendidura de la sola
R3 – Resalt de la sola
HT – Hendidura del taló
RT – Resalt del taló

=
9mm
20mm
25mm

=
=
=

5mm

Canya duresa Shore A 50-70

Puntera

Sola duresa Shore A 35-75

Taló

Contrafort

Ulleres de seguretat:
Casc de seguretat:

Superior

Ala

Casquet

Temporal
Visera
Inferior

Bandes d’amortiguació

Arnes

Bisell

Línea de referència

Centre de referència

Arnes

Capa

Cim

Eix vertical
Altura de l’arnes

Casquet

Banda de contorn

Mascareta antipols:

Caseta de vestidors:
Arnés (cinta de cap) material elastomer

Portofiltre
Material incombustible

Vàlvula d’inalació

Vàlvula d’exhalació

Telèfons d’interès:

Botes de seguretat:
TELÈFONS
D’EMERGÈNCIA

DIRECCIÓ DE
L’OBRA

BOMBERS
PUNTERA

POLICIA
MOSSOS

METGE

AMBULÀNCIES

HOSPITAL
Puntera de seguretat

Sola de seguretat rugosa amb relleu
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

G esa, s.l.

Memòria valorada de la tercera fase del Passeig del Tenes de Sant Quirze de Safaja
CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

CAPITOL 01 CONDICIONAMENT DEL CAMÍ DEL PASSEIG DEL TENES
01.01

M2 Condicionament de camí amb reperfilat i formació de cunetes amb terres pròpia excavació

Acondicionament de camí rural, amb neteja de vegetació de vores amb retroexcavadora, refinat i reperfilat del camí amb motonivelladora, formació
de cunetes d'un metre d'ample amb terres de la pròpia excavació als dos
laterals del camí, i compactació final de l'explanació, sense aportació de
material granular.
Passeig del Tenes

1

450,00

6,00

2.700,00

2.700,00
2.700,00

01.02

2.781,00
1,03

2.781,00

M3 Aportació de base de tot-ú reciclat

Aportació de base de tot-u reciclat, de runa matxucada, amb granulometria equivalent a ZA-20, amb subministre, estesa i piconat del material al
97% del proctor modificat, per capes de 20cm. Mesura: Sobre perfil teòric
del terreny.

Passeig del Tenes

1

450,00

4,00

0,25

450,00

450,00
450,00

01.03

3.361,50
7,47

3.361,50

M3 Base de formigó tenyit color a decidir pel promotor i raspallat amb fibres

Subministre i col.locació de base de paviment de formigó raspallat tenyit
de color rovellat adhuc l'abocament o a decidir pel promotor, estesa, raspallat i fibres de polipropilè.
Passeig del Tenes

1

10,00

4,00

0,20

8,00

8,00
8,00

01.04

652,72
81,59

652,72

PA Seguretat i salut a les obres

Partida alçada a justificar d'import màxim per l'aplicació de les mesures recollides en el pla de seguretat i salut al llarg de les obres d'acord amb el
programa i les indicacions de la direcció facultativa, així com totes les necessàries segons la normativa vigent incloent proteccions inidividuals,
col.lectives, formació, etc. Inclou la retirada, reposició i recol.locació totes
les vegades que sigui necessari de les mesures i proteccions que calgui.
Mides de seguretat i salut tercera fase
del camí

1

1,00

1,00
1,00

140,00
140,00

140,00

TOTAL CAPITOL 01 CONDICIONAMENT DEL CAMÍ DEL PASSEIG DEL TENES................................

6.935,22

TOTAL.........................................................................................................................................................

6.935,22

G esa, s.l.
Josep Barberillo Gesa
Enginyer Tècnic d'Obres
Públiques
Col·legiat 6.410
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Memòria valorada de la tercera fase del Passeig del Tenes de Sant Quirze de Safaja
CAPITOL

RESUM

IMPORT

1

CONDICIONAMENT DEL CAMÍ DEL PASSEIG DEL TENES .......................................................................................

6.935,22 100,00

PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL
13,00% Despeses Generals......
901,58
416,11
6,00% Benefici industrial .........

6.935,22

SUMA DE G.G. y B.I. ............................

1.317,69

PRESSUPOST DE CONTRACTE (SENSE IVA)

8.252,91

21% I.V.A ..............................................

1.733,11

PRESSUPOST DE CONTRACTE

9.986,02

%

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de NOU MIL NOU-CENTS VUITANTA-SIS EUROS amb DOS CÈNTIMS

Sant Quirze Safaja, a desembre de 2.014.

G esa, s.l.
Josep Barberillo Gesa
Enginyer Tècnic d'Obres Públiques
Col·legiat 6.410
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