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1.- INTRODUCCIÓ 

1.1.-  OBJECTE 

L’objecte del Projecte Bàsic es exposar la proposta d’implantació d’una planta de 

fabricació d’aglomerat asfàltic amb una capacitat de producció de 200 t/h dins 

l’explotació que actualment ocupa una activitat extractiva autoritzada i en funcionament. 

D’acord amb la Llei 20/2009 del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 

activitats, es troba classifica dins l’Annex II. 4.12. Plantes d’aglomerat asfàltic, amb una 

capacitat de producció de fins a 250 tones/hora, activitat sotmesa a règim de llicència 

ambiental. 

La tramitació es farà d’acord amb l’article 48 de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (DL 

1/2010), en sòl no urbanitzable del terme municipal de Pacs del Penedès (Barcelona). 

El projecte es situa dins l’àmbit autoritzat d’una planta extractiva al polígon 3 Sant 

Jaume, al municipi de Pacs del Penedès (Barcelona). 

Un dels aspectes importants del document es justificar la finalitat del projecte amb la 

normativa urbanística, mes en concret amb: 

- Text refós de la llei d’urbanisme, DL 1/2010. 

- Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme. 

- NNSS de planejament del municipi de Pacs del Penedès. Text refós 
aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en la sessió 
de 18 de maig de 2005. 

- Reglament de la llei d’urbanisme, D 305/2006 del 26 de juliol. 

- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre 
Protecció de la Legalitat Urbanística 

L’explotació extractiva autoritzada ocupa una superfície de 96.342 m2. 

La planta d’aglomerat es situarà en les finques 11, 12, 13, 14 i 16 del polígon 3 Sant 

Jaume, amb una superfície total de 59.693 m2. Es tracta d’una ubicació idònia ja que per una 

banda son finques ja fortament actuades per l’home, i per tant no es necessari modificar 

cobertes vegetals, i per altra banda es situaria al costat d’una planta de tractament d’àrids 

amb el que s’evitarien transports de matèries primeres. 
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1.2.- FINALITAT DE PROJECTE 

La finalitat del Projecte és descriure els paràmetres bàsics de l’activitat a implantar, donant 

compliment amb el tràmit i contingut definit per la Llei d’Urbanisme. 

1.3.- ANTECEDENTS DE L’ACTIVITAT 

Cales de Pachs SA, compta amb concessió d’explotació minera, amb data de resolució 

de 6/11/1985, atorgada pels serveis territorials d’indústria. 

L’activitat es situada a la Muntanya de Sant Jaume del terme municipal de Pacs del 

Penedès; l’activitat principal és la fabricació i comercialització d’òxid i hidròxid de calç. 

La superfície que ocupa l’activitat és de 96.342 m2. Dins del recinte hi ha diferents 

instal·lacions associades a l’activitat. En la zona de fabricació de calç es troben les oficines, 

la sala de control i laboratori, el taller mecànic, la instal·lació de micronització de combustible 

dels forns (coc de petroli, biomasses), les dues sales de motors els forns i la nau 

d’expedicions. 

Els materials explotats corresponen a graves i sorres, que es presenten en franges de 

diferent gruix. El tipus de material que es podrà beneficiar són les esmentades sorres i  graves, 

aptes per a ésser utilitzades com a àrid de matxuqueig o bé directament, després d’un rentat 

de l’argila adherida. 

L’ús final del recurs explotat és principalment el d’àrid classificat per a la seva venda 

directa, així com per a la fabricació d’aglomerat asfàltic de per l’obra pública i la construcció. 

L’activitat s’emplaçarà sobre una superfície pavimentada que evitarà potencials 

filtracions al subsol així com l’emissió de pols derivada de la circulació de vehicles per la 

planta. 

La planta d’aglomerat asfàltic projectada és una activitat perfectament compatible i 

complementària de l’activitat actual. 

La planta d’asfalt que es vol instal·lar a l’interior de l’activitat extractiva de la pedrera 

de Cales de Pacs, serà un conjunt desmuntable. 

. 
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1.4.- FINALITAT DE L’ACTUACIÓ 

La finalitat del projecte actual és la ubicació d’una planta d’aglomerat asfàltic que 

permeti transformar el producte obtingut en l’explotació, àrids, en asfalt destinat a l’execució i 

manteniment d’obres civils. 

1.5.- JUSTIFICACIÓ DE L’EMPLAÇAMENT 

La ubicació d’aquesta instal·lació a l’interior del perímetre autoritzat i d’explotació 

extractiva busca complir els següents objectius: 

a) Reduir el transport de la matèria primera 

b) Simplificar al màxim les instal·lacions, recorreguts interns i moviments de materials. 

c) Ubicar la planta en un emplaçament previst com a zona d’extracció, i evitar incrementar 

l’afectació d’espais fora de l’àmbit de l’activitat extractiva. La zona es troba fortament 

actuada. 

d) Minimitzar l’impacte global del procés per la reducció de transport i per situar la 

planta en un espai fortament actuat. 

e) Aprofitar una zona actuada amb programa de restauració, que es mantindrà vigent 

més enllà de la pròpia necessitat de retirada de les instal·lacions mòbils de la planta 

d’aglomerat asfàltic. 

f) Subministrar material asfàltic per l’execució i manteniment de les obres públiques 

des d’un emplaçament estratègic per proximitat a vies de comunicació, i capacitat de 

distribució a l’àrea metropolitana i voltants. Minimitzant així l’impacte produït pel 

transport. 

Les activitats extractives presents en el territori s’entenen com a punts d’abastiment 

estratègics de matèria primera en infraestructures, on la utilització de material asfàltic és extensa. 

Aquestes proporcionen a la societat els recursos necessaris per a generar noves obres i, amb 

elles, llocs de treball, inversions i negoci. Són, per tant, dinamitzadores de l’economia local de la 

seva zona d’influència. 

La demanda de mercat actual permet la viabilitat i necessitat de l’explotació, per les 

infraestructures projectades i licitacions que s’estan donant properes a l’emplaçament. 

 

El conjunt de l’activitat englobada en la Pedrera de Cales de Pacs ofereix: 

a) Alta qualitat del material que apareix a la zona d’explotació, que en permet el seu 

aprofitament com a àrid en forma de material asfàltic. No tots els àrids són aptes per 

fer material asfàltic. 
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b) Proximitat amb obres d’infraestructura importants en previsió d’execució, i necessitat 

de manteniment dels nombrosos vials ja existents. 

c) Proximitat amb Vilafranca del Penedès, les comarques del Garraf i Barcelona com a 

centres potencials de demanda. 

d) Ubicació idònia ja que es troba allunyada de centres urbans i punts habitats, de 

manera que s’eviten molèsties i afectacions a la població. I per altra banda, apareix 

molt propera a l’autopista AP-7, i de la N-340 vies que ofereixen molt bona 

comunicació i suposa una baixa afectació sobre la mobilitat actual. 

 

1.6.- LA NECESSITAT DE LA PLANTA 

El fet d’implantar aquesta activitat juntament amb l’autoritzada d’extracció permetran 

fer el tractament d’àrid complert fins a la mescla d’aglomerat asfàltic, que fa més viable el 

conjunt de l’activitat extractiva, i molt més eficient en termes de despesa i en impacte 

ambiental. 

1.7.- RELACIÓ AMB L’EXPLOTACIÓ DE RECURSOS NATURALS 

Les instal·lacions previstes i descrites en aquest document obtindran el material 

necessari de l’interior de la mateixa explotació. La seva ubicació no alterarà el funcionament 

de les feines d’extracció ni el programa de restauració previst i aprovat, donat que s’emplaça 

en un de les zones a restaurar, i amb una incidència visual molt baixa respecte l’entorn ja que 

la zona es troba fortament actuada. 

Agrupar aquestes instal·lacions en l’interior d’una activitat extractiva, i compartint 

instal·lacions amb aquesta, suposa que els desplaçaments, operacions de càrrega i 

descàrrega, i acopis de materials, siguin molt menors en comparació a una planta que es trobi 

desvinculada d’una activitat extractiva en funcionament. 
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1.8.- RELACIÓ AMB L’EXECUCIÓ I MANTENIMENT D’OBRES PÚBLIQUES 

L’aglomerat asfàltic és un dels materials necessaris per a pràcticament totes les 

infraestructures de comunicació, i gran quantitat d’obres públiques en general. 

Poder disminuir la distància, així com simplificar les tasques de tràfic intern de 

l’explotació, permet un subministrament per obra pública més eficient.  

1.9.- VINCULACIÓ AMB EL PROGRAMA DE RESTAURACIÓ APROVAT 

L’emplaçament de la planta es troba dins del pla de restauració aprovat de l’explotació 

extractiva existent La restauració de l’explotació està prevista per tal de minimitzar al màxim 

l’exposició d’àrees d’explotació sense vegetació. 

Per tant, la ubicació de la planta quedarà degudament restaurada tal i com està previst 

inicialment en el projecte de restauració aprovat, al tractar-se d’una instal·lació desmuntable 

no afectarà al pla vigent. 

 

1.10.- MINIMITZACIÓ DE L’IMPACTE 

La ubicació de la planta en l’interior de l’explotació extractiva redueix el transport de 

material de la mateixa explotació. 

El procés d’extracció i tractament queda circumscrit en un mateix àmbit, motiu pel qual 

s’eviten desplaçaments i moviment de material. Reduir el desplaçament de material suposa 

reduir les emissions de pols, soroll i transport de camions amb el conseqüent benefici sobre la 

fauna, flora i paisatge de l’entorn. 
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2.- NORMATIVA APLICABLE 

2.1.- NORMATIVA APLICABLE 

En la realització del projecte s’han tingut especial cura de les següents normes i 

reglaments: 

- Text refós de la llei d’urbanisme, DL 1/2010. 

- Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme. 

- NNSS de planejament del municipi de Pacs del Penedès. Text refós 
aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en la sessió 
de 18 de maig de 2005. 

- Reglament de la llei d’urbanisme, D 305/2006 del 26 de juliol. 

- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre 
Protecció de la Legalitat Urbanística 

- Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 
activitats. 

- RD 486/1997, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat 
i salut en els llocs de treball 

- Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus 

- Reial Decret 105/2008, 1 de febrer, per el que es regula la producció i 
gestió dels residus de la construcció i demolició. 

- Codi Tècnic de l’Edificació 

- DB-SI SEGURETAT EN CAS D’INCENDI, del codi tècnic de l’edificació, 
Reial Decret 314/2006 de 17 de març., de la qual es determinaran les 
mesures de protecció contra incendis a adoptar. 

- Ley 3/2010, de 18 de febrero, de prevención y seguridad en materia de 
incendios en establecimientos, actividades, infraestructuras y edificios. 

- Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios 

- R.D.2267/2004, sobre protecció contra incendis en establiments industrials. 

- Ordenances de l'Ajuntament. 

- Altres Normes i Reglaments que li siguin d’aplicació. 
 

També es tindran en compte altres normes i ordenances que li siguin d’aplicació. 
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2.2.- ACOMPLIMENT DEL CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ (CTE) 

En el present projecte es donarà compliment al CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ 

(CTE), a traves dels diferents Documents Bàsics (DB) que incideixin directament en el 

projecte. 

 

2.3.- COMPLIMENT NORMATIVA ESPECÍFICA PER AL TIPUS D’IMPLANTACIÓ 

- 98/37/CE Disposicions Màquines modificat segons disposició 98/79/CE 

- 73/23/CEE Disposició Baixa tensió modificat segons la disposició 
93/68/CEE 

- 89/336/CEE Disposició Compatibilitat Electromagnètica modificat segons la 
disposició 93/68/CEE. 

- Real Decreto 919/2006, de 28 de juliol, per el que s’aprova el Reglamento 
técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos. 

- UNE EN ISO 12100:2012 Seguridad de las máquinas. Conceptos básicos, 
principios generales para el diseño. Evaluación del riesgo y reducción del 
riesgo. 

- UNE EN 536:2000 Maquinaria para construcciones de carreteras. Plantas 
asfálticas. Requisitos de seguridad. 

- UNE EN 953:1998 + A1:2009 Seguridad de laa máquinas. Resguardos. 
Requisitos generales para el diseño y construcción de resguardos fijos y 
móviles. 

- UNE EN 60204 -1:2007 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las 
máquinas. 

- UNE EN 1050:1997 Seguridad de las máquinas. Principios para la 
evaluación de riesgos. 

- UNE EN 349:1994 + A1:2008 Seguridad de las máquinas. Distancias 
mínimas para evitar el aplastamiento de partes del cuerpo humano. 

- EN ISO 13857:2008 Seguridad de las máquinas. Distancias de seguridad 
para prevenir el atrapamiento en los miembros superiores e inferiores. 

 

2.4.- NORMATIVA I MESURES DE SEGURETAT 

Donada la ubicació dins de l’àmbit miner, caldrà seguir les mesures de seguretat 

establertes per aquesta activitat, a més de les que concorrin de forma específica per la planta 

d’asfalt. S’hauran de seguir les indicacions i prescripcions que estableixi la direcció facultativa de 

l’explotació a través d’un pla de coordinació, així com les dels inspectors de l’administració, com 

a complementàries del vigent Reglament General de Normes Bàsiques de Seguretat Minera i les 

ITC que el desenvolupen i complementen. 

- Llei 31/95 de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals 

- Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes en 
matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. 
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- Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de 
seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de 
protecció individual. 

- Reial Decret 1215/1997, sobre les disposicions mínimes de seguretat i salut 
per la utilització pels treballadors d’equips de treball. 

- Reial Decret 212/2022, de 22 de febrer, pel qual es regulen les emissions 
sonores en l'entorn degudes a determinades màquines d'ús a l'aire lliure. 

- Reial Decret 71/1992, de 31 de gener, que amplia l’àmbit d’aplicació del RD 
245/1989 i per el qual es transposen a la legislació espanyola: 

- Directiva 86/295/CEE (ROPS) (ISO 3471/1 equivalent a UNE 115-207). 

- Directiva 86/296/CEE (ROPS) (ISO 3449 equivalent a UNE 115-201). És 
norma europea EN 23449 

- Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre, que transposa a la legislació 
espanyola: 

- Directiva 89/392/CEE “Directiva Màquines” (Seguretat en maquinària 
estàtica). 

- Directiva 91/368/CEE Modifica la directiva 89/392/CEE i incorpora la 
maquinària mòbil. 

- Reial Decret 56/1995, de 20 de gener, que transposa a la legislació 
espanyola: 

- Directiva 93/44/CEE. Segona modificació de la directiva 89/392/CEE que 
incorpora els components de seguretat. 

- Directiva 93/68/CEE. Tercera modificació de la directiva 89/392/CEE que 
indica les normes del marcatge CE. 

- Les ordenances municipals. 
 

2.5.- NORMATIVA DE PROTECCIÓ D’INCENDIS FORESTALS 

El municipi de Pacs del Penedès es troba inclòs a la relació de municipis d’alt risc 

d’incendis forestals de l’Annex I del Decret 64/1995, de 7 de març. 

Caldrà donar compliment al Decret 64/1995, de 7 de març de mesures de prevenció 

d’incendis forestals. 
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3.- COMPATIBILITAT DE L’ACTUACIÓ AMB EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC 

L’activitat que es vol implantar de fabricació d’aglomerat asfàltic estarà ubicada dins la 

unitat zonal de Cals de Pacs, és tracta d’una activitat existent que està situada a la Muntanya 

de Sant Jaume del terme municipal de Pacs del Penedès; es tracta d’un a activitat extractiva 

que ocupa una superfície 96.342 m2, dins del recinte hi ha diferents instal·lacions associades 

a l’activitat extractiva. 

Les finques es troben en sol no urbanitzable, estan qualificades amb el codi de 

l’Ajuntament 23* Subzona Pedrera de Cals de Pacs. es tracta d’un emplaçament fortament 

actuat per l’activitat humana degut a l’activitat extractiva que hi ha ubicada. 

L’activitat que es vol implantar es complementària de l’activitat minera 

autoritzada, al tractar-se d’una activitat extractiva s’empraran els àrids procedents de 

l’activitat extractiva per a la fabricació d’aglomerat asfàltic. L’activitat complementaria haurà 

de respectar en tot moment el pla d’explotació i de restauració. 

El seu límit zonal específic, dins aquests tipus de sòl ve definit per l’àrea 

d’afecció de l’activitat extractiva segons consta en la resolució minera d’aprovació.  

 

 

Vista aèria de l’emplaçament, on s’observa que es tracta d’una zona ja 

fortament actuada. 
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Informació sobre la qualificació urbanística de l’emplaçament. 

 

 

Informació sobre la qualificació urbanística de l’emplaçament segons el 

registre de planejament urbanístic de Catalunya. 

Des del punt de vista urbanístic la implantació haurà de ser compatible amb la legislació vigent en 

matèria d’urbanisme, es tindrà especial cura en el referent a la Llei d’Urbanisme de Catalunya en el que es 
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refereix a actuacions en sòl no urbanitzable i les Normes Subsidiàries de Planejament del Terme Municipal 

de Pacs del Penedès. A continuació es desenvolupa l’esmentada normativa urbanística. 

 

3.1.- TEXT REFÓS DE LA LLEI D’URBANISME DE CATALUNYA 

«Article 47. Règim d’ús del sòl no urbanitzable 

En sòl no urbanitzable, ultra les actuacions d'interès públic a què es refereix l'apartat 4, 

només es poden admetre com a noves construccions, respectant sempre les incompatibilitats 

i les determinacions de la normativa urbanística i sectorial aplicable: 

Article 47.6.a. Les construccions i les dependències pròpies d'una activitat agrícola, 

ramadera, d'explotació de recursos naturals o, en general, rústica. Entre les construccions 

pròpies d'una explotació de recursos naturals procedents d'activitats extractives, s'hi inclouen 

les instal·lacions destinades al primer tractament i a la selecció d'aquests recursos, 

sempre que aquestes activitats de selecció produeixin un impacte ambiental menor si es duen a 

terme al lloc d'origen. [...] 

Per altra banda, i segons l’article 49.2 del Reglament d’Urbanisme sobre Activitats 

d’explotació de recursos naturals procedents d’activitats extractives, s’hi inclouen les 

instal·lacions destinades al primer tractament i a la selecció d’aquests recursos, sempre que 

aquestes activitats de selecció produeixin un impacte ambiental menor si es duen a terme al 

lloc d’origen. 

La planta d’asfalt és una instal·lació vinculada a l’activitat extractiva, per tal de que 

material extret esdevingui un material amb sortida comercial. 

La planta d’aglomerat asfàltic és una activitat complementària de l’activitat extractiva, 

la qual n’és la principal. 

Es tracta de la barreja d’àrids i asfalt per generar una mescla en calent, que s’estén i es 

compacta per formar paviments bituminosos. Els àrids emprats s’obtenen del sòl no 

urbanitzable on està autoritzada l'activitat extractiva. L’altra component es l’asfalt que es un 

derivat del petroli que s’extreu per destil·lació. 

 

En quant a la condició de primer tractament a continuació s’adjunten les 

CONSIDERACIONS REALITZADES PER LA SUBDIRECCIÓ GENERAL DE MINES SOBRE 

EL QUE DISPOSA L’ARTICLE 47 DE LA LLEI D’URBANISME: 
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3.2.- CONSIDERACIONS REALITZADES PER LA SUBDIRECCIÓ GENERAL DE MINES 

SOBRE EL QUE DISPOSA L’ARTICLE 47 DE LA LLEI D’URBANISME. 
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3.3.- ESPAIS PROTEGITS 

L’emplaçament de la plantà no afecta espais protegits. No afecta espai PEIN, ni Xarxa 

Natura 2000, ni Espais naturals de protecció especial (ENPE). 

3.4.- COMPATIBILITAT AMB LA LLEI D’URBANISME (DL 1/2010) 

L’activitat es considera per tant compatible amb el DL 1/2010, ja que es tracta d’una de 

les activitats previstes per ser duta a terme en sòl no urbanitzable com es desprèn de l’articulat 

de la pròpia llei. També s’ha exposat en aquesta memòria la idoneïtat de l’emplaçament per 

tal de produir un menor impacte ambiental. 

 

3.5.- NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DEL TERME MUNICIPAL DE PACS 

DEL PENEDÈS 

Les finques es troben ubicades en sol no urbanitzable, estan qualificades amb el codi 

de l’Ajuntament 23* Subzona Pedrera de Cals de Pacs, es tracta d’un emplaçament fortament 

actuat degut a l’activitat extractiva que hi ha ubicada. 

Subzona Pedrera de Cals de Pacs (Clau 23*) 

L’activitat extractiva “SAN PABLO” expedient nº. 83/266 està situada en sòl qualificat 

com a lliure permanent. El seu límit zonal específic, dins aquests tipus de sòl ve definit per 

l’àrea d’afecció de l’activitat extractiva segons consta en la resolució minera d’aprovació.  

Tanmateix, per les actuals instal·lacions i pedrera es manté íntegrament la prescripció 

assenyalada de lletra D-3 fixada per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en l’acord de 2-

III-83.  

Tanmateix es donarà compliment a les següents: Condicions de funcionament: 

1. L’activitat es troba classificada dins del grup A d’acord amb el catàleg d’activitats 

potencialment contaminants de l’atmosfera (CAPCA), per tant segons la legislació vigent 

queda sotmesa a inspeccions periòdiques d’emissions per una Entitat d’Inspecció i Control 

(EIC) col·laboradora de l’Administració amb una freqüència màxima de dos anys. 

2. La instal·lació disposarà de focus emissors amb una alçada adequada per a 

assegurar una òptima dispersió dels gasos i amb orificis per a la presa de mostres que 

s’adeqüin a l’estipulat a l’Annex III de l’Ordre de 18 d’octubre de 1976 sobre prevenció i 

correcció de la contaminació atmosfèrica. 

3. L’empresa ha de disposar de llibres de registre, segellats per la Delegació Territorial 

de Medi Ambient de Barcelona en els que s’anotaran els resultats dels controls de les 

emissions realitzades per una EIC, els autocontrols i també totes les possibles incidències. 
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4. En el supòsit d’utilitzar com a combustible el carbó i per tal de garantir que els nivells 

de SO2 siguin inferiors al nivell màxim d’emissió establert per la legislació vigent, l’empresa 

haurà d’assegurar en tot moment que el carbó tingui un tan per cent de sofre tal que garanteixi 

que el nivell d’emissió de SO2 estigui dins el límit legalment vigent, si no fos així, haurà 

d’utilitzar un altre combustible que assegurés aquest fet. Si es donessin aquestes condicions 

l’empresa hauria d’escollir entre utilitzar fuel 1 ó fuel BIA. 5. En funció dels resultats es podrà 

imposar la implantació de mesures correctores addicionals. 

Article 173. Sòl Lliure permanent (Clau 23) 

Paràmetres urbanístics de la Clau 23: 

 

1) La finca mínima es fixa en 3 hectàrees de terres de secà i una hectàrea de terres de regadiu. 

Es dona compliment a aquest requeriment, al disposar de 5,96 hectàrees. 

2) En el supòsit d’edificacions per a usos vitivinícoles [...] 

No es d’aplicació. 

3) En el supòsit d’habitatge familiar [...] 

No es d’aplicació. 

4) El terreny no ocupat per l’edificació haurà d’acondicionar-se amb arbres i segons les 

característiques de l’ambient rural, es prohibirà la seva pavimentació. En les instal·lacions on 

calgui, podrà autoritzar-se una àrea de maniobra i aparcament, la superfície de la qual no 

superi una vuitena de la dimensió de la finca. 

No es d’aplicació al referir-se ambient rural. 

5) Les edificacions i instal·lacions hauran d’ésser aïllades i separades de tots els límits de la 

finca i vials , almenys 10 m. S’exceptuen, pel que fa al límit de vial, les instal·lacions lligades 

al servei de la carretera. La distància esmentada es compta amb respecte al vial de servei, si 

aquest es obligatori. 

Es dona compliment a aquest requeriment totes les edificacions i instal·lacions son a més 

de 10m de tots els límits de la finca i vials. 

6) L'alçada màxima de l'edificació serà de 8 m. Només es permeten edificacions en planta 

baixa. Tanmateix, podrà autoritzar-se una planta pis, la superfície de la qual no superi el terç 

de la planta baixa. L'alçada màxima només es pot sobrepassar per instal·lacions tècniques, 

com ara dipòsits, xemeneies, etc., essent la projecció horitzontal en planta, menor del 10% de 

la construcció a edificar. 

Magatzem 6m < 8 m 
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Mòduls prefabricats 4m < 8 m 

Planta aglomerat < 8 m a excepció del element tècnic de la torre mescladora a alçada 

màxima de 17,2m que ocupa una superfície en planta de 15 m2 , la superfície total de la planta 

d’aglomerat es de 560 m2 essent per tant el % d’ocupació del 2,6%. 

 Alçada Tancs de betum 3m <8 m  

Es dona per tant compliment a aquest requisit. 

 

7) Només podran autoritzar-se les construccions que prevegin el corresponent sistema de 

depuració d’aigües residuals. 

 

Les aigües residuals seran de dos tipus, les procedents de la zona de vestidors i oficina, 

i recollida d’aigües de pluja (que poden ser aigües brutes a la zona de la planta d’aglomerat). 

 
S’empraran per a la recollida d’aigües residuals: 
 
Aigües residuals procedents de vestidors i W.C 

S’emprarà fosa sèptica i dipòsit, les aigües recollides seran tractades per gestor 

autoritzat 

Aquest punt es tracta en l’apartat 7.4., Dades de generació d’aigües residuals i 

sistemes de tractament, del present projecte. 

A més del descrit en els diferents apartats d’aquest projecte bàsic, es definiran en el 

projecte ambiental i s’incorporarà al projecte executiu les directrius indicades en la Llicència 

Ambiental. 

 

Aigües pluvials zona Planta d’Aglomerat 

S’emprarà un separador d’hidrocarburs i dipòsit per a recollida de les aigües tractades, 

aquestes aigües seran tractades per un gestor autoritzat. 

Aquest punt es tracta en l’apartat 7.4., Dades de generació d’aigües residuals i 

sistemes de tractament, del present projecte. 

A més del descrit en els diferents apartats d’aquest projecte bàsic, es definiran en el 

projecte ambiental i s’incorporarà al projecte executiu les directrius indicades en la Llicència 

Ambiental. 
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8) Les construccions i edificacions amb façana a les carreteres hauran de preveure un carrer 

de servei de 10 m., d’amplada mínima, des del límit exterior de la carretera .La urbanització 

d’aquest carrer està a càrrec del promotor.  

No existeixen edificacions amb façana a carretera. 

9) Les finques que sol·licitin llicència de construcció, hauran d’ésser inscrites en el Registre 

com finques indivisibles. 

Les finques a que es refereix l’actuació seran inscrites com a indivisibles en el Registre. 

 

3.6.- QUADRE RESUM DE PRINCIPALS PARÀMETRES URBANÍSTICS 

 

CONDICIONANTS URBANÍSTICS

S. Mínima parc. 30000 m2 Es cumpleix
S. Parcel·les 59693 m2 Permès
S. Construccions 818,20 m2 Permès
Ocupació parcel·la 14% Permès
Edificabilitat 0,014 m2s/m2s Permès
Separació finca i vials >10m Es cumpleix
Alçada màxima <8m (ex. Element tècnic) Es cumpleix  
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3.7.- SÍNTESI DE LA COMPATIBILITAT URBANÍSTICA 

La instal·lació pel tractament del producte obtingut de l’explotació minera, es situa dins de 

l’àmbit miner degudament autoritzat per tots els organismes corresponents. 

L’explotació de recursos naturals i activitat minera és admissible en termes urbanístics tal i 

com es deriva de la resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme corresponent, i en compliment de 

l’article 47.6.a, sense que existeixi incompatibilitat territorial o sectorial. També es compatible les 

NNSS de Planejament del municipi de Pacs del Penedès. 

La ubicació d’aquesta planta no incrementa l’afectació sobre el medi natural, i al mateix temps 

permet disminuir l’impacte generat per una planta asfàltica, pel fet d’ubicar-se a l’interior d’una 

explotació existent d’on obtindrà el recurs per fer l’aglomerat asfàltic. 

L’activitat principal és la extractiva, mentre que la planta d’asfalt és una activitat 

complementària d’aquesta primera, ja autoritzada. 

Per tot l’exposat. Es considera que l’activitat es compatible amb l’emplaçament 
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4.- DADES BÀSIQUES DEL PROJECTE 

4.1.- DADES DE L’EMPRESA PROMOTORA DEL PROJECTE 

 

Raó social: J.A. ROMERO POLO, SAU 

CIF: A-25036880 

Domicili: c/ Comerç, 2, 25007 – LLEIDA 

 

El domicili a efectes de notificacions és: 

KONCEPT 21 ENGINYERIA, SL 

c/ Francesc Macià 31, 3er 5 p 

25007 LLEIDA 

Telèfon: 973 842222 // Mòbil: 649437963 

E-mail: atorrelles@koncept21.com 

 

4.2.- EMPLAÇAMENT DE L’ACTIVITAT DE LA PLANTA D’AGLOMERAT A IMPLANTAR 

L’activitat que es vol implantar de fabricació d’aglomerat asfàltic estarà ubicada dins 

la unitat zonal de Cales de Pacs, és tracta d’una activitat existent que està situada a la 

Muntanya de Sant Jaume del terme municipal de Pacs del Penedès; es tracta d’un a activitat 

extractiva, dins del recinte hi ha diferents instal·lacions associades a l’activitat extractiva. Les 

noves instal·lacions de la planta d’aglomerat es situaran dins de les Parcel·les 11, 12, 13, 14 

i 16, del polígon 3 Sant Jaume, Pacs del Penedès (Barcelona). 

L’emplaçament de l’activitat està en Sòl No Urbanitzable, clau 23*. Subzona Pedrera de 

Cals de Pacs, d’acord amb les Normes Urbanístiques del Pla General d’Ordenació de Pacs del 

Penedès. 

L’àrea d’adequació sol·licitada no té servituds amb cap entitat civil ni militar. No es troba 

travessada per cap pas de dret preferencial, carreteres, ferrocarrils, oleoductes, gasoductes, etc., 

ni similars. 

El terreny sobre el qual es sol·licita l’adequació no es troba dins dels límits de cap àrea 

d’interès natural (PEIN). 

A continuació es mostren les referències cadastrals i superfícies de les mateixes: 
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Polígon 3 Parcel·la 11 SAN JAUME. PACS DEL PENEDÈS (BARCELONA) 

34.641 m2 

08153A003000110000WW 

Polígon 3 Parcel·la 12 

SAN JAUME. PACS DEL PENEDÈS (BARCELONA) 

5.178 m2 

08153A003000120000WA 

Polígon 3 Parcel·la 13 

SAN JAUME. PACS DEL PENEDÈS (BARCELONA) 

5.910 m2 

08153A003000130000WB 

Polígon 3 Parcel·la 14 

SAN JAUME. PACS DEL PENEDÈS (BARCELONA) 

10.167 m2 

08153A003000140000WY 

Polígon 3 Parcel·la 16 

SAN JAUME. PACS DEL PENEDÈS (BARCELONA) 

3.797 m2 

08153A003000160000WQ 

S'annexa plànol d'emplaçament. 
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La superfície total de els parcel·les de l’actuació serà per tant: 

 

 

Quadre de superfícies de les parcel·les on es vol implantar l’activitat 
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4.3.- CONSTRUCCIONS I EQUIPAMENT RELACIONATS AMB L’ACTIVITAT A 

IMPLANTAR 

Per a poder desenvolupar l’activitat es realitzaran les següents construccions: 

- Planta d’aglomerat asfàltic, la planta serà desmuntable. 

- implantació d’una magatzem que tindrà una superfície en planta de 
200,00m², en la que s’hi ubicaran la zona de recanvis i servirà com a 
aparcament per a les pales carregadores emprades en la planta. Aquest 
magatzem serà desmuntable. 

- Implantació de mòduls prefabricats per vestidors i lavabo d’homes, de 
dones i una zona d’oficina. 

- S’implantarà un espai exclusiu pavimentat i amb cubeto de recollida de 
possibles vessaments per la ubicació dels tancs de Betum. 

- En la totalitat de les parcel·les afectades es realitzarà un moviment de 
terres per tal de substituir aquestes per una capa o varies de graves 
seleccionades per tal d’anivellar la finca i a més evitar possibles 
acumulacions d’aigua i fangs. 

- Es crearà una zona d’aparcament per vehicles i maquinària pròpies de 
l’activitat. 

- Els treballadors disposaran d’una zona d’aparcament dels vehicles propis. 

- Es senyalitzaran els diferents recorreguts fins arribar a les diferent zones 
de l’actuació. 

4.4.- SUPERFICIES OCUPADES PER LA IMPLANTACIÓ 

A continuació es descriuen les superfícies ocupades per la implantació dins les 

parcel·les de l’actuació: 
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4.5.- CLASSIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT SEGONS LLEI 20/2009 

D’acord amb la Llei 20/2009 del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 

activitats, modificada per la llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica, 

l’activitat projectada es classifica de la següent manera: 

Annex II. 4.12. Plantes d’aglomerat asfàltic, amb una capacitat de producció de fins 

a 250 tones/hora. 

 

4.6.- ACTIVITAT SOCIAL I CLASSIFICACIÓ DECIMAL 

D’acord amb el Decret 97/1995 que aprova la Classificació Catalana d’Activitats 

Econòmiques de 1993 (CCAE-93), aquesta activitat queda classificada dins de : 

SECCIÓ D INDÚSTRIES MANUFACTURERES 

SUBSECCIÓ DI 
INDÚSTRIES D’ALTRES PRODUCTES MINERALS NO 

METÀL·LICS 

DIVISIÓ 26 Fabricació d’altres productes minerals no metàl·lics 

GRUP 26.8 Fabricació de productes minerals no metàl·lics diversos 

CLASSE 26.82 Fabricació d’altres productes minerals no metàl·lics 

SUBCLASSE 26.820 Fabricació d’altres productes minerals no metàl·lics 

 

4.7.- SITUACIÓ DE L’ACTIVITAT 

La zona plantejada per la ubicació i desenvolupament de l’activitat es situa al nord-est del 

municipi de Pacs de Penedès, en el paratge conegut amb el nom de Cals de Pacs. 
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La implantació s’ubica en les següents coordenades: 

41°21'53.6"N 1°40'56.0"E 

Les coordenades UTM de la zona d’ubicació són les següents: 

Zona 31 

X = 389784.1 

Y = 4599870 
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S’adjunta ortofoto de l’ICGC de la parcel·la on s’ubicarà la planta d’aglomerat 

 

 
 

 

Les distàncies de l’activitat als principals punts són: 

- Nucli urbans: Pacs del Penedès a 920 m 

Les Cabanyes a 320 m 

Vilafranca del Penedès a 1.200 m 

 

Infraestructures: BV 2127 a 540 m 

BP 2121 a 1430 m. 

 

- Cursos hídrics: Riera de Llitrà a 840 m. 
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4.8.- CARACTERÍSTIQUES DEL EMPLAÇAMENT DE LA IMPLANTACIÓ 

La implantació es vol realitzar en una àrea fortament actuada per l’acció humana, ja que 

es dins de l’explotació minera de Cales de Pacs. No existeixen cobertes vegetals en la zona pel 

que l’afectació de l’activitat serà nul·la en aquest sentit. 

 

4.9.- SUPERFÍCIES DE L’ACTIVITAT 

L’activitat es situarà en una esplanada a cota +272 m, ocupa una superfície de 59.693 

m2. Dins d’aquesta esplanada les instal·lacions ocupades per la planta d’asfalt, junt amb els 

dipòsits de betum i magatzem i instal·lacions auxiliars, la resta d’espai es destinarà als acopis 

dels àrids i a la zona de maniobra dels vehicles. 

 

Taula 1.- Superfícies parcel·les 

 

 

Taula 2.- Superfícies construccions 
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4.10.- ACCESSOS 

La zona objecte de la sol·licitud es troba situada al paratge de Cals de Pacs del terme 

municipal de Pacs del Penedès, l’accés es realitzarà per l’accés existent a la carretera de 

Cabanyes a Cales de Pacs. L’accés a la nova planta es realitzarà a traves del propi accés de 

l’explotació minera. Un cop dins l’explotació minera s’aprofitarà un camí interior que porta a 

l’emplaçament de la nova planta. 

Aquest camí serà asfaltat, per al trànsit dels vehicles i per minimitzar les emissions de 

pols a l’entorn, i es retirarà la capa impermeable un cop finalitzada l’activitat. 

 

4.11.- NÚMERO DE TREBALLADORS 

La nova activitat implicaria 4 llocs de feina directa a jornada completa per al funcionament 

de la planta d’aglomerat asfàltic, més 3 o 4 llocs més de personal equivalent a jornada completa 

a la gravera, en funció de l’augment de producció. 

A més, les previsions a curt termini, són de 10 llocs més de treball entre transportistes i 

indirectes. 

4.12.- HORARI DE TREBALL 

En general, l’horari de treball de la planta serà diürn per motius de seguretat minera. En 

qualsevol cas, es podran dur a terme operacions de manteniment, reparació..., fora d’aquest 

horari. 
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5.- MEMÒRIA CONSTRUCTIVA  

5.1.- JUSTIFICACIÓ DE LES DIMENSIONS DELS ELEMENTS A CONSTRUIR 

S’ha previst per a la implantació de l’activitat, la construcció dels element mínims i 

imprescindibles per al funcionament de la mateixa, s’ha procurat que les dimensions fossin les mínimes 

possibles. Més en concret es tindrà: 

Els elements que compondran la planta son els que segueixen: 
 

 

Taula 3.- Superfícies construccions 

 

 
Magatzem 
 

S’ha previst la construcció d’un magatzem de 200 m2 

Superfície de 90 m2 per a poder aparcar dues pales carregadores emprades a la planta  

Superfície de 120 m2 per poder guardar estris i eines per al manteniment de la pròpia planta. 

 
Vestidors, W.C. i oficines 
 

Es preveu la instal·lació de Vestidors i W.C, per al personal de l’activitat i una petita oficina. 

Aquests es realitzaran amb mòduls prefabricats i per tant totalment desmuntables. La superfície 

ocupada es considera la mínima imprescindible per a l’ús a que es destina. 

Zona pavimentada 
 

Es preveu també una zona pavimentada que ocuparà una superfície de 1.315 m2, aquesta zona 

s’haurà de retirar un cop acabada l’explotació de l’activitat. 
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5.2.- FASES CONSTRUCTIVES 

5.2.1.- Neteja i moviments de terres 

Es procedirà, en un principi, a la neteja del solar de terres sobreres, reblert amb balast i posterior 

compactació de les mateixes amb rodet vibratori, amb capes de 15 cm. Procedint posteriorment a 

l’obertura de pous i rases. 

5.2.2.- Fonaments 

En base les característiques del terreny que es determinaran en el projecte d’execució i tipus 

d’estructura, s’adoptarà la solució de pous independents, amb armat de repartiment en el fons dels 

mateixos. Amb formigó HA-25. 

L’excavació podrà efectuar-se amb mitjans mecànics, però amb objecte d’adaptar-se a les 

mesures, es retocaran manualment, posant especial cura en la composició del cub que tindrà les 

arestes vives. 

Paviment 

Es preveu una zona pavimentada per tal de poder-hi recolzar diferents elements necessaris per 

al funcionament de la planta i poder recollir les aigües pluvials en la zona que poden ser potencialment 

contaminants i per tant han de ser tractades. 

El paviment s’efectuarà mitjançant un reblert de balast compactat, i vibrat amb rodet vibrador, i 

15cm de formigó en massa de 25N/mm2 de resistència característica., col·locant-se a més a més una 

malla electrosoldada de 150x150x6 mm, i efectuant-se les juntes de dilatació i retracció de manera 

que la superfície no excedeixi de 40 m2. Aquest haurà de ser esmicolat i retirat juntament amb els altres 

elements de la planta un cop acabada la  

Estructura 

La solució adoptada per resoldre l'estructura del magatzem, és una estructura metàl·lica a base 

pilars encastats i pòrtics metàl·lics. Les unions seran cargolades per poder realitzar el desmuntatge 

de la mateixa. 

Les corretges de coberta seran Perfils PLF “Z”  i les dels tancaments perimetrals PLF “C”. 

La fonamentació està formada per prismes de formigó armat, que condueixen les sol·licitacions 

aportades pels suports fins al pla de fonaments, mantenint les tensions de contacte dins dels límits 

establerts i compensant el moment de bolcada. 

Tancaments 

El tancaments laterals seran tipus sandvitx amb doble xapa galvanitzada aïllament interior. 
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Coberta 

Serà a base de panell sandvitx amb doble xapa galvanitzada aïllament interior, perfilada en fred 

de color a determinar. Subjecte a les corretges metàl·liques amb nombre suficient de cargols rosca 

xapa amb les seves corresponents volandera metàl·liques i junta de neoprè. Es col·locarà junta estanca 

als encontres de remats de carener i canalons. 

 

5.2.3.- Obres per a instal·lacions de connexió amb infraestructures 

A fi d’evitar en la mesura del possible realitzar obra civil s’ha previst realitzar les menors obres 

possibles d’enllaç a infraestructures.  

L’electricitat es generarà amb un Grup electrogen propi. 

El sanejament es realitzarà amb tractament i dipòsits en la pròpia planta i recollida per part de 

gestor autoritzat. 

L’abastament d’aigua es farà a través d’un dipòsit situat també en la pròpia finca. 

5.2.4.- Obres previstes per al desmuntatge del magatzem 

Per desmuntar el magatzem es realitzaran les següents operacions. 

 Tall d’abastiment elèctric. 

 Desmuntatge de elements il·luminació interior 

 Desmuntatge de fusteria metàl·lica per tancaments 

 Desmuntatge de la coberta 

 Desmuntatge de panells sandvitx de tancaments laterals 

 Desmuntatge de l’estructura metàl·lica de corretges i pilars (que estan cargolats a 

les sabates) 

 Moviment de terra per eliminar paviment i sabates 

El pressupost del desmuntatge es preveurà en el pressupost general del present projecte. 

 

5.2.5.- Obres previstes per al desmuntatge de la resta d’elements de la planta 

Per desmuntar el magatzem es realitzaran les següents operacions. 

 Tall d’abastiment elèctric. 
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 Desmuntatge d’elements de la planta  

 Desmuntatge de l’estructura metàl·lica, sitges i altres elements metàl·lics. 

 Moviment de terra per eliminar paviment i sabates 

 Retirada i transport de casetes prefabricades 

El pressupost del desmuntatge està previs ten el pressupost general del present projecte bàsic. 
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5.2.1.- Normatives a considerar en la construcció 

ACCIONS 

Per al càlcul de les sol.licitacions, s’han considerat, com accions característiques, les establertes 

en les normes CTE-DB-SE-AE i NCSE. 

TERRENY 

Per a l’estimació de les pressions admissibles sobre el terreny i les empentes produïdes per 

aquest sobre la fonamentació, s’ha seguit CTE-DB-SE-AE i CTE-DB-SE-C. 

CIMENT 

Els ciments que s’empraran en l’execució dels elements estructurals acompliran l’especificat en 

la “Instrucción para la Recepción de Cementos RC-03”. 

FORMIGÓ ARMAT 

El disseny i càlcul de la fonamentació i/o l’estructura s’ajusten en tot moment a l’establert a les 

normes EHE  i CT-DB-SE-1 i 2, i la seva construcció es realitzarà d’acord amb l’especificat en 

ambdues normes. 

MURS DE FÀBRICA DE MAÓ 

El disseny i el càlcul dels murs resistents d’aquesta estructura s’ajusten en tot moment a 

l’especificat en el DB-SE-F. 

Els maons emprats en els murs acompleixen l’especificat en el “Pliego General para la Recepción 

de Ladrillos Cerámicos RL-88”. 

ESTRUCTURA METÀL·LICA 

El disseny i el càlcul dels murs resistents d’aquesta estructura s’ajusten en tot moment a 

l’especificat en el CTE-DB-SE-1 i 2 i CTE-DB-SE-A. 
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5.3.- PRESSUPOST DE DESMUNTATGE DE LES INSTAL·LACIONS 

El pressupost de desmuntatge de les instal·lacions es preveu en : 

Desmuntatge Magatzem 5.000,00 € 

Retirada obra civil magatzem 5.000,00 € 

Desmuntatge d’elements de la planta 15.000,00 € 

Desmuntatge d’elements auxiliars de la planta 10.000,00 € 

Moviment de terra i eliminar paviment i sabates 10.000,00 € 

Retirada i transport de casetes prefabricades 5.000,00 € 

IMPORT TOTAL DESMUNTATGE 50.000,00 € 

 

El pressupost d’instal·lació d’aquesta activitat s’eleva a la quantitat de CINQUANTA 

MIL EUROS. 
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6.- DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

6.1.- ACTIVITAT DE PRODUCCIÓ D’AGLOMERAT ASFÀLTIC 

L’activitat a desenvolupar és l’elaboració d’aglomerat asfàltic a partir bàsicament 

d’àrids i betum asfàltic. 

Per això disposen d’una zona per l’acopi d’àrids classificats, aquest, mitjançant pala 

carregadora, s’aboquen a unes sitges de petit volum i son dosificades controladament per la 

planta a traves d’una cinta col·lectora passant per una classificadora que te com a funció 

detectar alguna mesura incorrecta i excessiva i posteriorment per una cinta llançadora a un 

trombe assecador, que el que fa es escalfar-los per obtenir una alta temperatura, necessària 

per fer la mescla. Posteriorment, aquests àrids en calent amb elevadors, es transporten a la 

part alta de la planta i es reclassifiquen i dipositen en sitges, pròpies de la planta. 

Un vegada escalfats els àrids, del trombe, mitjançant conducte, surten gasos de 

combustió barrejats amb filer (material polsos adherit als àrids), aquest passa per un filtre de 

mànegues que separa els gasos de filer. Els gasos s’evacuen per xemeneia mentre que el 

filer s’emmagatzema. 

El filer es un altre material que s’afegeix de manera controlada a la barreja, es 

transporta amb sense fi, aquest s’emmagatzema (filer de recuperació) Per tal de tenir 

reserves. Donat que es impossible fer coincidir la quantitat de filer adherit als àrids amb la 

quantitat necessària per les mescles a vegades, depenen del material entrant en sobra i 

d’altres en falta, per això també existeix un emmagatzematge de filer, anomenat filer 

d’aportació, que es compra a un proveïdor. 

A la planta existeixen dipòsits de fuel per produir la calor necessària per escalfar els 

àrids. També existeixen dipòsits de betum, l’altre component de la mescla asfàltica, que 

mitjançant canonades es porta fins la planta i es barreja amb els àrids en calent. Tota questa 

barreja es descarrega a camions que transporten l’aglomerat asfàltic fins a les obres, 

majoritàriament públiques. 

La nova planta, a permetrà una producció anual de 200 Tm/h. 

Un dels materials que la nova planta permetrà reciclar es material fressat de les 

carreteres quan es procedeix a un re-asfaltatge de les mateixes o qualsevol altre tipus 

d’obra. Aquest fet fa que el material extret en el procés de re-asfaltatge de les carreteres, 

posteriorment sigui utilitzat en l’asfaltatge d’una altra carretera. 
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6.2.- DESCRIPCIÓ DE PROCESSOS REALITZATS 

La finalitat de les plantes és la de produir aglomerat asfàltic per distribuir-lo 

posteriorment a les obres, obra pública en la seva majoria. Els elements constituents de 

l’aglomerat asfàltic son els següents: 

a) Betum Asfàltic 

b) Àrids triturats 

Per tant, el primer procés serà l’obtenció de les matèries primeres. En el cas del betum 

asfàltic s’obté a través de proveïdors que el subministren amb cisternes (2 viatges/setmana 

aprox.). 

Per poder aconseguir els àrids el procés de fabricació d’aquests és el del seu primer 

tractament per esmicolar-los i la posterior classificació segons les seves mesures. 

La matèria primera de la planta de tractament i classificació d’àrids son les graves, 

obtingudes de canteres properes existents actualment a la zona i amb explotació i amb les 

corresponents autoritzacions, propietat de l’explotació de Cales de Pacs. 

Les fases per al procés de tractament i classificació d’àrids es poden resumir en: 

- Abastiment de graves. 

- Preclassificació de les graves. 

- Retorn del rebuig a la zona d’extracció amb camions. 

- Trituració de les graves. 

- Classificació dels àrids. 

- Càrrega dels àrids amb pala sobre camions pel seu transport. 

Per un abastiment amb garanties de continuïtat en el procés es necessari d’una banda 

instal·lar una reixa on separi material excessivament gran pel procés, per altra banda acumular 

una certa quantitat de grava en una sitja pulmó, i posteriorment detectar la passibilitat de 

metalls no desitjats amb un detector de metalls. 

Per una correcta trituració dels materials es important realitzar un precribat del material, 

on es rebutja el material més fi (no es pot triturar), s’acumula en una sitja que descarrega 

sobre camions que el retornen a la zona d’extracció, s’acumula el material mitjà per ser triturat 
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per obtenir les parts més fines del material i on s’acumula el material més gros per ser 

pretriturat. 

La trituració de les graves, en el cas del les mitjanes, es fa amb un molí d’impactes 

amb el que s’obtenen els àrids més petits, mentre que en el cas de les graves més grans, 

primer es trituren en un molí de cons preparat per aquesta funció i prepara el material per ser 

triturat de nou per un segon molí de cons, amb el qual s’obtenen l resta dels àrids. 

Una vegada triturats els materials aquests es transporten amb cintes transportadores 

a les classificadores, les quals, com diu el seu nom, classifiquen els àrids segons la seva 

mesura obtenint tot una gama de mesures estàndards. 

Per tal d’acumular el material net, les cribes o classificadores, es disposen a sobre 

d’una llosa elevada i descarreguen els àrids en una zona formigonada, faciliten la càrrega del 

material amb pala carregadora als camions, que el porten a les plantes d’aglomerat. 

Per a poder aconseguir la mescla ordenada d’àrids amb el betum asfàltic en condicions 

de dosificació i temperatura correctes, són necessaris un conjunt de mecanismes que 

composen la indústria i que es governen mitjançant un sistema informàtic de control situat a 

la cabina de comandaments. 

Aquests mecanismes d’elevat contingut tecnològic permeten controlar una perfecta 

qualitat del producte acabat. 

Les fases per al procés de fabricació es poden resumir en: 

- Predosificació d’àrids, asfalt i filler. 

- Escalfament i assecament d’àrids. 

- Escalfament d’asfalt. 

- Filtrat de gasos mitjançant filtre de mànegues. 

- Elevació, reclassificació i dosificació d’àrids. 

- Dosificació y pesatge d’asfalt i filler. 

- Mescla d’àrids, asfalt, filler i productes especials. 

- Càrrega sobre camions. 

 El procés productiu s’inicia amb el subministrament de les matèries primes. Els àrids, 
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fabricats segons les  diferents granulometries,  son dipositats mitjançant una pala carregadora 

en els sis predosificadors alimentadors en fred i, des d’allí i segons la dosificació requerida 

per cada tipus de mescla, es recullen per una cinta transportadora col·lectora que les 

introdueix en el tambor assecador. 

 El tambor actua com un forn giratori i a través d’un cremador d’alta pressió i en 

contracorrent, els àrids son escalfats a temperatures amb un gradient de 160º. Posteriorment 

i mitjançant un elevador de cangilomes vertical són transportats a la Torre de Planta i es 

realitza la seva descarrega a una criba vibrant que els reclassifica. 

Els gasos de la combustió del cremador que circulen a contracorrent cap als àrids, son 

aspirats per un ventilador extractor i, prèviament a l’evacuació a l’exterior, són tractats en un 

filtre de mànegues amb un col·lector d’impactes, recuperant-se en el filtre les partícules de  

pols que poguessin portar els gasos i d’aquesta manera, les emissions a  l’exterior es troben 

dins del límits establerts per la normativa actual. 

Aquesta tipus de filtres obtenen un elevat índex  de depuració que fa possible que les 

emissions acostumin a estar per sota de 50mgN/m³. 

Les partícules recuperades en el filtre (Filler) es transporten mitjançant uns cargols 

sens fi cap a un altre elevador de cangilomes vertical, que els diposita en una sitja cilíndrica 

on són emmagatzemades i, posteriorment, dosificades i afegides a la mescla asfàltica. 

Així doncs, definit el tractament dels àrids com matèria prima (El filer és el pols més fi 

dels àrids), cal descriure com es manipula el betum asfàltic. L’asfalt (Betum asfàltic), procedeix 

del tractament del petroli i cada empresa, en aquest cas Pavigar, el compra a les refineries, 

transportant-lo mitjançant camions cisterna i allí es dipositat  en tancs d’emmagatzematge 

verticals. 

Aquests tancs disposen d’uns serpentins d’escalfament que permetrà mantenir l’asfalt 

a 160º gràcies a la circulació d’un oli tèrmic escalfat mitjançant una caldera de 600.000 kcal/h. 

 El cremador d’aquesta caldera funcionarà amb gasoil o GNL; el cremador del forn 

assecador d’àrids ho farà també amb gasoil o GNL. 

El fueloil és emmagatzemat en un tanc vertical en la mateixa zona que els tancs que 

constitueixen el parc de lligants (betum asfàltic). 

Continuant amb el procés, una vegada els àrids han passat per la criba són dipositats 

segons granulometries en les denominades tolves en calent  i, segons la dosificació per pes 

de cada tipus de mescla, son introduïdes al Mesclador. 
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El filer també dosificat per pes s’introdueix en el mesclador. 

 L’asfalt mitjançant bombes es conduït des dels tancs a un dipòsit previ al mesclador 

on entra pesat. 

 S’efectua el cicle de mesclat i és dipositat al camió per al seu transport a l’obra. 

 

 

Diagrama de procés productiu  

 

 
  

Predosificació d’àrids, 
asfalt i filler

Escalfament i 
assecament

d’àrids

Escalfament
d’asfalt

Filtrat de
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Elevació, reclassificació
i dosificació d’àrids

Dosificació i pesatge
d’asfalt i filler

Barreja d’àrids, asfalt, 
filler i productes especials

Càrrega sobre
camions
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6.3.- MATÈRIES PRIMERES DE LA PLANTA D’AGLOMERAT 

 

Matèria 

primera i 

auxiliar 

Descripció 

(CCPA) 2014 

Quantitat 

anual 

consumida

Unitat Procedència 

Sistema 

d’emmagatzematg

e  

Tipus de 

recipient i 

capacitat  

Quantitat 

màxima 

emmagatzemad

a (tones) 

Betum 

asfàltic   

19204250 

(CCPA-

2014) Betum de 

petroli 

20.000 Tn 

Subministrat a 

través de 

camions 

cisterna 

Dipòsit aeri. Es 

manté a una 

temperatura de 

160ºC amb la 

circulació d’oli 

tèrmic a través 

de serpentins 

interiors. 

4 dipòsits 

d’acer 60.000 l 
240 

Àrids 

08121230 

(CCPA-2014) 

(Pedres triturades 

o matxucades, 

utilitzades per a 

formigó o per a la 

construcció de 

carreteres) 

350.000 Tn 

De l’explotació 

minera de 

Cales de Pacs, 

subministrat a 

través de 

camions 

Zona d’acopis 

d’àrids a l’aire 

lliure i sitja 

aèria 

7 sitges d’acer 

de 20 m3 

cadascuna. 

Àrids a l’aire 

lliure ordenats 

segons 

granulometria 

220 

(140 m3) 
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6.4.- PRODUCTE FINAL OBTINGUT 

La capacitat productiva de la planta que es preveu es de: 

Activitat 

Producte Descripció 

Quantitat 

anual 

produïda 

Unitat Sistema d’emmagatzematge 

Fabricació 

d’aglomerat 

asfàltic 

Aglomerat 

asfàltic 

23991310 (CCPA-

2014) Mescles 

bituminoses a base 

d'asfalt natural, 

betum natural, 

betum de petroli, 

quitrà mineral o 

brea de quitrà 

mineral   

310.000 Tn 
No s’emmagatzema. Es 

subministra directament al client 

 

 

6.5.- RELACIÓ DE MAQUINÀRIA UTILITZADA EN EL PROCÉS 

- Planta d’aglomerat asfàltic 

- 2 Pales carregadores: de 4 Tn de capacitat de càrrega. 
 

6.6.- TIPUS D’ENERGIA UTILITZADA 

 

L’energia elèctrica serà generada a través d’un grup electrogen de 550 kVA o Estació 

Transformadora. A la planta d’aglomerat es farà servir gas natural liquat o gasoil per a 

l’escalfament de la caldera i del tròmel. 

 

  



MEMÒRIA 
 
PROJECTE BÀSIC PER ACTIVITAT DE PLANTA DE FABRICACIÓ D’AGLOMERAT 
ASFÀLTIC 
 

Ref.: AA/1215/0119 

 
 

 

 46  

6.7.- INSTAL·LACIONS COMPLEMENTÀRIES 

6.7.1.- Subministrament d’aigua 

El consum d’aigua d’aquesta activitat és assimilable al consum domèstic, atès que 

únicament s’utilitza pels sanitaris del propi personal. El consum anual aproximat és d’uns 90 

m3/any. 

Cabal per treballador: 0,1 m3/dia Núm. de treballadors: 4 

Cabal diari: 0,1 x 5 = 0,4 m3/dia 

Cabal anual: 225 dies/any x 0,4 m3/dia = 90 m3/any 

Abastament: L’abastament es realitzarà amb camió cisterna d’aigua o tractor amb grua. 

6.7.2.- Instal·lació de sanejament aigües residuals 

El sistema de sanejament serà a través de fossa sèptica estanca. 

- El punt final d’abocament de les aigües sanitàries serà a l’EDAR de 
Vilafranca del Penedès, mitjançant camió cisterna. 
 
Aquest punt es tracta en l’apartat de dades sobre emission 

 

6.7.3.- Instal·lació tèrmica edifici i ACS 

La instal·lació de tèrmica de l’edifici hauria de garantir que es compleixen els requeriments 

del RD 486/1997 pels treballadors que són els següents: 

- Temperatura entre 14 i 25ºC 

- Humitat relativa entre 30 i 70% 

Les zones de treball més habituals dins l’edifici serà a les oficines (control de la planta). 

Les instal·lacions hauran de complir amb els requeriments  del RITE. 

6.7.4.- Instal·lació de ventilació 

La instal·lació de ventilació es divideix en diferents zones: 

- Oficines. La ventilació de les oficines haurà de complir amb els 
requeriments  del RITE. Aquesta ventilació es farà mitjançant la impulsió 
d’aire exterior a través de la unitat interior de la bomba de calor. 

- Vestidors i serveis. La zona de vestuaris i lavabos estarà climatitzada i 
complirà amb les exigències del CTE HS 3, segons la IT 1.1.4.2.1 del RITE. 
El HS obliga a tenir una obertura d’extracció i a realitzar una ventilació 
híbrida com a mínim. Es disposarà d’un extractor a cada lavabo que 
garantirà un cabal de 15l/s per local i l’admissió es farà a partir de l’aire 
provinent de la infiltració que es farà a través de la porta d’accés que 
garantirà una circulació de l’aire de les habitacions seques a les humides. 
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6.7.5.- Instal·lació enllumenat 

La instal·lació d’enllumenat interior dels edificis haurà de garantir que es compleixen els 

requeriments del RD 486/1997 pels treballadors. La instal·lació d’enllumenat estarà formada per 

lluminàries tipus LED dins dels mòduls i espais de treball. 

A l’exterior s’instal·larà enllumenat que s’il·luminarà només quan sigui necessari per 

operacions de manteniment, reparació de la maquinària o instal·lacions, i per motius de 

seguretat. Aquest complirà amb la normativa de contaminació lumínica. 
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Subministrament elèctric 

Per tal de satisfer el subministrament elèctric de la planta, s’ubicaran un grup electrogen 

o estació transformadora, que estarà format per propi generador, amb el dipòsit corresponent 

que l’alimenti. 
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6.8.- PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

Es donarà compliment a totes les mesures necessàries de protecció contra incendis, 

es tindrà especial cura de les següents normes: 

DB-SI / Seguretat en cas d’incendi, del Codi Tècnic de l’Edificació. (Reial Decret 

314/2006, del 17 de març), de la qual es determinaran les mesures generals, encara que 

aquesta activitat no queda explícitament classificada per la Norma esmentada. 

 Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’Incendis en 

establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

 El Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de 

Seguretat Contra Incendis en els Establiments Industrials. 

 El Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de 

l’Edificació. 

 Guia Tècnica d’Aplicació del Reglament de Seguretat Contra Incendis en els 

Establiments Industrials. 

 

6.9.- INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

La instal·lació elèctrica haurà de complir el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, 

aprovat per Reial Decret 842/2002, i estar legalitzada davant els serveis d’Indústria. 

Protecció contra contactes indirectes 

S’allunyaran les parts actives de la instal·lació a una distància fora de l’assoliment del 

públic de forma que sigui impossible un contacte fortuït, s’interposaran obstacles que 

impedeixin el contacte accidental amb les parts actives i així mateix es recobriran aquestes 

parts mitjançant aïllament adequat, donant-se compliment a la ITC-BT-24 apartat 3. 

S’utilitzarà la posta a terra de les masses i dispositius de tall per intensitat de defecte. 

Com a dispositius de tall automàtic s’empraran interruptors diferencials donant-se compliment 

a la ITC-BT-24 apartat 4. 

Aquests interruptors provocaran l’obertura automàtica de la instal·lació quan la suma 

vectorial de les intensitats que travessen els pols dels aparells, assoleix un valor determinat. 

Connexions a terra 

La presa de terra està formada per piques d'acer amb recobriment de coure de 2m. de 

longitud, soterrades i connectades entre si per un cable de 35mm². de secció, connectat a un 

born seccionador i de comprovació, i des d'aquest born, amb cable de 25 mm². de secció, es 

fa la connexió a la instal·lació, derivant-se amb la mateixa secció que les fases per cadascuna 
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de les branques. 

La resistència de la presa de terra ha de ser igual o inferior a 20  

Aquest aspecte serà tramitat davant els Serveis Territorials del Departament d'Indústria 

i Energia de Lleida, on es justificarà l'acompliment del Reglament. 

 

6.10.- JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DB-SUA 

En el present projecte es donarà compliment al db SU Seguretat d’Utilització (art. 12 Part I del CTE). 

 

SUA 1 Caigudes - Es contemplarà aquest aspecte i es limitarà el risc de que els usuaris pateixin 

caigudes, per al qual els terres seran adequats per a afavorir que les persones no 

rellisquin, ensopeguin o es dificulti la mobilitat. També es limitarà el risc de 

caigudes en forats, en canvis de nivell i a escales i rampes, facilitant la neteja dels 

vidres exteriors en condicions de seguretat. 

SUA 2 Impacte o 

enganxada 

- En el projecte es contemplarà aquest aspecte i es limitarà el risc de que els usuaris 

puguin patir impacte o enganxades amb els elements fixes o practicables de 

l’edifici. 

SUA 3 Immobilització en 

recintes tancats 
- En el projecte es contemplarà aquest aspecte i es limitarà el risc de que els usuaris 

puguin quedar accidentalment immobilitzats a recintes. 

SUA 4 Il·luminació 

inadequada 

- En el projecte es contemplarà aquest aspecte i es limitarà el risc de danys a 

persones com a conseqüència d’una il·luminació inadequada en zones de 

circulació dels edificis, tant interiors com exteriors, inclòs en cas d’emergència o 

de fallida de l’enllumenat normal. 

SUA 5 Alta ocupació - En el projecte es contemplarà aquest aspecte i es limitarà el risc causat per 

situacions amb alta ocupació facilitant la circulació de les persones. 

SUA 6 Ofegament - Es limitarà el risc de caigudes que puguin derivar en ofegaments a piscines, 

dipòsits, pous i similars mitjançant elements que restringeixin l’accés. 

SUA 7 Vehicles en 

moviment 

- Es limitarà el risc causat per vehicles en moviment atenent-se als tipus de 

paviments i senyalització i la protecció de les zones de circulació rodades i les de 

les persones. 

SUA 8 Acció del llamp - En el projecte s’ha contemplat aquest aspecte i es limitarà el risc d’electrocució i 

d’incendi causat per l’acció del llamp mitjançant instal·lacions adequades de 

protecció contra el llamp. 

SUA 9 Seguretat 

d’utilització i 

accessibilitat 

 

- Es donarà compliment a la seguretat d’utilització i accessibilitat. 
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6.11.- JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DB-HS 

En el present projecte es donarà compliment al db HS Salubritat (art. 13 Part I del CTE). 

 

HS 1 Protecció enfront la 

humitat 

- En el projecte s’ha contemplat aquest aspecte i es limitarà el risc previsible de 

presència inadequada d’aigua o humitat en l’interior dels edificis i els seus 

tancaments com a conseqüència de l’aigua procedent de precipitacions 

atmosfèriques. 

HS 2 Recollida i 

evacuació de 

residus 

- L’activitat disposarà dels espais i mitjans per extreure els residus ordinaris generats 

per ells d’acord amb el sistema públic de recollida de tal manera que es faciliti 

l’adequada separació en origen dels esmentats residus, la recollida selectiva dels 

mateixos i la seva posterior gestió. 

HS 3 Qualitat de l’aire 

interior 

- L’edifici disposarà de mitjans perquè els seus recintes es puguin ventilar 

adequadament, eliminant els contaminants que es produeixin de forma habitual 

durant l’ús normal dels edificis, de forma que s’aporti un cabal suficient d’aire 

exterior i es garanteixi l’extracció i expulsió de l’aire viciat pels contaminants (Zona 

oficines i vestidors amb ventilació natural i per mitja de climatització). 

- Per tal de limitar el risc de contaminació de l’aire interior de l’edifici i de l’entorn 

exterior de façanes i patis, l’evacuació dels productes de combustió de les 

instal·lacions tèrmiques es produirà, amb caràcter general, per la coberta de 

l’edifici, amb independència del tipus de combustible i de l’aparell que s’utilitzi, 

d’acord amb la reglamentació específica sobre instal·lacions tèrmiques. 

HS 4 

H 

Subministrament 

d’aigua 

- L’edifici disposarà de mitjans adequats per a subministrar a l’equipament higiènic 

previst aigua apta per al consum de forma sostenible, aportant cabals suficients 

per al seu funcionament, sense alteració de les propietats d’aptitud per al consum 

i impedint els possibles retorns que puguin contaminar la xarxa.  

- Els equips de producció d’aigua calenta amb sistemes d’acumulació i els punts 

terminals d’utilització tindran unes característiques tal que evitin el 

desenvolupament de gèrmens patògens. El sistema proposat compleix amb els 

requisits del HS 4 al no haver-hi recirculació, ni dipòsits d’inèrcia ni 

d’acumulació. 

HS 5 Evacuació 

d’aigües 

- Els edifici disposa de mitjans adequats per a extreure les aigües residuals 

generades en ells de forma independent o conjunta amb les precipitacions 

atmosfèriques i amb les escorrenties. 



MEMÒRIA 
 
PROJECTE BÀSIC PER ACTIVITAT DE PLANTA DE FABRICACIÓ D’AGLOMERAT 
ASFÀLTIC 
 

Ref.: AA/1215/0119 

 
 

 

 52  

6.12.- JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DB-HE 

En el present projecte es donarà compliment al DB HE Salubritat (art. 15 Part I del CTE). 

 

HE 1 Limitació de la 

demanda 

energètica 

- Segons el qual els edificis disposaran d’una envolvent que limiti adequadament la 

demanda energètica necessària per aconseguir el benestar tèrmic en funció de el 

clima de la localitat, de l’ús de l’edifici i del règim d’hivern i d’estiu, així com per les 

seves característiques d’aïllament i inèrcia, permeabilitat a l’aire i exposició a la 

radiació solar, reduint el risc d’aparició d’humitats de condensació superficials i 

intersticials que puguin perjudicar les seves característiques i tracten 

adequadament els ponts tèrmics per a limitar les pèrdues o guanys de calor i evitar 

problemes higrotèrmics als mateixos.  

HE 2 Rendiment de les 

instal·lacions 

tèrmiques 

- L’edifici disposarà d’instal·lacions tèrmiques apropiades destinades a proporcionar 

el benestar tèrmic dels seus ocupants, regulant el rendiment de les mateixes i dels 

seus equips.  

- Aquesta exigència es desenvolupa actualment en el vigent Reglament 

d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, RITE. 

HE 3 Eficiència 

energètica  de les 

instal·lacions 

d’il·luminació 

- L’edifici disposarà d’instal·lacions d’il·luminació adequades a les necessitats dels 

seus usuaris i eficaces energèticament disposant d’un sistema de control que 

permet ajustar l’encesa a l’ocupació real de la zona, així com d’un sistema de 

regulació que optimitza l’aprofitament de la llum natural. 

HE 4 Contribució solar 

mínima d’ACS 
- Es donarà compliment a aquest apartat. 

HE 5 Contribució solar 

fotovoltaica mínima 

d’energia elèctrica 
- No es fa necessària contribució solar fotovoltaica 
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6.13.- JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DB HR 

L’activitat complirà amb el document basic DB HR, que defineix les exigències bàsiques de protecció 

contra el soroll.  

6.14.- JUSTIFICACIÓ ESTALVI ENERGIA, RITE 

6.15.- MESURES ADOPTADES PER A L'ÚS RACIONAL DE L'ENERGIA 

Les característiques de les instal·lacions que repercutiran en ús racional de l'energia, siguin 

aquestes previstes específicament amb aquest fi, o per a altres, són: 

 Possibilitat de tall de la climatització d'aquelles zones que no s'utilitzin, s’instal·larà un 

sistema tipus bomba de calor de climatització.  per cada zona on hi hagin instal·lades unitats 

interiors hi haurà un termòstat que permetrà la regulació de la temperatura i el tall del 

subministrament. A banda es programaran les unitats de manera que no puguin funcionar 

fora dels horaris de treball. 

6.15.1.- Justificació del compliment d'ITE 02.4. 

Les possibilitats d'utilització eficaç de l'energia depenen, en gran part del tipus d'instal·lació que 

es projecti i del sistema de regulació de la qual estigui equipada, de les condicions climàtiques, de les 

característiques tèrmiques de la zona d'estudi i del tipus d'ocupació d'aquesta. 

Per això s'ha dissenyat el sistema de climatització pensant, preferentment, en un ús racional de 

l'energia. 

6.15.2.- Condicions ambientals (ITE 02.4.3) 

No s'ha previst climatització en tots aquells locals que no són normalment habitats. 

Pels locals climatitzats la temperatura de càlcul ha estat la indicada en les bases de disseny i 

la instal·lació comptarà amb suficients elements de control que permetin que es mantingui aquesta 

temperatura com màxim en tots els locals. 

6.16.-  AÏLLAMENT TÈRMIC (ITE 02.10) 

Per a evitar els consums energètics superflus, els aparells, els equips i conduccions que 

continguin fluids a temperatura inferior a la de l'ambient o superior a 40 ºC, disposaran d'un aïllament 

tèrmic per reduir les pèrdues d'energia. 

Els aparells, equips i conduccions de la instal·lació hauran de quedar aïllats d'acord amb les 

exigències de caràcter mínim que a continuació s'indiquen, entenent-se que en qualsevol cas les 

pèrdues tèrmiques globals horàries no superen l'indicat a la l’apèndix 03.1. 

Totes les canonades que discorrin per locals no calefactats, aniran calorifugades amb coquilla 

de fibra de vidre ( K= 0,37 W/m ºC) folrada amb vena i rematada amb aglomerant blanc o similar. 

Les coquilles per a canonades de diàmetre igual o inferior a 1/4 seran, al menys de 20 mm. i la 

resta de 30 mm. segons la densitat d'aïllament. 
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6.17.- REQUISITS PER LES PLANTES D’ASFALT 

La planta d’asfalt, a més de les instal·lacions descrites fins el moment requereix d’un espai 

ampli de treball per poder fer-hi els acopis de matèria primera (àrid), i poder desenvolupar amb 

facilitat les operacions de càrrega de les tremuges. 

 

7.- DADES DE L’ENERGIA, AIGUA, RESIDUS I SOROLL 

La planta utilitzarà dos tipus d’energia: elèctrica i tèrmica. A continuació s’especifica les 

característiques energètiques de la planta: 

7.1.- ENERGIA ELÈCTRICA 

L’energia elèctrica s’obtindrà a partir d’un Grup Electrogen de 600 kVA o centre de 

transformació. 

Les principals característiques de consum elèctric es detallen a continuació:  

Tipus d’energia Quantitat  INSTAL·LACIÓ 

ELÈCTRICA 550kW (a contractar) Nova planta d’aglomerat 

 

7.2.- ENERGIA TÈRMICA 

Es disposarà de caldera de GNL o gasoil per a l’escalfament de l’oli tèrmic utilitzat per 

al manteniment a una certa temperatura dels dipòsits de betum asfàltic. Seguidament es 

detallen les seves característiques tècniques més rellevants: 

- Caldera CAVARSA-600 

- Potència calorífica:    600.000 kcal/h. 

- Nº de registre de la instal·lació: API-25247000 

- Pressió disseny:    5 bar 

- Pressió màx.:     5 bar 

- Tª màx. de funcionament:  370 ºC 

- Combustible: GNL o Gasoil 
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Amés hi haurà un cremador per a fueloil pesat utilitzat en el procés 

d’escalfament dels àrids. Les principals característiques tècniques del 

cremador es detallen a continuació: 

- Cremador marca ABS model YRO 20/20  

- Potència màxima del cremador:  11.520.000 kcal/h 

- Producció amb increment de temperatura dels àrids de 140 ºC, i 40% de 

sorra que passa pel tamís 3 mm i una humitat dels àrids del 3%: 300 

Tm/h. 

- Consum 1.200kg/h 

- Motor de ventilador:    60 kW 

- Motor bomba auxiliar comb.:   2 kW 

- Motor bomba auxiliar oli:   2 kW 

- Motor bomba alta pressió:   7,5 kW 

- Equipat amb silenciador per al soplant/ventilador. 
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7.3.- ALTRES DADES REFERIDES A L’ÀREA ENERGÈTICA DEL CENTRE 

7.3.1.- EQUIPS QUE UTILITZEN CFC, HFC, HCFC, ETC. 

A la planta no hi hauran instal·lats equips que utilitzin com a refrigerants CFC, HFC, 

HCFC o algun producte similar a aquests. 

7.3.2.- ESTACIONS TRANSFORMADORES AMB PCBS I/O PCTS 

La planta no tindran instal·lades estacions transformadores que utilitzin PCBs i/o PTCs. 

7.3.3.- ESTACIONS TRANSFORMADORES SENSE PCBS/PCTS 

En cas d’instal·lar una estació transformadora, aquesta utilitzarà olis industrials sense 

PCBs i/o PCTs. 

Es realitzaran controls de qualitat i operacions de manteniment periòdiques tant de les 

estacions transformadores com dels olis que contenen per una empresa degudament 

autoritzada. 

7.3.4.- AÏLLAMENTS 

Les plantes no disposaran d’aïllaments ni cap tipus d’instal·lació que contingui amiant. 
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7.4.- DADES SOBRE GENERACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS SISTEMES DE DEPURACIÓ 

7.4.1.- Generació d’aigües residuals d’origen sanitari 

El consum d’aigua d’aquesta activitat és assimilable al consum domèstic, atès que 

únicament s’utilitza pels sanitaris del propi personal. El consum anual aproximat és d’uns 90 

m3/any. 

Cabal per treballador: 0,1 m3/dia Núm. de treballadors: 4 

Cabal diari: 0,1 x 5 = 0,4 m3/dia 

Cabal anual: 225 dies/any x 0,4 m3/dia = 90 m3/any 

Abastament: L’abastament es realitzarà amb camió cisterna d’aigua o tractor amb grua. 

7.4.2.- Instal·lació de sanejament aigües residuals 

El sistema de sanejament serà a través de fossa sèptica estanca amb capacitat de 40 m3. 

- El punt final d’abocament de les aigües sanitàries serà a l’EDAR de 
Vilafranca del Penedès, mitjançant camió cisterna. 

- Donat que es preveu un consum sanitari de 0,4 m3/dia, es calcula que 
caldrà buidar la fossa 1 cop cada 100 dies laborables, aproximadament. 

 

7.4.3.- Dimensionament per a aigües pluvials 

S’instal·larà una basa de recollida d’aigües pluvials de la zona pavimentada, que 

prèviament son tractades per un decantador d’hidrocarburs, aquestes seran recollides 

per un gestor autoritzat. 

Pel criteri del càlcul en funció del cabal degut a precipitacions s’empra la instrucció de 
carreteres 5.2 (IC-5.2) per un drenatge superficial. 

S’ha de tenir present que el terreny de la zona, tant el del voltant com el de la planta 

d’àrids, com el de zones no pavimentades de les plantes, està bàsicament constituït per grava, 

pel que aquest terreny ja és filtrant de per si i no es necessari l’execució de filtres perimetrals 

per evitar l’entrada d’aigües, ja que es farien amb material molt similar al ja existent. 

S’utilitza el mètode racional per petites conques. 

Q [m3/s] = C.A.It / k 

essent: 
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- C = coeficient d’escorrentia 
- A el àrea de recollida de l’aigua (m2) 
- It la intensitat mitja de precipitació corresponent a un període de retorn considerat i a un 
interval igual al temps de concentració (tc). S’expressa en mm/h. 
- K = 3.000.000 per m2. 

Considerant, en el cas de la planta de d’aglomerat de Pacs, que: 

- C = 1 (coeficient corresponent a un terreny asfaltat). 
- A = 1315 x 1.45 (c.seguretat) = 1.900 m2 
- La superfície asfaltada de la planta- It s’escull en funció d’unes taules. 
- Tc = 60 minuts  
- I1/ Id = 10,5 (figura B)  
- It/ Id = 8 (figura A)  
- It = 15 Id 
- Id correspon al període de retorno de 24 hores (Pd/24) 
- Pd = Precipitació total diària corresponent al període de retorn de 25 anys 
- Pd = 76 mm  
- It = 7 * (76/24) = 25,34 mm/h  

Per tant: 

 

Q = (1 * 1.900 * 25,34) /3.000.000 = 0,0161 m3/seg. 

 

Considerant un aiguat de 60 minuts s’obté el següent cabal per la basa: 

Q = 0,0161*60*60 = 50,4 m3 

Tenint en compte que existirà un marge aproximat d’un 100%, la basa projectada te un 
volum de 120m3. 

Donat que es porta a terme la recollida de les pluvials que cauen sobre el paviment de la 
planta, la basa te una capacitat d’emmagatzematge de l’aiguat durant 60 minuts, temps en el 
que es considera que es recollirà la possible brutícia que es trobi a la superfície, 
transcorregut aquest temps l’aigua superficial ja serà neta a tots els efectes. 

 



MEMÒRIA 
 
PROJECTE BÀSIC PER ACTIVITAT DE PLANTA DE FABRICACIÓ D’AGLOMERAT 
ASFÀLTIC 
 

Ref.: AA/1215/0119 

 
 

 

 59  

 
A) Estimació de aiguat. B) mapa de isolínies I1/Id 
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7.4.4.- Decantador d’hidrocarburs per a tractament d’Aigües Pluvials 

A la planta d’aglomerat s’hi instal·larà un separador d’hidrocarburs coalescent, es tracta 

d’un separador on en el mateix equip hi trobem: 

1.- Desarenador 

2.- Compartiment per realitzar la coalescència 

3.- Un sistema d’obturació automàtica per evitar la sortida del hidrocarbur en cas de 

emplenat i un sobreeixidor. 

Instal·lació: Enterrat, amb arqueta de registre a la sortida 

 

7.4.5.- Punts d’abocament 

No existeixen punts d’abocament al medi natural. 
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7.5.- EMISSIONS A L’ATMOSFERA 

7.5.1.- EMISSIONS VEHICULADES 

Degut a les característiques del procés productiu a realitzar, en la planta de producció 

d’aglomerat asfàltic hi haurà dos punts productors d’emissions vehiculades cada planta. 

Aquests corresponen al cremador del grup assecador d’àrids i a la caldera de GNL destinada 

a l’escalfament de l’oli tèrmic. 

La caldera per a l’escalfament de l’oli tèrmic estarà situada al costat dels dipòsits 

d’emmagatzematge del betum asfàltic, mentre que l’assecador rotatiu d’àrids estarà situat 

entre les sitges d’emmagatzematge d’àrids i el grup reseleccionador-dosificador-mesclador. 

7.5.1.1.- FORN ASSECADOR ROTATIU 

Les principals característiques tèrmiques, així com paràmetres de funcionament 

estimats d’assecadors rotatius d’àrids són els següents: 

FOCUS: FORN ROTATORI PLANTA AGLOMERAT 

Potència calorífica 11.520.000 kcal/h 

Combustible GNL 

Consum anual 1.000 Tn 

Temps de funcionament 9 h/dia 

227 dies/any 

Mesura correctora Filtre de mànegues 

Contaminants emesos Gasos de combustió, opacitat i partícules 

Alçada emissió sobre nivell del terra 20 m (aprox.) 

Diàmetre interior xemeneia 1 m 

 

Pel que fa als nivells d’emissió previstos pels forns rotatoris, així com els màxims legislatius 

establerts es detallen en els següents quadres: 

 
FOCUS: FORN ROTATORI PLANTA AGLOMERAT 

PARÀMETRES I 
CONTAMINANTS 

NIVELLS D’EMISSIÓ 
MÀXIMS LEG. 
ESTABLERTS 

Partícules 96 mg/Nm3 250 mg/Nm3 
Cabal 29.244 Nm3/h --- 
Emissió màssica 2,8 kg/h --- 
Velocitat 16,9 m/s --- 
Humitat absoluta 8 % --- 
Temperatura 95 ºC --- 
CO 662 ppm 1.445 ppm 
NOX* 52 ppm --- 
SO2 374 mg/Nm3 4.200 mg/Nm3 
O2 13,8 % --- 
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CO2 5,6 % --- 
Opacitat 1 Bach 4 Bach 

* NOX expressat com a NO2 

7.5.1.2.- CALDERA D’OLI TÈRMIC 

Les principals característiques tèrmiques, així com paràmetres de funcionament 

estimats de les calderes d’oli tèrmic són els següents: 

FOCUS: CALDERA D’OLI TÈRMIC DE PLANTA D’AGLOMERAT 

Potència calorífica 600.000 kcal/h 

Combustible GNL o gasoil 

Consum anual estimat 200 m3 

Temps de funcionament 16 h/dia 

365 dies/any 

Contaminants emesos Gasos de combustió i opacitat 

Alçada emissió sobre nivell del terra 4 m 

Diàmetre interior xemeneia 0,92 m 
 

Pel que fa als nivells d’emissió previstos, es detallen en el següent quadre: 

FOCUS: CALDERA D’OLI TÈRMIC DE LA PLANTA D’AGLOMERAT 

PARÀMETRES I 

CONTAMINANTS 
NIVELLS D’EMISSIÓ 

NIVELLS 

D’EMISSIÓ AL 3% 

EN O2 

O2 9,5 % --- 

CO2 6,5 % --- 

CO 20 mg/Nm3 30 mg/Nm3 

NOX 95 mg/Nm3 150 mg/Nm3 

SO2 75 mg/Nm3 115 mg/Nm3 

Temperatura 180 ºC --- 

Opacitat 1-2 Bach --- 

* NOX expressat com a NO2 

7.6.- TORXES 

Degut als processos que requereix la producció realitzada en aquestes activitats, es 

conclou que no es produeix cap tipus de contaminació atmosfèrica per torxes, ja que les 

activitats no disposen d’aquest tipus d’equipament. 

7.7.- EMISSIONS DIFUSES 

Degut als processos que requereix la producció realitzada en aquesta activitat, es 
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produiran emissions difuses, de baix nivell incident en el medi ambient, en el desenvolupament 

de les següents activitats: 

- Càrrega i descàrrega de les sitges (pala carregadora) 

- Transport dels àrids 

- Transit de camions 

- Partícules no recollides a través del filtre de mànegues (filer sobrant) 

- Procés de tractament i esmicolament dels àrids, tant en el matxucament 

com el la classificació. 

Per tal de reduir les emissions difuses esmentades anteriorment es prendran les 

següents mesures correctores: 

Càrrega i descàrrega de les sitges (pala carregadora) 

  Es disposarà dels àrids acopiats a peu de sitges reduint el transport 

  A la planta d’àrids els àrids s’acopien dins un calaix de formigó i els camions 

  es disposen just davant. 

Transport dels àrids 

  El transport es farà des de la planta d’àrids adjacent a la planta d’aglomerat, 

  tenint doncs un curt recorregut. També s’han previst tendals als camions per 

  cobrir els àrids durant el seu transport. 

Partícules no recollides a través del filtre de mànegues (filler sobrant) 

  Pel que fa a les partícules no recollides en el filtre de mànegues, es disposa 

  d’un equip humidificador per tal de reduir la pols que s’allibera a l’atmosfera 

Transit de camions 

Cal fer especial menció al fet que tota la superfície de la planta estarà asfaltada 

per tal d’eliminar les emissions difuses que es produirien degut a la circulació dels 

diferents vehicles per la planta si el terra estès sense asfaltar, així com el camí d’accés 

a aquesta. 

7.8.- EMISSIONS DE SOROLLS 

S’adequaran al que s’estableix en el RD 1/2016, de 16 de desembre. 
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8.- IMPACTE SOBRE EL MEDI 

8.1.- PAISATGE 

Tot i tractar-se d’una industria de fabricació d’aglomerat asfàltic l’impacte es veu molt 

disminuït pel fet que estarà ubicada en el domini d’una explotació minera. 

En aquesta zona no existeix cap masia ni habitatge proper el qual es pugui veure 

afectat. La situació de la planta fa que aquesta no sigui visible des de quasi cap punt de 

l’entorn proper, ja que queda en un espai en depressió, tal i com es pot veure en els plànols 

que s’adjunten al present projecte bàsic. 

Tenint en compte els atenuants anteriors, s’arriba a la conclusió de que la implantació 

d’aquesta activitat no suposarà un canvi gens significatiu en el paisatge de l’entorn. 

8.2.- HIDROLOGIA I ECOSISTEMES FLUVIALS 

L’activitat no afecta a la hidrologia ni a ecosistemes fluvials. 

8.3.- GEA 

L’activitat no afecta a punts d’interès geològic, ni aqüífers. 

8.4.- FLORA I FAUNA 

L’activitat no afecta a espècies de flora i fauna protegides, així com tampoc afecta a 

altres tipus de flora o fauna que requereixin de mesures protectores . 

8.5.- HABITATS 

L’activitat no afecta a cap habitat natural d’interès comunitari. 

8.6.- ESPAIS NATURALS PROTEGITS 

La implantació i desenvolupament de les activitats no afecta a cap espai natural 

protegit. 

8.7.- AIRE I SOROLL 

No hi ha cap zona d’especial protecció de la qualitat acústica pròxima a les parcel·les 

on s’ubiquen les activitats. 
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9.- COMPATIBILITZACIO DE LES ACTIVITATS 

9.1.- MÈTODE EXPLOTACIÓ GRAVERA 

El mètode d’explotació que es porta a terme es per bancs amb sistema descendent. 

La successió de treballs és la següent: 

En primer lloc es retiren les terres vegetals de la capa superior, que es faran servir per a 

la restauració integrada que s’anirà fent juntament amb l’explotació. 

L’arrencada es realitza utilitzant una retroexcavadora giratòria, si fos el cas, equipada amb 

martell hidràulic. 

El transport del material tot-u fins al sistema d’alimentació es realitza amb camions i 

addicionalment des de els amassos situats en les immediacions de la tremuja es realitzarà amb 

pala carregadora. 

9.2.- PLA RESTAURACIÓ GRAVERA 

El mètode d’explotació en una pedrera d’aquest tipus hi intervé de manera important, 

doncs una explotació, portada de forma regular i ordenada implica treure el recobriment de terra 

apte per a la posterior restauració, que es troba per sobre, i tornar-la a col·locar al seu lloc després 

d’haver extret el recurs de valor econòmic, fet que es produirà immediatament després de treure-

la, a la zona on s’estigui restaurant. 

La planificació en el temps és difícil de precisar i variable segons les demandes del 

mercat. 

Al finalitzar l’explotació es procedirà a la restitució final de l’alteració produïda al medi 

ambient que consistirà en: 

 Retirada de la maquinària i eines utilitzades. 
 Neteja de tota l’àrea afectada per l’explotació, de tot allò que no es pugui 

integrar en el medi, com poden ser: rodes velles, peces de maquinària en 
desús, envasos buits de lubricants, bosses de plàstic, embolcalls d’alumini,... 

 Llaurada de les plataformes i bermes. 
 Escampament de la terra vegetal (es realitza de forma continuada). 
 Sembrat de les especies esmentades al programa de restauració. 

Amb el temps la integració a la zona permetrà la revegetació natural de forats i intersticis, 

assolint així un aspecte més natural que qualsevol intent humà de tapar-los. 
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9.3.- PLANTA D’AGLOMERAT 

La implantació de la planta d’aglomerat asfàltic no suposa una modificació ni del mètode 

d’explotació de la gravera, ni del pla de restauració de la mateixa. 

La seva incidència comportarà possiblement un augment de la producció actual de la 

planta. Aquesta augment de la producció motivat per el consum d’àrid de la explotació, per part 

de la nova activitat d’aglomerat asfàltic, implicarà també un avanç en el temps en la restauració 

de la explotació, equivalent al avanç de la extracció produït per l’augment de la demanda d’àrid 

de la planta d’aglomerat asfàltic. 

 

9.4.- DURACIÓ ACTIVITAT 

Qualsevol activitat que s’instal·li dins de l’àrea autoritzada d’explotació per Mines com de 

la zona d’afecció de Medi Ambient, estarà lligada a la durada de la concessió de l’explotació 

minera, de tal manera, que tal i com consta en el Pla de Restauració de Cales de Pacs, al finalitzar 

l’explotació es procedirà a la restitució final de l’alteració produïda al medi ambient. 
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10.- PRESSUPOST 

El pressupost d’inversió per a efectuar el desenvolupament de l’activitat objecte d’aquesta 

memòria, desglossat per partides, ascendeix a les quantitats següents: 

MOVIMENT DE TERRES 30.000,00 € 

INSTAL·LACIÓ DE PLANTA 74.000,00 € 

SUBMINISTRAMENTS D’ENERGIA 36.000,00 € 

INSTAL·LACIONS 40.000,00 € 

MÒDULS PREFABRICATS 35.000,00 € 

CONSTRUCCIÓ MAGATZEM 32.000,00 €  

OBRA CIVIL 60.000,00 € 

IMPORT TOTAL 307.000,00 € 

 

El pressupost d’instal·lació d’aquesta activitat s’eleva a la quantitat de TRES-CENTS 

SET MIL EUROS. 

11.- CONCLUSIONS 

 

Amb aquesta documentació tant la propietat, com el tècnic que subscriu esperen haver 

aportat la informació suficient per definir els aspectes fonamentals del projecte. 

 

 

Pacs de Penedès, a 4 d’abril de 2019 

 

 

 

 

 

Signat: 

 
 
 
 
 

L’Enginyer Industrial 
Albert Torrelles Casol 
Col·legiat nº: 13.279 
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Fotografia  1.- Vista entrada a l’explotació de Cals de Pacs 

 

Fotografia  2.- Vista de la zona on es vol ubicar la nova Planta d’Aglomerat Asfàltic, actualment ocupada 
per aplecs d’àrids. La zona queda en depressió. 



MEMÒRIA 
 
PROJECTE BÀSIC PER ACTIVITAT DE PLANTA DE FABRICACIÓ D’AGLOMERAT 
ASFÀLTIC 
 

Ref.: AA/1215/0119 

 
 

 

 2  

 

Fotografia  3.-Camí d’accés a l’explanada on es vol ubicar la nova Planta. 

 

Fotografia 4.- Instal·lacions de Cals de Pacs, camí interior d’accés a la nova instal·lació. 
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Simulació  1.- Vista aèria nova planta respecte volum planta actual en vermell. 

 

 

 

Simulació  2.- Vista aèria nova planta respecte volum planta actual en vermell. 
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1 MEMÒRIA 

1.1 Antecedents 

1.1.1 Objecte del Plai de Seguretat i Salut laboral. 

El present E.S.S., corresponent al Projecte bàsic per a implantació d’activitat de fabricació d’aglomerat asfàltic, té com a 
objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels 
treballs d’execució de les obres del Projecte objecte d’aquest pla, així com complir amb les obligacions que es desprenen de 
la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al 
respecte per  art del/s Contractista/es. 
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte, les premises bàsiques per a les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n 
preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest 
centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a 
utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de 
Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de 
Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 

1.1.2 Promotor. 

J.A. ROMERO POLO, SAU 

1.1.3 Autor del Pla de Seguretat i Salut. 

Pla de Seguretat i Salut ha estat redactat per Koncept 21 Enginyeria S.L. 

1.2 Dades del projecte. 

1.2.1 Autors del projecte 

Autor del projecte : Albert Torrelles Casol 
Titulació/ns  : Enginyer Industrial 
Col·legiat  núm.    : 13279 
  
Població              : LLEIDA 

 

1.2.2 Emplaçament. 

La direcció del emplaçament del local objecte d’aquest projecte es: 
 
Parcel·les 11, 12, 13, 14 i 16, del polígon 3 Sant Jaume. 
08796 - Pacs del Penedès (Barcelona) 
 

 

1.2.3 Tipus d´obres que s´executaran. 

 
 
Les actuacions que estan prevsites realitzar són les següents: 

- Neteja i moviment de terres 
- Fonaments 
- Desguas i sanejament (aigües pluvial i aigües residuals) 
- Solera 
- Estructura 
- Coberta 

1.2.4 Pressupost d’execució de materials. 

El pressupost d’execució de materials (PEM) s’indica en apartat específic. 
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1.2.5 Termini d’execució de les obres. 

El termini estiamt de duració d'execució dels treballs és de 3 mesos. 

1.2.6 Número màxim de treballadors. 

Es preveu una mitjana de 8 treballadors, però en el moment de màxima coincidència de personal en els diferents 
oficis del procés constructiu es preveu que pugui arribar a ser d´un màxim de 10 treballadors entre el personal 
qualificat i no qualificat, propi o subcontractat. 
 
 

1.3 Capítols que composen el projecte i tipus d´obres que s´executaran 

 
 

NETEJA I MOVIMENT DE TERRES 
NETEJA DEL SOLAR I TERRES SOBRERES 

FONAMENTS 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT ELABORADES EN OBRA, ABOCAT AMB CUBILOT O 
BOMBA, ENCOFRAT METÀL.LIC O DE FUSTA 

DESGUAS I SANEJAMENT (AIGÜES PLUVIALS I AIGÜES RESIDUALS) 
RECOLLIDA D’AIGÜES PLUVIALS MITJANÇANT CANELÓ 
RECOLLIDA D’AIGÜES RESIDUALS ES REALITZARA UNA XARXA INDEPENDENT 

PAVIMENT 
                          EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS 

ESTRUCTURA 
MUNTATGE EN OBRA DE PILARS, TAULERS, ENCAVALLADES, CORRETGES I D'ALTRES 
ELEMENTS D'ACER. COL.LOCACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS I ANCORATGE PER 
SOLDADURA, CARGOLS O REBLONS 

COBERTA 
S’EFECTURA A BASE DE PANNELL SANDWIICH AMB DOBLE XAPA 
GALVANITZADA AILLAMENT DE POLIURETA DE 40mm 

  

 

1.4 Serveis i Instal.lacions provisionals d’obra 

1.4.1 Instal·lació elèctrica provisional d'obra 

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada faci 
la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la caixa general de 
protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la resta de la 
instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 
 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i punts 
de consum de l’obra, amb conductor de coure de seccions adequades canalitzades en tub de PVC, rígid 
blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al 
pas de vehicles i trànsit normal d’una obra. 
 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que estarà 
connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i comprovació de 
l’instal·lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 

 Connexió de servei 

 Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
 La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
 Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
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 Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas de 
vehicles. 

 Quadre General 

 Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat 
mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva 
sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 

 Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en tensió 
al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 

 Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents. 
Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, 
inclòs el neutre). 

 Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ). A l’inici de l’obra es realitzarà una 
connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit 
després de realitzats els fonaments. 

 Estarà protegida de la intempèrie. 
 És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
 Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 

 Conductors 

 Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva 
impressió sobre el mateix aïllament. 

 Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les 
zones de pas de vehicles i / o persones. 

 Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb regletes de 
connexió, retorciments i embetats. 

 Quadres secundaris 

 Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de 
doble aïllament. 

 Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
 Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més 

convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 
· 1 Magnetotèrmic general de 4P   : 30 A. 
· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 
· 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 
· 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 
· 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 
· 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 
· 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
· 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 
· 1 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 

 Connexions de corrent 

 Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió d’equips 
de doble aïllament. 

 S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
 Es faran servir els següents colors: 

· Connexió de 24 v    : Violeta. 
· Connexió de 220 v    : Blau. 
· Connexió de 380 v    : Vermell 

 No s’empraran connexions tipus „lladre“. 

 Maquinària elèctrica 

 Disposarà de connexió a terra. 
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 Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
 Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells 

d’elevació fixos. 
 L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla normalitzada. 

 Enllumenat provisional 

 El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
 Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
 Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a la 

virolla. 
 Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la 

inaccessibilitat a les persones. 

 Enllumenat portàtil 

 La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de doble 
aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 

 Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i 
suport de sustentació. 

 

1.4.2 Instal·lació d'aigua provisional d'obra 

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia 
subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on s’ha de 
col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització provisional per l'interior de 
l’obra. 
 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de distribució 
i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de l’Edificació relatives a 
fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat i aïllament dialèctric en les zones 
necessàries 

1.4.3 Instal·lació de sanejament 

 
Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les instal·lacions 
provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 
 
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a càrrec del 
contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides 

1.4.4 Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb risc 
d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona responsable, on al 
costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les 
precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja 
prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 
 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents 

 La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 del vigent 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o explosions. 

 Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats estrictament 
necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en locals diferents al de treball, i 
en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els 
recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos 
inflamables y combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics. 

 S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de dipositar els residus 
inflamables, retalls, etc. 
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 Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de soldadura 
oxiacetilènica. 

 L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció MIE-AP7 del 
vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, 
la utilització, l’inici del servei i les condicions particulars de gasos inflamables. 

 Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els llocs de 
prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 

 Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han d’evitar 
qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 

 La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les connexions de 
corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir d’aïllament al terra. Tots els 
devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, 
deixant nets diàriament els voltants de les màquines. 

 Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, fora de la 
influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les conseqüències de possibles 
vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra. 

 La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a seguir en 
aquests treballs. 

 Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els motors accionats 
amb el combustible que s’està transvasant. 

 Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se ràpidament per 
evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se així la propagació de l’incendi. 
Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de 
realitzar-se de forma immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 

 En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, transvasament de 
combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres en què es manipuli una font 
d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la 
naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids 
inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzement 
o concentració d’embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció amb mànegues 
de rec que proporcionin aigua abundant. 

 

 Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 

 Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o pilars, de 
forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl. 

 En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt de 
l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m. 

 En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt de 
l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m. 

Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major probabilitat 
d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En 
locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva localització, s’assenyalarà convenientment la 
seva ubicació. 

1.4.5 Serveis de salubritat i confort del personal  

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i ss del R.D. 
1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ. 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o 
un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i 
detallen tot seguit: 
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- SERVEIS HIGIÈNICS 
Lavabos 
Com a mínim un per a cada 10 persones. 
Cabines d’evacuació 
S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a 
cada 25 persones. 
Local de dutxes 
Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m 
d’altura, dotada d’aigua freda-calenta, amb terra antilliscant. 
Tenint en compte aquestes consideracions, s'ha previst un mòdul de sanitaris de 3,7 x 2,3 x 2,3 m, amb un lavabo 
col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques i 2 dutxes. 
 
- VESTUARIS 
Superfície aconsellable 2m2 per treballador contractat. 
Tenint en compte aquestes consideracions, s'han previst dos mòduls de 8,2 x 2,5 x 2,3m, amb instal·lació elèctrica, 
1punt de llum, interruptor i endolls, equipats amb 10 armaris metàl·lics individuals un i 6 armaris metàl·lics 
individuals l’altre. 
 
- MENJADOR 
Diferent del local de vestuari. Aefectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2m2 per treballador que mengi 
a l’obra. Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua(1aixeta ipica rentaplats 
per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1microones per a cada 10 comensals), i cubell hermètic 
( 60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries. Tenint en compte aquestes consideracions, s'han 
previst dos mòduls de 6 x2,3 x2,6 m,amb aigüera de 2piques amb aixeta itaulell, equipats amb 4 i 2bancs de fusta 
(capacitat 3persones) respectivament, 2 i 1 taules (capacitat 6 persones) respectivament i, 2 planxes elèctriques 
per a escalfar menjars, una nevera amb 1000l de capacitat i un recipient per a recollida d'escombraries per a 
cadascun. 
 
- LOCAL D'ASSISTÈNCIA A ACCIDENTATS 
Per a contractacions inferiors a 25 treballadors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o portàtil, 
custodiada per l’encarregat. El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i 
humans addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. A més, es 
disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 
-Desinfectants i antisèptics autoritzats. 
-Gases estèrils. 
-Cotó hidròfil. 
-Benes. 
-Esparadrap. 
-Apòsits adhesius. 
-Estisores. 
-Pinces. 
-Guants d’un sol ús. 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el material utilitzat o 
caducat.  
 
 
 

1.5 Àrees auxiliars 

1.5.1 Centrals i plantes 

 
Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de vehicles als seus 
accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i senyalització, amb una amplada mínima de la 
zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de limitació en altura,  mínima de 4 m. 
 
L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva explotació, restant 
expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el radi de gir de la dragalina. 
Tots els accessos o passarel·les situats a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, 
disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 
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Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de 
possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals estaran 
condemnats i, si no fos possible com en el cas de la fossa del skip, es disposarà de baranes laterals 
reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a rodadura de vehicles. 
 
La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i arriostrada en previsió de 
bolcades. 
 
Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de recepció de la sitja 
estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa disposarà de barana perimetral 
reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala „de gat“ estarà protegida mitjançant argolles 
metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de l’arrancada. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del fabricant o 
importador. 

1.5.2 Tallers 

 Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.  
 
De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes (descomptats els 

espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m d’altura de pis a sostre, 2 m2 de 

superfície i 10 m3 de volum per treballador. 
 
La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada, amb una 

amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20 m2 per a passadissos principals (1 m en 
passadissos secundaris) independent de les vies de manutenció mecànica de materials. En zones de pas, la 
separació entre màquines i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del 
recorregut de l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un espai 
lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les 
instal·lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura mínima d’1,90 m 
sobre el nivell del paviment. 
 
La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 200 lux. La 
il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat de 5 lux, i la seva 
font d’energia serà independent del sistema normal d’il·luminació. 
 
L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al personal adscrit a cada 
un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el radi 
d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de desplaçament i servituds de màquines i/o equips. Tots 
els accessos o passarel·les situades a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, 
disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de 
possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals seran 
condemnats. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les instruccions del 
fabricant o importador. 
 
Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció localitzada, en la mesura 
del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers tancats, el subministrament d’aire fresc i net 

per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, llevat que s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops 
per hora (no inferior a 10 cops). 
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1.5.3 Zones d'apilament. Magatzems 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínims-
màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips 
inactius que puguin ésser causa d’accident. 
 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o 
mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 
 
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades adequadament. 
 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 
adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, 
els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una 
formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres. 

  

1.6 Tractament de residus 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius del D. 
201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la 
producció de residus de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal 
considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 
 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i les 
instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus de 
construcció. 
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti. 
 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades prèviament, que 
continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els 
productes corresponents de l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor 
autoritzat. 
 

1.7 Tractament de materials i/o substàncies perilloses 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu Servei de 
Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats a l’obra, 
que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al 
seu contacte i/o manipulació. 
 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de correcció dels 
factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, per a fer-los compatibles 
amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als 
efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV 
(Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels 
quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de 
contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana 

1.7.1 Manipulació 
En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies d’entrada a 
l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures correctores 
pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de 
forma singular a: 

 Amiant. 
 Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
 Sílice. 
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 Vinil. 
 Urea formol. 
 Ciment. 
 Soroll. 
 Radiacions. 
 Productes tixotròpics (bentonita) 
 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
 Gasos liquats del petroli. 
 Baixos nivells d’oxigen respirable. 
 Animals. 
 Entorn de drogodependència habitual. 

 

1.7.2  Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a mínim amb el 
text en idioma espanyol. 

 
L’etiqueta ha de contenir: 
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte nomenclatura 

de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 
b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les 

substàncies presents. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat 

perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de seguretat del 
material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 
 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o substàncies 
perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del Contractista, partint de les 
següents premisses: 

 Explosius 

L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de les 
normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència d’explosius i la 
prohibició de fumar. 

 Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 
comburents i la prohibició de fumar. 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 

 Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de l’usuari, 
en previsió de contactes amb la pell. 
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 Corrosius, Irritants, sensibilitzants 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i 
màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i 
les mucoses de les vies respiratòries. 
 

1.8 Condicions de l’entorn 

Ocupació del tancament de l’obra 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, bastides, 
contenidors, casetes, etc. 
 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o que pot ser 
necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les seves diferents fases, a fi 
de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de 
l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits 
d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
Situació de casetes i contenidors 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior de l’àmbit 
delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o 
durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest 
fi. 
 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran segons 
s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 

1.8.1 Serveis afectats 

Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació de serveis, 
cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i estructures d’obra soterrades o 
aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de 
reclamació per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual 
cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i 
obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o 
la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament 
independent. 
 

1.8.2 Servituds 
En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes relatius a l’existència 
de  possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums i vistes, de desguàs dels edificis o de 
les distàncies i les obres intermèdies per a certes construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no 
asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions per carències i/o 
omissions. Com amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el Registre 
de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries de seguretat o la 
disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament 
independent. 
 

1.9 Determinació del poroces productiu 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar l’anàlisi de cada 
una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els „Principios 
Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 

1.10 Medi ambient laboral 
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1.10.1 Soroll 
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un quadre 
sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 

 
Compressor .................... 82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància) 

.................... 82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 
Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 
Camions i dumpers .................... 80 dB 
Excavadora .................... 95 dB 
Grua autoportant .................... 90 dB 
Martell perforador .................... 110 dB 
Mototrailla .................... 105 dB 
Tractor d’orugues .................... 100 dB 
Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB 
 

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel contractista, 
per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 
 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les situacions en les 
que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i 
la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc 
mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, 
formatives i informatives 

1.10.2 Pols  
La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 

 
 Rinitis 
 Asma bronquial 
 Bronquitis destructiva 
 Bronquitis crònica 
 Efisemes pulmonars 
 Neumoconiosis 
 Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
 Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
 Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 
 

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps 
d’exposició. 
 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el component 

que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de presència massiva de 
fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que excedeix a les 
competències del present Pla de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses 
especialitzades. 
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La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats durant 8 
hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que ve donat per la 
fórmula: 

 
                        10 

   C = --------------------------    mg / m3 

                % Si O2 + 2 

 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, que 
correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més grosses són 
retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire respirat, sense haver-se fixat en els 
pulmons. 
 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 

 
 Escombrat i neteja de locals 
 Manutenció de runes 
 Demolicions 
 Treballs de perforació 
 Manipulació de ciment 
 Raig de sorra 
 Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
 Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
 Esmerilat de materials 
 Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 
 Plantes de matxuqueix i classificació 
 Moviments de terres 
 Circulació de vehicles 
 Polit de paraments 
 Plantes asfàltiques 

 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, convé 
adoptar les següents mesures preventives: 

 
ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 

Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 
Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 

injecció d’aigua 
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions confinades 
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 
Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona de tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i 
soldadura elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 
Plantes de matxuqueix i plantes 
asfàltiques 

Aspiració localitzada 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les 
que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de 
treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el 
risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives. 
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1.11 Prevenció de riscs de danys a tercers 

Es consideraran els següents mitjans de seguretat per cobrir el risc de les persones alienes a l’obra, i 
que transiten per les immediacions de la mateixa: 
 S’instal.laran les respectives senyals d’avís de situació de perill i preferència de pas de circulació dels vehicles. 

1.12 Senyalització: 

En l'obra s'utilitzaran les senyalitzacions homologades d'obligatorietat, informació i prohibició. Així doncs, en un lloc 
de fàcil visió (en un parament de l'oficina d'obra, per exemple), es disposarà un taulell de seguretat cobert amb 
plàstic transparent el qual haurà de complir els següents requisits: 

1.12.1 Taulell de seguretat 

Taulell de PVC o d´un altre material que permeti la fixació d´avisos i que incorpori algun sistema que faciliti la seva 
subjecció. 

El taulell s'utilitzarà exclusivament per temes referits a la Seguretat i Salut laboral dirigits al nostre personal i 
subcontractat. En el taulell mai no hi pot mancar: 

 Còpia de l’Avís Previ 
 Nomenament del Coordinador de Seguretat 
 Instruccions per assistència d'accidentats  
 Avisos de seguretat. 
 Emplaçament i telèfon dels diferents centres mèdics, per poder traslladar els accidentats, bombers i 
ambulàncies. 

 

1.13 Maquinaria prevista per a executar l’obra: 

MÀQUINES PER A PRODUCCIÓ I TRANSFORMACIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA, HIDRÀULICA I PNEUMÀTICA  
Grups electrògens. 
Transformadors i centres de transformació. 
Centrals electro-hidràuliques. 
Compressors. 
Generadors de vapor. 
 
MÀQUINES PER A BOMBEIG, ELEVACIÓ I ESGOTAMENT DE LÍQUIDS 
Bombes submergibles. 
Bombes centrifugues de superfície. 
Grups de pressió. 
Equips per a rebaixar el nivell freàtic 
 
MÀQUINES PER A PERFORACIÓ, SONDEIG, CLAVAMENTS I PANTALLES 
Màquines per a perforació i demolició. 
Màquines per a pilotatge. 
Maquinària per a pantalles. 
 
MÀQUINES PER A MOVIMENT DE TERRES A CEL OBERT 
Excavadores. 
Carregadores. 
Retrocarregadores. 
Excavadora de draga per a arrossegament. 
Rasadores contínues. 
Tractors de cadenes. 
Màquines per a anivellació i refí.(Motoanivelladores) 
Transport extravial .(Dumpers). 
 
MÀQUINES PER A COMPACTACIÓ 
Compactador vibratori de tambor llis. 
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Compactador tandem vibratori 
Compactador de pneumàtics. 
Compactador estàtic de pota de cabra 
 
MÀQUINES PER A TRANSPORT PER CARRETERA 
Transport per carretera (Camions) 
Cisternes per a combustibles. 
 
MÀQUINES PER A REPARACIÓ I TRACTAMENT D’ÀRIDS 
Matxucadora de mandíbules 
Matxucadores giratòries, impactes i molins. 
Cribes 
Tremuja recepció i alimentador 
Cintes transportadores 
 
MÀQUINES PER A FABRICACIÓ, TRANSPORT I POSADA EN OBRA DE MORTERS I FORMIGONS 
Centrals de dosificació 
Centrals de formigonat 
Formigoneres 
Sitges per a ciment 
Camió formigonera 
Autoformigoneres 
Bombes de formigó. 
Cintes per a col·locació de formigó. 
Projectors de morter i formigons 
Allisadores de paletes 
Vibradors. 
Convertidors i grups electrògens 
Màquines per a prefabricats de formigó. 
 
MÀQUINES PER A CONSTRUCCIÓ DE CARRETERES I CANALS 
Central de grava-ciment i sòl-ciment 
Estabilitzador „in situ“ muntat sobre tractor 
Màquina estabilitzadora integral 
Estenedores de graves i gravetes autopropulsades 
Estenedora lateral de vorals. 
Estenedores remolcables acoplables. 
Caldera per a recs asfàltics 
Camió cisterna de rec asfàltic 
Equips per a beurades asfàltiques 
Planta asfàltica contínua en fred 
Planta asfàltica discontínua en calent 
Estenedores asfàltiques sobre rodes 
Estenedores asfàltiques sobre cadenes 
Fresadora de paviments. 
Rectificadora de paviments. 
Estenedora de formigó hidràulic sobre cadenes 
Estenedora de formigó hidràulic, allisadora de rodets. 
Estenedores de formigó per a vorades, mitjanes i cunetes 
Equips per a curat i ranurat de superfícies. 
Equips per a canals. Refinadora 
Revestidora per a canals a secció completa 
Revestidora per a canals a mitja secció. 
 
MÀQUINES PER A CONSERVACIÓ DE CARRETERES 
Recicladores de paviment 
Màquines per a col·locació de bionda 
Escombradores 
Fresadores 
Falca i fulla per a treure la neu 
Rentadora de senyalització 
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Esparcidora de sal 
Plataformes elevadores. 
 
MÀQUINES PER A CONSTRUCCIÓ DE VIES FÈRREES 
Batonadora contínua de línia 
Batonadora de línia 
Batonadora lleugera de línia 
Batonadora de canvis 
Perfiladora de balast 
Estabilitzador dinàmic 
Desguarnidora de balast 
Tremuges detritus desguarnit 
Tremuges de descàrrega de balast 
Equip de renovació de desviaments 
Parella de pòrtics de renovació de via 
Màquina de substitució de travesses 
Posicionadora de carrils 
Màquina per a aixecament i ripat de via 
Mototaladradora de carrils 
Motobarrenadora de travesses 
Motoclavadora 
Motoserra de carrils 
Tronçadora de carrils 
Gats d’elevació i alineació de via 
Gats hidràulics alliberament de tensions 
Soldadura elèctrica a topall per xisporroteig 
Equip de soldadura aluminotèrmica 
Equip de soldadura elèctrica manual 
Equip d’esmerilat 
Locomotores 
Locotractors 
Vagons plataforma 
 
MÀQUINES PER A OBRES SUBTERRÀNIES 
Jumbos. 
Roçadores. 
Excavadora per a pous i plànols inclinats. 
Bulonadores pneumàtica i empenyador 
Bulonadora hidràulica automotriu 
Carregadora de descàrrega posterior 
Carregadora de descàrrega frontal 
Carregadora de braços recollidors i cinta 
Carregadora de perfil baix 
Bolquet automotor 
Cintes de desescombrament 
Vagonetes 
Locomotora diesel 
Locomotores elèctriques 
Transportador remesclador per a túnel. 
Robot de gunitat 
 
MÀQUINES PER A OLEODUCTES, GASODUCTES I ALTRES CANALITZACIONS 
Rasadora sobre pneumàtics amb cadena excavadora 
Rasadora sobre cadenes amb cadena excavadora 
Rasadora sobre cadenes amb roda de cangilons 
Rasadora per a roca 
Corbadora hidràulica 
Compressor 
Grup hidràulic d’alimentació 
Tractor sobre cadenes per a soldar 
Grup de soldadura per a tubs 
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Estenedor de tubs 
Tractor estenedor de cables per escarificador 
Taladre pneumàtic a percusió 
Perforadora per barrena i hèlix en cap 
Empenyador de tubs amb grup hidràulic 
 
MÀQUINES PER A ELEVACIÓ I MANIPULACIÓ 
Grua sobre pneumàtics autopropulsada 
Grua sobre camió amb pluma telescòpica 
Grua torre (sobre via amb pluma horitzontal) 
Pòrtic sobre pneumàtics 
Bigues de llançament. 
Montacàrregues de materials 
Elevador per a persones i materials 
Plataformes mòbils elevadores (tisores) 
Carretó elevador 
 
MATERIAL FLOTANT I MÀQUINES PER A TREBALLS MARÍTIMS I FLUVIALS 
Pontona metàl·lica sense propulsió 
Dic per a construcció de caixons de formigó 
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1.14 Riscos i mesures preventives a les fases d'execució de l'obra. 

 
G02.G05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ EN OBRA 
PER A TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL 

ACCÈS AL TALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: FEINES DE CÀRREGA DE CAMIONS 

CAMIONS SOBRECARREGATS 
MAQUINÀRIA NO ADIENT 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA NO ADIENT  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I ITINERARIS OBRA 

ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: POLS DE L'EXCAVACIÓ, CARREGA I TRANSPORT DE TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /11 /12 /14 
/25 

H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 

25 

H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3 

26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 

H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat 
segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 

149 
17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 

suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

2 /4 /11 /12 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

25 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 

2 /4 /11 /12 /14 
/25 
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344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 
347-2 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
2 /4 /11 /12 /14 
/25 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 
25 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /11 /12 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /12 /14 /25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 

camió 
4 

HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 

galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 

amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /25 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 12 /25 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 

fixada i amb el desmuntatge inclòs 
2 /4 /11 /12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /12 /25 
/26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /12 /25 
/26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

2 /4 /11 /12 /25 
/26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
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I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 Situació: MAQUINÀRIA OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

 
 
G04 ESTRUCTURES 
G04.G01 ESTRUCTURES D'ACER 
MUNTATGE EN OBRA DE PILARS, TAULERS, ENCAVALLADES, CORRETGES I D'ALTRES ELEMENTS D'ACER. 
COL.LOCACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS I ANCORATGE PER SOLDADURA, CARGOLS O REBLONS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIONS O TREBALLS EN ALÇADA DELS MATERIALS 

CAIGUDES PER FORATS VERTICALS  I/O HORIZONTALS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ D'ELEMENTS DE L' ESTRUCTURA  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: SOBRE ELEMENTS PUNXANTS O MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES MANUALS 

MANIPULACIÓ D'OBJECTES 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PICAT D'ESCORIA 

TREBALLS AMB SERRA RADIAL 
TREBALLS DE TALL AMB OXIACETILÈ 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: DESCARREGA DE MATERIAL 

MUNTATGE D'ELEMENTS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DEGUTS A TALL I SOLDADURA DE PECES  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: GASOS PRODUÏTS PER LA SOLDADURA ELECTRICA A ZONES TANCADES  
19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 3 2 4 
 Situació: RADIACIONS, INFRARROJES I ULTRAVIOLADES DE LA SOLDADURA ELÈCTRICA  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
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 Situació: EXPLOSIÓ DE MATERIALS COMBUSTIBLES PROXIMS A LA ZONA DE TREBALL 
(SOLDADURA) 

 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: INCENDI DE MATERIALS COMBUSTIBLES PROXIMS A LA ZONA DE TREBALL 

(SOLDADURA) 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ DE VEHICLES A OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /6 /9 /10 /11 
/15 /16 /20 /21 
/25 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 

25 

H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de 
material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812 

4 

H141300F u Casc de seguretat de protecció per a la industria, tipus escalador sense visera, 
homologat segons UNE-EN 397 

1 

H1414119 u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible , homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

10 /14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

14 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla 
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 
5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 

H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de 
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, 
amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10 /19 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 

149 
17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 

12083 
17 

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

2 /4 /6 /9 /10 /11 
/20 /21 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beige, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-
EN 347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 16 
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envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per 
al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, 
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 
347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /20 /21 /25 

H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la 
humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, 
amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, 
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 
345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

10 /15 

H147D405 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, 
homologat segons UNE-EN 795 

1 

H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes 
d'alçària, homologat segons UNE-EN 813 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
25 

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /20 
/21 

H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó sanforitzat (100%), color blau 
vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl.liques, 
homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 

16 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o tubers, de 
polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, 
homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /11 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 

10 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçària 

1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

1 

HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb 
porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, 
mànigues, broques i brides normalitzades 

15 /20 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de 

seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçària 1 m 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE 76502 (HD-

4 
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1000) 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

1 /2 /4 

HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 /11 
HX11X044 u Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a l'estructura 1 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 

practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
4 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 /11 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 9 /13 /15 
HX11X073 u Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 17 /21 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 

galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 

suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 
21 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl.lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 
seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /20 /21 

H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçària 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl.lic de 
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col.locació i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 1 
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contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció de sobre sostre o llosa , d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al 
sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 
°, desmuntatge inclòs 

4 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /17 /21 

H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 25 
H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat 

de captura de 0,5 a 1 m/s, col.locat 
17 

H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m 16 
H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de poliester i fibra de vidre, d'alçària 2,5 m i llargària 3,5 

m 
16 

H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perxes 
telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçària màxima 
d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra, instal.lat 

16 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

4 /6 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

4 /11 /25 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /11 /25 
HBB21301 u Placa amb pintura reflectora de 90x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el 

desmuntatge inclòs 
19 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/16 /17 /19 /20 
/21 /25 

HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser 
vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

15 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/16 /17 /19 /20 
/21 /25 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 
29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

21 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/16 /17 /19 /20 
/21 /25 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2 /4 /6 /9 /11 /25 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 

blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 
6 /25 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 
inclòs 

2 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
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I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000016 Organitzar el pas sobre taulers col.locats a sobre dels armats dels sostres 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 /11 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /15 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000089 En cada cas, s'ha de calcular el nombre de "cristal inactinio", en base a la intensitat de la 

soldadura 
19 

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 
etc) 

20 /21 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 /21 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 /21 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 /21 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 /21 
I0000096 No fumar 20 /21 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

G04.G02 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TENSAT) 

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT ELABORADES EN OBRA, ABOCAT AMB CUBILOT O BOMBA, ENCOFRAT 
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METÀL.LIC O DE FUSTA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRATS 

FORMIGONAT DE PILARS I JASSERES 
FORATS VERTICALS O HORIZONTALS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: MATERIAL APLEGAT 

MATERIAL DE RUNES 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: FALLIDES D'APUNTALAMENTS, ENCOFRATS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: DESCÀRREGA DE MATERIALS A LA VORA DEL SOSTRE 

CAIGUDA D'EINES MANUALS 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 

TREPITJAR SOBRE FORMIGÓ FRESC, REVOLTONS, ARMADURA 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS 

MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
DIFERENTS TALLS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE TALL DE MATERIALS 

ABOCAT DE FORMIGÓ 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ENCOFRATS, ARMADURES 

PROCESSOS DE DESCARREGA DE MATERIALS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 

 Situació: CONTACTE AMB FORMIGÓ (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ DE VEHICLES A OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/11 /16 /18 /25 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 

25 

H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de 
material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812 

4 

H1414119 u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible , homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

10 /14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta 
metàl.lica, per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 
1731 

10 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 

9 /11 
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homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 

suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1,-2,-3 i UNE-EN 420 

18 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beige, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-
EN 347 

14 

H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, 
amb plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 
345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1, UNE-EN 347-2 i UNE-EN 12568 

6 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per 
al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, 
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 
347-2 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /18 
/25 

H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a encofrador, resistents a la 
humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera 
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla 
metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, 
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN346, UNE-EN 346/A1, 
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1, UNE-EN 347-2 i UNE-EN 12568 

6 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6 

H147D405 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /16 
/18 /25 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit, a l'esquena i als 
tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 

4 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X002 u Equip d'encofrat de pilar de formigó, amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris 
1 
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HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçària 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior 

1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat 
amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-
motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal 

9 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE 76502 (HD-
1000) 

4 

HX11X020 m Equip d'encofrat recuperable horitzontal de perímetre de sostre reticular, amb 
sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes, 
amb xarxa de tipus tennis ancorada amb ganxos al cap dels puntals 

1 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 /4 

HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 /11 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 18 
HX11X042 u Puntal metàl.lic telescòpic amb pestells de seguretat col.locats sobre dorments de 

fusta 
3 

HX11X043 u Cubilot de formigonat amb trapa manual de descàrrega 4 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /14 /25 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 

practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
1 /4 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 

de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 

camió 
10 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 
HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 9 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X065 u Torreta per al formigonat de pilars 1 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 

màxima de 1200 kg 
4 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 

galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 

10 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
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Codi UA Descripció Riscos 
H1510001 m2 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil trenat de poliamida 

no regenerada, de tenacitat alta, de 4mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb 
corda perimetral de poliamida  de 12 mm de D nuada a la xarxa, unida a l'estructura 
de sopandes de l'encofrat mitjançant ganxos metàl·lics cada metre, amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H1512005 m2 Protecció col.lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 
polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 
6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512007 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 
persones u objectes, amb suport metàl.lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 

H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçària 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl.lic de 
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col.locació i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció de sobre sostre o llosa , d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al 
sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 
°, desmuntatge inclòs 

4 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 

H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de 
les armadures per a qualsevol diametre, amb desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

18 

H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 25 
H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perxes 

telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçària màxima 
d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra, instal.lat 

16 

HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb 
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb 
el desmuntatge inclòs 

25 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

4 /25 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 /9 /25 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
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45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

/18 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/18 /25 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/18 /25 

HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25 
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /3 /4 /6 /9 

/25 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 

blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 
3 /4 /6 /25 

HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge 
inclòs 

25 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 
inclòs 

2 /25 

HBC1R801 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs 25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 
I0000022 Condena de la planta inferior a la que s'ha de formigonar 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 9 /10 /11 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
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I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
 
 
 
  

 
G08 PAVIMENTS 
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARI OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: US D'EINES MANUALS 

COPS AMB MAQUINÀRIA 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PROPIA DE L'OBRA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIO EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  DEL TALUS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: US D'EINES MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES 

POLS DE SITGES DE CIMENT 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PROPIA DE L'OBRA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /15 /16 
/25 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 

25 

H1414119 u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible , homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

10 /14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 

14 
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UNE-EN 168 
H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de 

policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, 
amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 

149 
17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb màscara, 

homologat segons UNE-EN 139 
17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beige, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-
EN 347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per 
al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, 
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 
347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /15 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, 
homologat segons UNE-EN 795 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
15 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /16 
/25 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

12 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

14 
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MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçària 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior 

1 

HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat 
amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-
motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal 

9 /10 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de 

seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçària 1 m 

1 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 

HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 14 /17 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 /25 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 

practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
1 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 

de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 

camió 
4 /10 

HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 9 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 

galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 

6 /10 /17 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, 

ancorada a suports metàl.lics, i amb el desmuntatge inclòs 
1 

H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o 
ponts, ancorada a suports metàl.lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçària 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 

1 
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clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

H1512212 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl.lic de 
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col.locació i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

10 /17 

H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 12 /25 
H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perxes 

telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçària màxima 
d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra, instal.lat 

16 

HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb 
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb 
el desmuntatge inclòs 

1 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

12 /25 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 /11 /12 /16 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 12 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 

HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25 
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /4 /6 /11 /15 
HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 25 
HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge 

inclòs 
25 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 
inclòs 

15 

HBC1R801 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs 25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
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I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

 
G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
G10.G01 ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, EMBORNALS, BUNERES, 

ETC.. ) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA SUPERFICIALMENT, PERICONS SIFÒNICS I DESGUASSOS, DE 
MATERIAL PREFABRICAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: CAIGUDA EN RASES OBERTES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLEC DE TERRES DE LEXCAVACIÓ 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA DE TERRES DEL TALUS 

INESTABILITAT DEL TERRENY 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SOBRE MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: COPS AMB TUBS O PERICONS 

MANIPULACIÓ DE MATERIALS (TALL, UNIÓ DE PECES) 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: PROCESSOS D'AJUST DE MATERIAL, TALLS, UNIONS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE GUIAT DE MATERIAL A LA SEVA COL·LOCACIÓ  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS D'UNIÓ: SOLDADURA, TERMOSELLAT  
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17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: INHALACIÓ DE DISSOLVENTS 

POLS TERRES 
GASOS TOXICS DE CONNEXIONS INCONTROLATS 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: CONTACTES AMB PEGAMENTS, CIMENTS  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA PROPIA DE L'OBRA I VEHICLES D'ALTRES ACTIVITATS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /24 
/25 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 /25 

H1414119 u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible , homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

10 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 

149 
17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons 

UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 
17 

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 
12083 

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /24 /25 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1,-2,-3 i UNE-EN 420 

18 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

11 /25 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-
EN 347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 
347-2 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H147D405 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
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H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologats segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

11 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries 

1 

HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta 

tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 
3 

HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors 
hidràulics o roscats 

3 

HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 11 
HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 3 
HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 3 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /14 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 

camió 
17 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 3 /11 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 3 /11 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 11 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 15 
HX11X073 u Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 17 
HX11X074 u Detector de gasos portàtil 17 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 

galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres 

d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 
mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix 

3 
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H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell 
vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-
EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables d'acer 
de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 
3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer sobre posts de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i 
subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152V017 m3 Barrera de seguretat contra despreniments en coronacions de rases i excavacions 
amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

25 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

10 

H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 25 
HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb 

característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb 
el desmuntatge inclòs 

25 

HB2C1000 m Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey, 
prefabricada i col.locada 

25 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

11 /25 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

3 /6 /11 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 11 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i 
un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal.lat i 
amb el desmuntatge inclòs 

25 

HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25 
HBC16632 u Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària i 

clavada 
25 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /25 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 

blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 
25 

HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge 
inclòs 

25 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /25 

HBC1R801 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs 25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 /3 
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I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 25 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /25 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /15 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /15 

/18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15 
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment prèvi de treball 24 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

G10.G02 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I DESGUASSOS, DE 
MATERIAL PREFABRICAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL  
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU 

INESTABILITAT DEL TALÚS 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
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 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACACIÓ  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 

 Situació: CONTACTES AMB PEGAMENTS, CIMENT  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLEOS PROPIS I ALIENS SE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /10 /11 
/14 /15 /24 /25 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

6 /14 /25 

H1414119 u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible , homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

6 /10 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 

H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat 
segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 

25 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 

149 
17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons 

UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 
17 

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 
12083 

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /24 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1,-2,-3 i UNE-EN 420 

18 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

11 /25 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-
EN 347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per 
al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, 
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

1 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 
347-2 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
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H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologats segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

11 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries 

1 

HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta 

tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 
3 

HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors 
hidràulics o roscats 

3 

HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 11 
HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 3 
HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 3 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /4 /6 /14 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 

camió 
3 /17 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 3 /11 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 3 /11 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 11 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 15 
HX11X073 u Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 17 
HX11X074 u Detector de gasos portàtil 17 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /4 /6 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 

galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres 

d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 
mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix 

3 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, 

1 
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sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell 
vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-
EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables d'acer 
de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 
3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer sobre posts de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i 
subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152V017 m3 Barrera de seguretat contra despreniments en coronacions de rases i excavacions 
amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

10 

HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb 
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb 
el desmuntatge inclòs 

25 

HB2C1000 m Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey, 
prefabricada i col.locada 

25 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

11 /25 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

3 /6 /11 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 11 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i 
un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal.lat i 
amb el desmuntatge inclòs 

25 

HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25 
HBC16632 u Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària i 

clavada 
25 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /25 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 

blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 
25 

HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge 
inclòs 

25 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /25 

HBC1R801 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs 25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /3 /25 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 1 /2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
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I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 1 /3 /4 /25 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 15 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 15 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 15 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15 
I0000071 Revisió de la posta a terra 15 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 15 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment prèvi de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

 
G12 CANONADES PER A AIRE I FLUIDS 
G12.G01 TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 

VÀLVULES,ETC..) 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES  
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EN PROCÈS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROBES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 

PER FLUÏDS CALENTS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUGUES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 

PROBES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÈS DE PURGATGE 

PER FUGUES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /16 
/20 /21 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 

12 

H1414119 u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible , homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

10 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla 
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 
5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 

149 
17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 

12083 
17 
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H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 /15 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

10 /15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /20 /21 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1,-2,-3 i UNE-EN 420 

18 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4 /11 /12 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beige, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-
EN 347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per 
al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, 
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 
347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

H147D405 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, 
composat d'una banda de cintura, sivell, recolzament dorsal, elements 
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, 
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó sanforitzat (100%), color blau 
vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl.liques, 
homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 

10 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o tubers, de 
polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, 
homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /11 /12 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 

10 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçària 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 1 
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integrat 
HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 1 
HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb 

doble cable de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb 
ancoratges amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 
HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb 

porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, 
mànigues, broques i brides normalitzades 

15 /20 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent 

nivell 
1 

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 /11 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE 76502 (HD-
1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 14 /17 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 4 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 /11 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 

practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
4 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 

de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 11 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 /11 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 13 /15 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 

màxima de 1200 kg 
4 

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i 
de 3 mm de gruix 

16 

HX11X073 u Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 17 /20 /21 
HX11X074 u Detector de gasos portàtil 17 /20 /21 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 /21 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 

suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 
10 /20 /21 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
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H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 
seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /21 

H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçària 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales , d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció de sobre sostre o llosa , d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152W029 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat 
a barana i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /17 /21 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat 
de captura de 0,5 a 1 m/s, col.locat 

17 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B2002 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001 16 
H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m 16 
H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de poliester i fibra de vidre, d'alçària 2,5 m i llargària 3,5 

m 
16 

H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perxes 
telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçària màxima 
d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra, instal.lat 

16 

H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 

d'accionament manual 
4 /11 /12 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

4 /6 /11 /12 /18 
/20 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 1 /4 /11 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser 
vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 
29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 /21 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 16 
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elèctric, adherit 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 

forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 18 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 

blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 
18 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 

/21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
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I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 
etc) 

20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
20 /21 

 
  

G12.G02 TUBS MUNTATS SOTERRATS 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 

VÀLVULES,ETC..) 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÈS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROBES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 

PER FLUÏDS CALENTS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUGUES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 

PROBES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÈS DE PURGATGE 

PER FUGUES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /16 
/20 /21 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 

12 

H1414119 u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible , homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

10 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla 
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 
5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 

149 
17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 

12083 
17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 /15 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

10 /15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /20 /21 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1,-2,-3 i UNE-EN 420 

18 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4 /11 /12 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beige, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-
EN 347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per 
al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, 
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 
347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

H147D405 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, 
composat d'una banda de cintura, sivell, recolzament dorsal, elements 
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, 

1 
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homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364 
H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó sanforitzat (100%), color blau 
vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl.liques, 
homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 

10 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o tubers, de 
polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, 
homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /11 /12 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 

10 

 
 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçària 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

1 

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 1 
HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb 

doble cable de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb 
ancoratges amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 
HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb 

porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, 
mànigues, broques i brides normalitzades 

15 /20 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent 

nivell 
1 

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 /11 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE 76502 (HD-
1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 14 /17 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 4 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 /11 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 4 
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practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a terra en 

rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 

de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 11 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 /11 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 13 /15 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 

màxima de 1200 kg 
4 

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i 
de 3 mm de gruix 

16 

HX11X073 u Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 17 /20 /21 
HX11X074 u Detector de gasos portàtil 17 /20 /21 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 /21 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 

suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 
10 /20 /21 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 

seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /21 

H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçària 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales , d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció de sobre sostre o llosa , d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152W029 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat 
a barana i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /17 /21 
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H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat 
de captura de 0,5 a 1 m/s, col.locat 

17 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B2002 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001 16 
H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m 16 
H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de poliester i fibra de vidre, d'alçària 2,5 m i llargària 3,5 

m 
16 

H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perxes 
telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçària màxima 
d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra, instal.lat 

16 

H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 

d'accionament manual 
4 /11 /12 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

4 /6 /11 /12 /18 
/20 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 1 /4 /11 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser 
vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 
29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 /21 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 18 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 

blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 
18 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
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I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 

/21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
20 /21 

 
  

 
G13 INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES 
G13.G01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE MECANISME I EQUIPS, CONNEXIONS DE LINIES, CONNEXIÓ A 
XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL·LALCIONS: US DE BANQUETES, 

BORRIQUETEAS, BASTIDES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: SUPERFICIE IRREGULAR DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ, COL·LOCACIÓ D'ELEMETS PESATS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SUPERFICIE DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: COPS AMB EQUIPS 

PELAT DE CABLES 
US D'EINES MANUALS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: EXECUCIÓ DE TALADRES PER A FIXACIÓ D'INSTALACIONS  
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11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: INSTALACIÓ D'ARMARIS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

PROBES D'INSTAL·LACIONS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament 
d'arcs elèctrics , de policarbonat transparent , per a acoblar al casc amb arnès 
dielèctric 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 

suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

10 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4 /11 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beige, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-
EN 347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per 
al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, 
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 
347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 

H147D405 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, 
composat d'una banda de cintura, sivell, recolzament dorsal, elements 
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, 
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o tubers, de 14 
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polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, 
homologada segons UNE-EN 340 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /11 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

11 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçària 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

1 

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 1 
HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb 

doble cable de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb 
ancoratges amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent 

nivell 
1 

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 /11 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE 76502 (HD-
1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 4 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 /11 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 

practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
4 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 

de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 11 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 /11 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 

màxima de 1200 kg 
4 

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i 
de 3 mm de gruix 

16 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
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HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

 
 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçària 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales , d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció de sobre sostre o llosa , d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152W029 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat 
a barana i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B2002 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001 16 
H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m 16 
H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de poliester i fibra de vidre, d'alçària 2,5 m i llargària 3,5 

m 
16 

H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perxes 
telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçària màxima 
d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra, instal.lat 

16 

H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 

d'accionament manual 
4 /11 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

4 /11 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /11 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 

 
MESURES PREVENTIVES 
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Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /11 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

 
 

 
G14 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
G14.G01 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE SUPORTS I LLUMINÀRIES, CONNEXIONS DE LINIES, CONNEXIÓ A 
XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: OPERACIONS D'INSTAL·LACIÓ DE LUMINARIES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: SUPERFICIE DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ D'INSTAL·LACIONS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
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 Situació: US D'EINES MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ, ENCAIX D'ELEMENTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

PROBES D'INSTAL·LACIONS 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS I ALIENS A L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /9 /10 /14 
/16 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de 
material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812 

25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament 
d'arcs elèctrics , de policarbonat transparent , per a acoblar al casc amb arnès 
dielèctric 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 

suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

10 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /9 /10 /25 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beige, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-
EN 347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per 
al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, 
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 
347-2 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/25 

H147D405 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, 
composat d'una banda de cintura, sivell, recolzament dorsal, elements 
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, 
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364 

1 
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H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/16 /25 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o tubers, de 
polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/16 /25 

H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/16 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçària 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

1 

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 1 
HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb 

doble cable de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb 
ancoratges amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent 

nivell 
1 

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE 76502 (HD-
1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 4 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /14 /25 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 

practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
4 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 

de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 4 



ESTUDI DE SEGURETAT I DE SALUT 
 
PROJECTE BÀSIC PER ACTIVITAT DE PLANTA DE FABRICACIÓ D’AGLOMERAT 
ASFÀLTIC 
 

Ref.: AA/1215/0119 

 
 

 

 61 
 

màxima de 1200 kg 
HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i 

de 3 mm de gruix 
16 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçària 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales , d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció de sobre sostre o llosa , d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152W029 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat 
a barana i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B2002 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001 16 
H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m 16 
H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de poliester i fibra de vidre, d'alçària 2,5 m i llargària 3,5 

m 
16 

H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perxes 
telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçària màxima 
d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra, instal.lat 

16 

H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb 

característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb 
el desmuntatge inclòs 

25 

HB2C1000 m Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey, 
prefabricada i col.locada 

25 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

4 /25 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

4 /16 /25 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/14 /16 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/14 /16 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 1 /2 /4 /9 /10 /13 
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forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

/14 /16 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i 
un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal.lat i 
amb el desmuntatge inclòs 

25 

HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25 
HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge 

inclòs 
25 

HBC1N671 u Fita de perímetre circular de diàmetre 60 mm i fust luminescent d'alçària 0,7 m, 
fixada sobre calçada i amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /25 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 /25 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
G16 INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
G16.G01 APARELLS 
INSTAL.LACIÓ D'APARELLS I SISTEMES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT PATRIMONIAL 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
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 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 1 1 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: AL PERFORAR, TALADRAR, FIXAR, BASES I APARELLS  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/16 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

16 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beige, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per 
al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, 
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 
345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 
347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H147D405 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, 
homologat segons UNE-EN 795 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 
4 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%- 14 
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35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 
340 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 1 /2 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 

entre muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior 
1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

1 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent 

nivell 
1 

HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de 
seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçària 1 m 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE 76502 (HD-
1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida 

de cavallets 
13 

HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 13 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçària 13 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 
HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana 

perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 
1 

HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 

4 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X064 u Cinturó portaeines 1 /9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra 

caigudes, amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 
12 mm, amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçària 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col.lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 1 
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superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H15B2002 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001 16 
H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m 16 
H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perxes 

telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçària màxima 
d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra, instal.lat 

16 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

4 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

4 /6 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/16 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 4 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 
I0000018 No alterar bruscament l'estabilitat de l'edifici 4 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 4 
I0000022 Condena de la planta inferior a la que s'ha de formigonar 4 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
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I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

 
 G17 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
G17.G01 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
INSTAL.LACIÓ DE VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AL AJUSTAR, COL.LOCAR, FIXAR ELEMENTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

TREBALLS EN LOCALS TANCATS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 

H1414119 u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible , homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

16 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 1 /2 /4 /6 /9 /10 
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3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 

de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beige, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per 
al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, 
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 
345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 
347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H147D405 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, 
homologat segons UNE-EN 795 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 
4 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 
340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 

entre muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior 
1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

1 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de 

seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçària 1 m 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE 76502 (HD-
1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida 

de cavallets 
13 

HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 13 
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HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçària 13 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 

practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
4 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 

de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçària 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col.lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152W029 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat 
a barana i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H15B2002 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001 16 
H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m 16 
H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perxes 

telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçària màxima 
d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra, instal.lat 

16 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

4 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

4 /6 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 
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HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 4 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

 

Pacs del Penedès, abril de 2019 

 

Enginyer Industrial 

Albert Torrelles Casol 

Col. 13279 
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3     PLEC DE CONDICIONS 
 

3.1  Normes legals i reglamentàries aplicables. 

Reglament de seguretat e higiene en el treball. 
Ordre de 31 de gener de 1940, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 34, 03/02/1940) 
Reglament derogat, excepte el Cap. VII. "Andamis", per l'Ordenança general de seguretat e higiene en el 
treball" (Ordre de 9 de març de 1971). 

Llei 31/1995 de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals. 

R.D. 1879/1996 de 2 d’agost que regula la composició de la Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el 
treball. 

Resolució de 30 de setembre de 1996 per la qual es disposa la publicació del pacte sobre drets de participació 
dels empleats públics en matèria de prevenció de riscos laborals en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya. 

Ordre de 22 d’abril de 1997 que regula el règim de funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i 
Malaties Professionals de la Seguretat Social en el desenvolupament d’activitats de prevenció de riscos 
laborals. 

R.D. 1488/1998 de 10 de juliol d’adaptació de la legislació de prevenció de riscos laborals a l’Administració 
General de l’Estat. 

Resolució de 23 de juliol de 1998 de la Secretaria de l’Estat per l’Administració Pública, per la qual s’ordena la 
publicació de l’Acord del Consell de Ministres de 10 de juliol de 1998 

R.D. 171/2004, de 30 de gener, pel que es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/95, de 8 de novembre, de 
Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d’activitats empresarials.  

Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la Prevenció de Riscos Laborals. 

R.D. 1995/1978, de 12 de març, pel qual s’aprova el quadre de malalties professionals en el sistema de la 
seguretat social, i modificacions introduïdes pel R.D. 2821/1981 de 27 de novembre. 

Ordenança General de Seguretat i Higiene a la feina, ordre de 9 de març de 1971. 

      Quadre Malalties Professionals. R.D. 1403/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. 
 

Reglament de seguretat e higiene en el treball. 
Ordre de 20 de maig de 1952, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 167, 15/06/1952) 

* Modificació de l’article 115. Ordre de 10 de desembre de 1953 (BOE núm. 356, 22/12/1953) 

Ordenança de treball per les indústries de la construcció, vidre i ceràmica. 
Ordre de 28 d’agost de 1970, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 213 al 216, 05, 07-09/09/1970) (C.E. - BOE 
núm. 249, 17/10/1970) 

* Modificació de l’Ordenança. Ordre de 27 de juliol de 1973 (BOE núm. 182, 31/07/1973) 

Ordenança general de seguretat e higiene en el treball. 
Ordre de 9 de març de 1971, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 64 y 65, 16 y 17/03/1971) (C.E. - BOE núm. 
82, 06/03/1971) 

Reglament  d’explosius. 
Decret 2114/1978, de 2 de març, de la Presidència del Govern (BOE núm. 214, 07/09/1978) 

* Modificació. Real Decret 829/1980, de 18 de abril (BOE núm. 109, 06/05/1980) 

Modificació de la instrucció tècnica complementària 10.3.01 "Explosius  
Voladures Especials" del capítol X "Explosius" del Reglament General de Normes Bàsicas de Seguretat Minera. 

Ordre de 29 de juliol de 1994, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 195, 16/08/1994) (C.E. - BOE 
núm. 260, 31/10/1994) 
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Reglament de seguretat en les màquines. 
Reglament de Recipients a Pressió. D. 16 d’agost de 1969. BOE 28 d’octubre de 1969. Modificacions: BOE 17 
de febrer de 1972 y 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 obres. O.M. 23 de maig de 1977. BOE 14 de juny de 1977. Modificacions: 
BOE 7 de març de 1981 y 16 de novembre de 1981. 

Correccions: BOE 4 de octubre de 1986. 

Disposicions mínimes de Seguretat per l’utilizació pels Treballadors d’Equips de Treball. R.D. 1215/1997 de 18 
de juliol. BOE 7 d’agost de 1997. 

Real Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines. 

Real 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 y 12 de maig de 1988. Actualització: O. 11 d’octubre de 1988. BOE 21 de 
novembre de 1988. 

ITC – MIE – AEM2: Grues Torre desmontables per 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: Carretes 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. 

 

R.D. 1495/1986 de 26 de maig que aprova el Reglament de seguretat a les màquines. (BOE núm. 173, 
21/07/1986) (C.E. - BOE núm. 238, 04/10/1986) 

R.D. 212/2002, de 22 de febrer, pel que es regulen les emissions sonores a l’entorn degudes a determinades 
màquines d’ús a l’aire lliure. 

R.D. 524/2006, de 28 d’abril, pel que es modifica el R.D. 212/2002, de 22 de febrer, pel que es regulen les 
emissions sonores a l’entorn degudes a determinades màquines d’ús a l’aire lliure. 

 

* Modificació. Real Decret 590/1989, de 19 de maig, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la 
Secretaría del Gobierno (BOE núm. 132, 03/06/1989) 

* Instrucció tècnica complementaria ITC-MSG-SM1. Ordre de 8 d’abril de 1991, del Ministerio de Relaciones 
con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 87, 11/04/1991) 

* Modificación. Real Decreto 830/1991, de 24 de mayo, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la 
Secretaría del Gobierno (BOE núm. 130, 31/05/1991) 

Infraccions i sancions en l’ordre social. 
Llei 8/1988, de 7 d’abril, de la Jefatura del Estado (BOE núm. 91, 15/04/1988) 

Disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell 84-528-CEE sobre aparells elevadors i de l’utilització 
mecànica. 

Real Decret 474/1988, de 30 de març, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 121, 20/05/1988) 

R.D. 886/1988, de 15 de juliol (modificat pel R.D. 952/1990, de 29 de juny) sobre prevenció d’accidents majors 
en determinades activitats industrials. 

Resolució de 30 de gener de 1991, de la Subsecretària del Ministeri de l’Interior per la que es publica l’Acord 
del Consell de Ministres que aprova la Directriu bàsica per l’elaboració i homologació dels plans especials del 
sector químic. 

Reglament d’aparells elevadors per obres. 
Ordre de 23 de maig de 1977, del Ministerio de Indústria (BOE núm. 141, 14/06/1977) (C.E. - BOE núm. 170, 
18/07/1977) 

* Modificació article 65. Ordre de 7 de març de 1981 (BOE núm. 63, 14/03/1981) 
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Aparells elevadors i grues. 

R.D. 2291/1985 de 8 de novembre que aprova el Reglament d’aparells d’elevació i manutenció dels mateixos. 

Ordre de 28 de juliol de 1988, que aprova la Instrucció Tècnica complementària MIE-AEM2 del 
Reglament d’aparells d’elevació i manutenció referent a grues torre desmontables per obres. 

ITC-MIE-AEM2 "Grues desmuntables per obres". 
Ordre de 28 de juny de 1988, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 162, 07/07/1988) (C.E. - BOE 
núm. 239, 05/10/1988) 

* Modificació. Ordre de 16 d’abril de 1990 (BOE núm. 98, 24/04/1990) (C.E. BOE núm 115, 14/05/1990) 

S’aprova la Instrucció Tècnica Complementària ITC-MIE-AEM4 del Reglament d’Aparells d’Elevació y 
Manutenció, referent a "grues mòbils autopropulsades usades". 

Real Decret 2370/1996, de 18 de novembre, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 24/12/1996) 

Disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell 89-392-CEE, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre màquines. 

R.D. 1435/1992 de 27 de novembre que estableix les disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell 
89/392/CEE relatives a l’aproximació de les legislacions del Estats membres sobre màquines. (BOE núm. 297, 
11/12/1995) 

* Modificació. Real Decret 56/1995, de 20 de gener (BOE núm. 33, 08/02/1995) 

* Relació de normes armonitzades en l’àmbit del Real Decret. Resolució de 1 de juny de 1996, del Ministeri de 
Indústria y Energia (BOE núm. 155, 27/06/1996) 

Regulació de las condicions per la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels 
equips de protecció individual. 

Real Decret 1407/1992, de 20 de novembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del 
Gobierno (BOE núm. 311, 28/12/1992) (C.E. - BOE núm. 42, 24/02/1993) 

* Modificació. Real Decret 159/1995, de 3 de febrer, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 57, 
08/03/1995) (C.E. - BOE núm. 57, 08/03/1995)  

Reglament sobre treballs amb risc d’amiant. 
Ordre de 31 d’octubre de 1984, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 267, 07/11/1984) (C.E. - BOE núm. 280, 
22/11/1984) 

* Normes complementàries. Ordre de 7 de gener de 1987 (BOE núm. 13, 15/01/1987) 

* Prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient produïda per l’amiant. Real Decret 108/1991, de 1 
de febrer, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 32, 
06/02/1991) (C.E. - BOE núm. 43, 19/02/1991) 

 Modificació dels articles 2, 3 y 13 de l’Ordre de 31 d’octubre de 1984 per la que s’aproba el 
Reglament sobre treballs amb risc d’amiant i l’article 2 de la Ordre de 7 de gener de 1987 per la 
que s’estableixen normes complementàries al citat reglament. 

Ordre de 26 de juliol de 1993, del Ministerio de Trabajo y seguridad Social (BOE núm. 186, 05708/1993) 

S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i 
construccions a línies elèctriques. 

Resolució de 4 de novembre de 1988, del Departament d'Indústria i Energia (DOGC núm. 1075, 30/11/1988) 

S’estableixen els requisits i dades de les comunicacions d’obertura prèvia o reanudació 
d’activitats d’empreses i centres de treball. 

Ordre de 6 de maig de 1988, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (BOE núm. 117, 16/05/1988) 

Protecció dels treballadors davant  dels riscs derivats de l’exposició al soroll durant el treball. 
R.D. 1316/1989 de 27 d’octubre sobre protecció dels treballadors davant els riscos derivats de l’exposició al 
soroll durant el treball. (BOE núm. 263, 02/11/1989) (C.E. - BOE núm. 295, 09/12/1989 y núm. 126, 26/05/1990) 

R.D. 286/2006 de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos 
relacionats amb l’exposició al soroll. 

Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors. 
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Real Decret-Legislatiu 1/1995, de 24 de març, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (BOE 29/03/1995) 

Prevenció de riscos laborals. 
Llei 31/1995, de 10 de novembre de la Jefatura del Estado (BOE núm. 269, 10/11/1995) 

R.D. 39/1997 de 17 de gener, que aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció. Modificat per R.D. 780/1998 
de 30 d’abril. 

S’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció. 
Real Decret 39/1997, de 17 de gener, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 27, 31/01/1996) 

Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. 
R.D. 485/1997 de 14 d’abril sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el 
treball. (BOE núm. 97, 23/04/1997) 

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, que estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la 
manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors. (BOE 
núm. 97, 23/04/1997) 

Disposicions mínimes de seguretat  i salut en els llocs de treball. 
R.D. 486/1997 de 14 d’abril que estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. 
(BOE núm. 97, 23/04/1997) 

R.D.L. 1/1995, de 24 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei d’Estatut dels treballadors. 

Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens 
durant el treball. 

R.D. 88/1990 de 26 de gener sobre la protecció dels treballadors mitjançant la prohibició de determinats agents 
específics o determinades activitats. 

R.D. 665/1997, de 12 de maig sobre protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a 
agents cancerígens durant el treball. 

Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a l’utilizació pels treballadors d’equips de 
protecció individual. 

R.D. 1407/1992 de 20 de novembre, pel que es regulen les condicions per la comercialització i la lliure 
circulació intracomunitaria dels equips de protecció individual. 

R.D. 159/1995 de 3 de febrer, que modifica el R.D. 1407/1992 de 20 de novembre, pel que es regulen les 
condicions per la comercialització i la lliure circulació intracomunitaria dels equips de protecció individual. 

R.D.773/1997 de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització       pels 
treballadors dels equips de protecció individual. (BOE núm. 140, 12/06/1997) 

S’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilització pels treballadors 
dels equips de treball. 

R.D. 1215/1997 de 18 de juliol que estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut en treball per la 
utilització dels treballadors dels equips de treball. (BOE núm. 188, 07/08/1997) 

R.D. 488/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball amb equips que 
inclouen pantalles de visualització. 

S’aproven les disposicions mínimes destinades a protegir la seguretat i la salut dels 
treballadors en les activitats mineres. 

Real Decret 1389/1997, de 5 de setembre , del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm 240, 07/10/1997) 

S’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 
Ordre de 20 de maig de 1952 per la que s’aprova el Reglament de seguretat i higiene en el treball en la 
indústria de la Construcció. 

Ordre de 20 de gener de 1956 per la que s’aprova el Reglament de higiene i seguretat en els treballs realitzats 
ens els calaixos d’aire comprimit. 
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R.D 1627/1997 de 27 d’octubre pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres 
de construcció. 

Ordre Ministerial del 28 d’octubre de 1970, Ordenança Laboral de Construcció, vidre i ceràmica. 

R.D. 604/2006, de 19 de maig, pel que es modifica el R.D. 39/1997, de 17 de gener, pel que 
s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, i el R.D. 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat y salut en les obres de construcció. 

S'aprova el model del Llibre d'incidències en obres de construcció. 
Ordre de 12 de gener de 1998, del Departament de Treball (DOGC núm. 2565, 27/01/1998) 

Accidents majors. 

R.D. 886/1988, de 15 de juliol (modificat pel R.D. 952/1990, de 29 de juny) sobre prevenció d’accidents majors 
en determinades activitats industrials. 

Resolució de 30 de gener de 1991, de la Subsecretària del Ministeri de l’Interior per la que es 
publica l’Acord del Consell de Ministres que aprova la Directriu bàsica per l’elaboració i 
homologació dels plans especials del sector químic. 

Activitats molestes. 

Decret 2414/1961, de 30 de novembre, que aprova el Reglament d’Indústries molestes, nocives i perilloses. 

Agents químics. 

R.D. 374/2001 de 6 d’abril, sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos 
relacionats amb els agents químics durant el treball. 

Agents biològics. 

R.D. 664/1997, de 12 de maig sobre protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició 
als agents biològics durant el treball 

Benzè. 

Ordre de 14 de setembre de 1959 sobre fabricació i utilització de productes de continguin benzè. 

Residus 

Llei 10/1998, de 21 d’abril, Llei de Residus. 

Emmagatzematge de Productes químics 

R.D. 379/2001, de 6 d’abril, Reglament d’emmagatzematge de productes químics i Instruccions Tècniques 

Complementaries. 

Substàncies perilloses 

R.D. 99/2003, de 24 de gener, per el qual es modifica el reglament sobre notificació de substàncies noves i 
classificació, envasat i etiquetatge de substàncies perilloses. 

R.D. 255/2003, de 28 de febrer, per el qual s’aprova el Reglament sobre classificació, envasat i etiquetatge de 
preparats perillosos.  

Obertures de centres de treball. 

R.D. Llei 1/1986 de 14 de març de mesures urgents administratives, fiscals i laborals 

Electricitat. 

R.D. 842/2002, que aprova el Reglament Electrotènic de Baixa Tensió. 

R.D. 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels 
treballadors enfront del risc elèctric. 

Empreses de treball temporal. 

R.D. 216/199 de 5 de febrer sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en el treball a l’àmbit de les 
empreses de treball temporal. 
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Gestió de la Prevenció a l’empresa. 

Llei 31/1995 de 8 de novembre de Prevenció de riscos laborals. 

R.D. 39/1997 de 17 de gener, que aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció. Modificat per R.D. 
780/1998 de 30 d’abril. 

Incendis 

NBE-CPI/96 sobre Condicions de Protecció contra incendis en edificis aprovada pel R.D. 2177/1996 de 4 
d’octubre. 

Decret 241/1994 de 26 de juliol sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, 
complementaris de la NBE-CPI/91. 

R.D. 1942/1993 de 5 de novembre que aprova el Reglament d’Instal·lacions de Protecció contra incendis. 

Menors d’edat. 

Decret de 26 de juliol de 1957 que fixa els treballs prohibits per als menors. 

Radiacions ionitzants. 

R.D. 783/2001 de 6 de juliol, que aprova el Reglament sobre protecció sanitària contra radiacions ionitzants. 

R.D. 413/1997 de 21 de març sobre protecció operacional dels treballadors externs amb risc d’exposició a 
radicacions ionitzants en zona controlada. 

Serveis de Prevenció. 

Llei 31/1995 de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals. 

R.D. 39/1997 de 17 de gener pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció. Modificat pel R.D. 
780/1998 de 30 d’abril. 

Subcontractació en el sector de la construcció. 

Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció. 

R.D. 1109/20007, de 24 d’agost, en el qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la 
subcontractació en el sector de la construcció.  

 

3.2  Prescripcions que han de complir els mitjans de seguretat. 

3.2.1 Condicions dels mitjans de seguretat. 

Tota la roba de protecció col.lectiva o personal, tindrà fixat un terme de vida útil, rebutjant-se el seu termini. 
En el quadre de preus unitaris 3 usatges, vol dir 3 obres, prenent-se aquesta norma com a general. Quan no es 
denomini cap usatge, vol dir que la seva amortització sols és per un obra, i per tant quan s'utilitzi un element de 
nou usatge, i ja hagi estat utilitzat, representarà una disminució de preu o la recepció d'un de nou. L'acceptació 
d'una peça usada necessitarà l'aprovació expressa. 
La seguretat dintre de la seguretat, representa que per la col.locació de medis de protecció col.lectius, el personal 
romandrà protegit individualment. 

3.2.2 Proteccions personals. 

Tot element de protecció personal s'ajustarà a les Normes d'Homologació del Ministeri de Treball, OM 17/05/74, 
BOE 29 de març de 1974, en els casos suposats que no existeixi homologació, seran de qualitat adequades a la 
missió encomanada. 
Quan la peça s'espatlli per qualsevol raó és substituirà de seguida. 
Cascs de seguretat no metàl lics. 
Classes N casc d'ús normal. 
Classes E casc d'ús especial, en risc elèctric. Baixa tensió classe EB, alta tensió, es a dir, superior a 1000 volts 
EAT. 

A. Condicions: 

 - Subjecció integral i modulable. 
 - Resistència a cops i xocs. 
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 - No superar un pes de 450 Kgs. 
 - Fabricat de materials de combustió lenta i resistent a greixos i ambient atmosfèric. 

Protectors auditius. MT 21/09/75. 
 

B. Condicions: 

 - Es col.locaran com a mínim a partir de 50 DB, o en condicions adverses. 
 - El protector auditiu s'ajustarà convenientment. 
 - S'aconsella el casc auditiu en lloc del tap, evitant el furóncol. 
 - Es dimensionarà l'aïllament acústic en funció de la pressió sonora. 

Viseres per soldadors. 
 

C. Característiques i prescripcions: 

 - Garantir un cert aïllament tèrmic. 
 - Pocs conductors d'electricitat. 
 - No superar un pes de 600 grs. 
 - No produir dermatosi. 
 - Vidres de protecció contra radiacions sense defectes i òpticament neutres. 
 - Vidres resistents al calor, l'humitat i a l'impacte. 

Guants aïllants de l'electricitat. 
 

D. Condicions: 

 - A cada tensió correspondrà un aïllament a la corrent que circuli per evitar perforacions, expressat de 
manera indeleble, voltatge màxim per el qual ha estat fabricat. 

 - Manca de costura o dermació que minvi les seves propietats. 
Calçat de seguretat contra impactes mecànics. 
 

E. Característiques generals: 

 - Estaran adequades les proteccions al medi agressor, químic, calor, mecànic, humitat, electricitat i 
perforació. 

 - el calçat cobrirà adequadament el peu, permetin desenvolupar un moviment normal al caminar. 
Banquetes aïllants de maniobres. MT-6. BOE 05/09/75. 
 

F. Condicions: 

 - En determinats treballs en tensió quan no pugui suprimir-se aquesta, s'habilitarà una banqueta aïllant 
5 vegades la tensió en circulació. 

Protecció de l'aparell respiratori. 
 MT-7 adaptadors facials BOE 06/09/75. 
 MT-8 filtres mecànics BOE 08/09/75. 
 MT-9 caretes autofiltrants BOE 09/09/75. 
 MT-10 filtres químics i mixtes contra amoníac BOE 10/09/75. 
 MT-12 filtres químics i mixtes contra monòxid de carbó BOE 13/07/77. 
 MT-14 filtres químics i mixtes contra cloro BOE 21/05/78. 
 MT-15 filtres químics i mixtes contra anhídrid sulfurós BOE 21/06/78. 
 MT-20 equipaments de protecció de vies respiratòries semiatòmiques d'aire fresc, amb mànega de 

respiració BOE 05/01/81. 
 MT filtres químics i mixtes contra àcid sulfúric BOE 03/04/81. 

 - Es col.locaran els filtres d'acord amb les normes del fabricant i a la compatibilitat del tòxic a aïllar 
dintre del filtre, i exhalació. 

Guants de protecció contra agents químics. 
 - El tipus de protector de guant, guardarà relació de compatibilitat amb l'àcid o matèria agressora, i no 

presentarà minves d'estanquitat. 
Cinturons de seguretat. 

 MT-13 cinturó de subjecció BOE 02/09/77. 
 MT-21 cinturó de suspensió BOE 16/03/81. 
 MT-22 cinturó de caiguda BOE 17/03/81. 

 - A cada tipus de treball, subjecció, suspensió o previsió de caiguda s'assignarà el corresponent 
cinturó per evitar lesions, per esforços .abdominals. 
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 - El conjunt de cinturons i amortitzadors garantirà una caiguda menor de 0,6 m. 
 - L'ancoratge suportarà al menys 700 Kg., i sempre amb relació a l'esforç més favorable que pugui 

desenvolupar-se. 
Oculars contra impactes. 

 MT-16 Ullera de muntura tipus universal per protecció contra impactes BOE 17/08/78. 
 MT-17 Oculars de protecció contra impactes BOE 09/09/78. 
 MT-18 Oculars filtrants per viseres de soldadors BOE 21/06/79. 

 - S'elegirà el protector ocular en funció del tipus d'element agressor. 
 - Seran materials d'ús oftàlmic i neutres. 
 - Tindran la resistència química, física i mecànica, les muntures per amortir i evitar la caiguda del 

protector òptic. 
 - Portaran impresa en la muntura el tipus de resistència que tinguin. 

Botes impermeables a l'aigua i l'humitat. 
 - Es faran servir botes altes de goma. 
 - Al més petit símptoma de tenir un deteriorament seran reemplaçades. 

Plantilles de protecció davant el risc de penetració. 
 - La plantilla evitarà la filtració. No cal que sigui rígida, amb un espès mínim de 3 mm. i de material 

resistent al punxonament. 
 Roba de treball. 
La roba de treball complirà, amb caràcter general, els següents requisits mínims: 

 - Teixit lleuger i flexible, que pugui permetre una fàcil neteja i adequada condició de temperatura i 
humitat del lloc de treball. 

 - S'ajustarà be al cos. 
 - S'eliminarà els elements addicionals, per evitar perill d'enganxada. 
 - En casos especials, la roba de treball serà de teixit impermeable, incombustible o d'abric. 

3.2.3 Proteccions col.lectives. 

Tindran la resistència mecànica, física i química adequada a la funció que hagin de complir, estimat-se amb un 
coeficient de seguretat, al menys de 5. 
Tancat de l'obra. 
És obligatori tancar l'obra de manera que impedeixi al vianant, per negligència l'entrada al recinte de l'obra. Es 
col.locarà una porta de dimensions adequades per el trànsit de camions o vehicles similars. 
La tanca serà de 2,10 m. d'alçada. 
En els recintes de soterrani es col.locarà una protecció quan es sobrepassi l'alçada de 1,5 m. mts., o bé presència 
de nens per proximitats d'escoles o condicions determinades que aconsellin protegir-lo be per manca d'il.luminació, 
etc... 
Serveis higiènics. 
Tindran la resistència al menys les senyalades en les accions gravitatòries d'edificació i la seva estabilitat complirà 
al menys els mateixos coeficients de seguretat. 
Rampes d'accés. 
Tindran la pendent màxima, adequada a la potència de la maquinaria amb la seva càrrega màxima, l'objecte 
d'evitar retrocessos. Es dimensionarà l'ample, d'acord per evitar esllavissaments de terres. De la mateixa manera 
s'organitzarà perquè no coincideixin en la rampa dues maquines, quan l'ample solament fos calculat per a una.. 
Estintolaments i encofrats. 
Tindrà la resistència davant l'hipotesi de l'acció més favorable considerant un coeficient de seguretat de 5. 
Talls verticals als terrenys. 
No es sobrepassarà en un tall vertical, sense cap filtració, apuntalament o qualsevol altre sistema, la màxima 
alçada crítica, descrita en els plànols. 
Quan hi hagi càrrega que afecti als cantells, s’haurà de recalcular i reduir la màxima alçada crítica en el tall vertical 
i adequar-la a un estat d'equilibri. 
Xarxa de seguretat vertical. 
Es col.locarà de manera que la primera planta estigui protegida en l'estructura. S'atendrà a la documentació gràfica 
de l'enlairament de màstils i xarxes de manera que sempre els treballadors en qualsevol circumstància estiguin 
protegits davant d'una caiguda al buit. 
S'empraran xarxes de desencofrats amb la mateixa filosofia de seguretat. 
La secció de màstils i malla de xarxa s'ajustarà a cada tipus de separació. 
S'ajustarà adequadament la xarxa, en la seva part superior al màstil i per la part inferior al forjat, de manera que 
quedi garantida la recollida del treballador, com a mínim l'ancoratge de metre. 
No es sobrepassarà la separació de màstils de 4 m. Els estintolaments inferiors dels màstils, garantiran les 
reaccions suficients per no produir el volcatge del màstil. 
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Quan siguin simultànies dues fases de construcció, estructura i tancaments, és col.locaran xarxes en l'estructura i 
proteccions perimetrals en els tancaments. 
Baranes de protecció. 
Es col.locaran com a màxim el suports de les baranes a 2,65 m. La resistència mínima es de 150 Kgs./m. i amb un 
coeficient de seguretat de 5. La secció en fusta serà de 12x4 cm. Es composarà de passamans a una alçada d'un 
metre, passamà intermig i sòcol de 15 cm. com a mínim. No es podrà emprar cordes i cintes de palet. La barana 
serà rígida. 
Es col.locaran en totes les obertures exteriors. En les zones de descàrrega de materials, s'utilitzaran, sistemes de 
descàrrega que no suposin perill de caiguda de personal. 
Barana a base de xarxa. 
Aquest sistema requereix un passamà superior, a fi d'aconseguir unes rigideses superiors, en el conjunt de la 
barana. 
Xarxa de seguretat horitzontal. 
Ha de limitar-se aquesta xarxa a una caiguda de personal, estimada com a màxim E m. car la fletxa que produeix 
(f+7) 0981=E en kilojulis, en la xarxa, per una caiguda de 6 m. es de l'ordre de 0,85 a 1,45 m. i una distància al 
cantell de caiguda entre 2,70 i 4,05 m., per la qual cosa no existeix certesa que la xarxa col.locada en vertical, la 
sortida màxima de la qual es de 3 m., pugui recollir al treballador en la seva caiguda: ha interposar-ne un element 
metàl.lic en la caiguda. 
Els seus ancoratges tindran la resistència adequada a l'acció que es desenvolupa per efecte de la caiguda. 
Plataformes de descàrrega. 
Podran ésser metàl.liques o de fusta. En ambdós casos tindran baranes laterals i el personal estarà protegit per 
cinturons d seguretat, ancorats a punts fixes de l'obra, mai a la plataforma. 
La sobrecàrrega de la plataforma es calcularà per el pes màxim de la càrrega, més els accessoris, dividit per la 
superfície i el coeficient de seguretat igual o superior a 5. 
Igual condició de seguretat s'imposa als estintolaments o ancoratges de la plataforma. 
S'establiran de manera que tinguin un àrea de seguretat sota elles, amb tendència a evitar impactes damunt el 
personal. 
Bumerang de descàrrega. 
Es la peça metàl lica, destinada a la descàrrega semiatòmica de la grua en les plantes, mitjançant una roda en la 
seva part superior. 
El personal que faci la seva maniobra farà servir el cinturó de seguretat. 
Protecció de treballs en coberta. 
S'organitzaran els treballs en la coberta de manera que quedi garantida la protecció contra la caiguda de personal 
de la coberta, per sistemes de xarxes, plataformes volades, bastides o sistemes de protecció individual. 
Bastides penjades. 
El sistema de col.locar contrapesos requerirà l'aprovació expressa del Coordinador de Seguretat o la Direcció 
Tècnica de l’obra. 
L'ample mínim de la plataforma serà de 0,6 m. Els colls es realitzaran perfectament en biga de ferro, IPN 160,2 
taulons 22x 7 cm. o els colls Standard metàl lics. 
Abans de la seva primera utilització es realitzarà una prova de càrrega. Els cables i mecanismes d'enlairar tindrà 
un coeficient de seguretat al menys de 5, i estaran en condicions d'ús perfecte. 
S'ancorarà per evitar moviments horitzontals, amb elements que admetin caboteig de la bastida. Es prohibeix 
lligats amb cintes de palet. 
Les bastides sempre seran horitzontals, inclusiu en maniobres d'ascens o baixada. 
Existirà una barana exterior composada per una passamà, a una alçada mínima de 1m. passamans intermig i 
sòcol. En la paret de mur existirà una barana alçada mínima de 0,70 m. tindran resistència de 150 Kg/m. i rígides 
adequada. Es prohibeixen baranes de corda i cintes de palet. 

 La longitud màxima serà de 8 m. en tres trams de 2,65 m.  
 La màxima separació al mur serà de 0,45 m. 
 Es protegirà la zona inferior, en presència del personal. 
 Els contrapesos seran estables i inalterables. 

Bastides metàl liques. 
Es col.locaran inexcusablement baranes a partir de 2m d'alçada. 
Així mateix s'hauran de col.locar en totes les plataformes de treball que s'imposin a diferents alçades de la bastida. 
Tindran estintolaments sòlids i d'adequada resistència a la compressió en la base inferior. 
S'ancorarà convenientment per evitar el seu volcatge. 
Quan es facin servir acoplaments en voladissos, tenint per tant un moment de gir, es calcularan els ancoratges, per 
neutralitzar-los. 
S'arriostraran per evitar tombs i trams no verticals. S'organitzarà de manera que es pugui accedir a les diferents 
alçades, sense que existeixin perill d'entrada o de sortida. 
En el muntatge i desmuntatge s'empraran cinturons de seguretat.  
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Es col.locaran xarxes o tenderols quan existeixin perill d'emissió de partícules sobre el personal o calçada. 
La plataforma mínima es de 0,6 m. 
Les baranes, composades per passamà superior, entremig i sòcol, tindran resistència de 150 KG/m2. 
Es protegiran les bastides de contacte de vehicles. 
Es calcul.larà la tensió en base segons alçada i càrregues. 
Tenderols. 
Tindran la resistència adequada a la projecció de partícules que tinguin que recollir. 
Tots els enganxaments en el perímetre de manera que puguin subjectar-se perimetralment i ampliar-se. 
Baixant d'enderrocs. 
Es col.locaran baixants d'enderrocs, per obtenir una neteja adequada i eliminar runes i pesos innecessaris en 
plantes. 
S'organitzarà la seva col.locació de manera que tota l'obra pugui ésser evacuada d'enderroc, col.locant en planta 
tremugues de recepció i expedició. A ambdós costats dels baixants es col.locaran sistemes de protecció de 
caigudes de personal. 
Marquesina de protecció contra caigudes d'objectes. 
Es col.locaran marquesines de protecció per poder protegir als personal i al públic de la protecció violenta de 
partícules i objectes. 
Tindran la resistència per m2 suficient per esmorteir l'objecte en la seva caiguda, disposant d'una visera elevada 
30º per evitar que amb el rebot caigui fora la marquesina. 
Quan es faci servir passadís per fora de la tanca i passi públic es senyalitzaran i es col.locarà il.luminació nocturna. 
Protecció treballs interiors, amb visera de protecció. 
Per poder evitar caigudes per finestres de guixaires, i accidents anàlegs de treballadors dels buits, obertures de 
façana, etc., es col.locaran viseres de protecció, de manera que constitueixi una pantalla que impedeixi la caiguda 
de personal. 
Xarxa vertical protectora de treballs en terrasses. 
En els treballs que es desenvolupen en la terrassa, que per la seva natura es realitzin sobre cavallets, o per no 
habilitar-se baranes, o per causa justificada es col.locarà una xarxa que pugui protegir tot el perímetre de la 
terrassa, ancorada superiorment i inferiorment. 
Protecció buit ascensor. 
Es col.locarà una protecció davant del buit de l'ascensor, permanent de manera que el personal no pugui 
precipitar-se cap el buit de l'ascensor, mitjançant baranes d'alçada 1m. barana intermitja i sòcol de resistència 150 
Kg/m. 
Protecció d'escales d'accés. 
Es disposaran esglaons que compliran la condició 2c+h=63/65 cm. –essent h l’estesa i ch el frontal de l’esgraó- i 
d'amplada tot l'ample de l'estesa de l'escala. 
Es col.locaran baranes, quan existeixi un buit entre les escales, és a dir que tinguin més d'un tram entre pisos, de 
forma que es protegeixi tot el perímetre per evitar caigudes al buit. 
Les baranes es subjectaran amb fusta perquè s'obtingui un coeficient de seguretat com a mínim de 5. 
Escales de mà. 
Tindran una amplada mínima de 0,5 m. S'ancorarà per la seva part superior i en la base tindran sabates 
antilliscants. 
Quan siguin de fusta els esglaons estaran ajustats. 
No es podrà passar de l'alçada de 5m. 
L'escala de mà, sobresortirà 1m. per sobre del pis. 
Extintors. 
Es revisaran quan sigui necessari, segons la periodicitat del fabricant. 
Es vetllarà el seu emplaçament de manera que quan es produeixi un incendi es pugui accedir al mateix sense perill 
de cremades. 
Electricitat. 
Es realitzarà d'acord amb el reglament electrotècnic de baixa tensió, així com el d'alta tensió i normes 
reglamentàries que el desenvolupen i complementen. 
La filosofia de la prevenció elèctrica, és el conjunt de la instal.lació que garantirà una protecció contra contactes 
directes i indirectes, segons es descriu en l'article 628 apartat, del REBT, així com els enllaços. 
Proteccions complementàries. 
Les proteccions que no es trobin reflectides en el Pla de seguretat, i siguin necessàries, s’inclouran en partides 
alçades a justificar amb l’aprovació expressa del Coordinador de Seguretat o la Direcció Tècnica. 
 
 

3.3 Serveis de prevenció. 
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3.3.1 Servei tècnic de seguretat i Salut. 

L'empresa INGASA.. té concertada amb la Mútua A DETERMINAR EN MOMENT D’EXCUCIÓ DE L’OBRA la 
prevenció de riscos laborals. 

3.3.2 Servei metge. 

L'empresa INGASA. té contractada la vigilància de la salut amb la Mútua A DETERMINAR EN MOMENT 
D’EXCUCIÓ DE L’OBRA. S´adjunta un quadre amb els telèfon de la mútua i altres centres d´assitència. 

3.4 Plec de condicions tècniques. 

En tot el referent a l'adquisició, recepció i utilització de materials, eines o maquinària que es facin servir per l'obra, 
el constructor s'atindrà a les practiques de la bona construcció, fent servir personal especialitzat i qualificat a cada 
part d'obra que així ho requereixi. 
El Coordinador de Seguretat o la Direcció Tècnica podran requerir i sol.licitar documents acreditatius a l'adequada 
titulació. 
El Pla de Seguretat aporta les previsions adequades per el Pla de Seguretat. No obstant, l'evolució o la propia 
maquinària, tecnificació del constructor, o les característiques dels subcontractes, poden obligar a que el Pla 
s'allunyi de les previsions del Pla, tant en medis tècnics com valoració econòmica. Per això el Pla de Seguretat 
romandrà obert a tot el que suposi millorar la seguretat i prevenció d'accidents, d'acord sempre amb la legislació 
vigent. 
En medis auxiliars que pertanyen a l'obra bàsica, i no a Pla de Seguretat, permetran la correcta execució de l'obra 
d'edificació, així com l'acoplament de la Seguretat del Projecte d'Estudi, i el Pla subsegüent, devent complir amb la 
seguretat que requereixi cada cas, l'estrebada de terra, (si no s'ha previst en el Pla de Seguretat), encofrats, xarxa 
de terres, etc... 
Els treballs de muntatge i desmuntatge de sistemes de protecció des del seu començament fins al seu acabament, 
hauran de disposar del mateix grau de Seguretat que el conjunt acabat. 
La col.locació de medis de protecció col.lectiva, requerirà l'utilització, en el seu cas, de sistemes de protecció 
individuals. Es l'anomenada "Seguretat dintre de la Seguretat". 

3.5 Plec de condicions econòmiques. 

No podran certificar-se dues partides del mateix concepte, així doncs, el sistema o medi auxiliar que s'hagi inclòs 
en el projecte bàsic o d'execució, no es podrà incloure en el Pla de Seguretat i viceversa. 
Es justificarà expressament quines són les despeses generals d'obra i despeses generals d'empresa, per poder 
evitar duplicitats de certificacions, entre projecte d'execució i de Seguretat. 
Els percentatges corresponents a mitjans auxiliars i costos indirectes corresponents a partides de seguretat que ja 
vagin inclossos a les partides d’obra, no podràn certificar-se en el projecte de Seguretat, pel que és obligat detallar 
explícitament quines són les despeses generals d'obra i posteriorment l'aplicació de preus del Pla de Seguretat 
suprimint aquestes partides i amb la qual cosa no es certificarà dues vegades. 
La contracta es formalitzarà mitjançant document en el que s'especificarà, preu, abonament de certificacions, 
fiances, modificacions, millores complementàries i seguretat no descrita i quantes particularitats convinguin d'acord 
amb el precepte del codi mercantil i procedeixin en dret. 
Les certificacions aniran aportades per la Direcció Tècnica i Facultativa de l'obra o pel Coordinador de Seguretat 
en el seu cas i representants de la Contracta o la Propietat, segons els casos, lliurant-se les certificacions 
conjuntament amb les del projecte. 
Les multes per infraccions de Seguretat i Salut que poguessin imposar-se per l'Autoritat Laboral competent o 
multes d'altra natura, NO SÓN ABONABLES I SON A CÀRREC EXCLUSIU DE L'INFRACTOR. 
L'amidament de les obres es realitzarà, amb la designació d'unitats que es consigna a cada partida del pressupost 
i per obra realment executada, fent la certificació a origen. 
No podran certificar-se noves col.locacions, per haver-se extret un medi de Seguretat del seu lloc. 
Per obra realment executada, s'entén, la part de Seguretat que s'hagi col.locat en aquesta certificació. Mai es 
podrà certificar mes unitats de les descrites en L'Estudi o Pla de Seguretat, amb les excepcions descrites en el 
paràgraf corresponent del Plec de Condicions Jurídiques. 

3.6 Plec de condicions jurídiques. 

És competència exclusiva del Coordinador de Seguretat l'aprovació del Pla de Seguretat, així com les 
modificacions en funció del procés d'execució de l'obra, de les omissions i contradiccions aparents i de la expedició 
d'ordres complementaries per el desenvolupament del mateix. 
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Els treballs a realitzar, estaran subjectes a les disposicions del Pla de Seguretat, a les modificacions aprovades 
expressament i a les ordres i instruccions complementaries emeses pel Coordinador de Seguretat o per la Direcció 
Facultativa 
Tots els materials satisfaran les condicions establertes en la documentació de L'Estudi de Seguretat o del Pla de 
Seguretat. Es refusaran les que no s'ajustin a les prescripcions o siguin defectuoses o no reuneixin condicions de 
solidesa. 
Quan el Coordinador de Seguretat o la Direcció Tècnica tingués fonaments per creure en l'existència del no 
compliment de determinacions de l'Estudi de Seguretat, podrà donar ordre en qualsevol moment i sense càrrec, els 
treballs necessaris pel seu arranjament. 
El contractista no podrà decidir, sense l'aprovació del Coordinador de Seguretat o de la Direcció Tècnica cap 
variació del Pla de Seguretat o d'una modificació que estigui aprovada. 
El contractista estarà obligat a complir les condicions del Plec de Condicions, Memòria, Plànols i Pressupost, les 
especificacions de la contracta i les ordres complementàries del Coordinador de Seguretat o la Direcció Tècnica de 
l'obra. 
El contractista comunicarà fefaentment i amb la deguda antelació, l'inici dels treballs d'elevat risc o aquells que 
hagin de quedar amagats, a l'objecte del seu examen i aprovació pel Coordinador de Seguretat  o la Direcció 
Tècnica de l'obra. 
El contractista estarà obligat a reconstruir, pagant-ho ell, i totes les vegades que sigui necessàries qualsevol treball 
mal executat, a judici del Coordinador de Seguretat o Direcció Tècnica de l'obra o dels actors que el Reial Decret 
1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obras de 
construcció (BOE núm. 257, de 25 d’octubre de 1997), estableixen. 
S'anotaran en el Llibre d'Incidències, l'inobservancia de les instruccions i recomanacions preventives recollides en 
l'Estudi de Seguretat i Pla de Seguretat. 
Efectuada una anotació en el Llibre d'Incidències, el Coordinador de Seguretat, OBLIGATÒRIAMENT, trametrà en 
el termini de 24 hores, cada una de les copies als destinataris previstos, es a dir, Inspecció de Treball, Direcció 
Facultativa i Tècnica, i als representants del  Comitè de Seguretat i Salut i del Constructor o Propietari segons els 
casos. 
Conservarà adequadament i agrupades en l'obra, còpies de les certificacions. 
El Constructor, respondrà de la correcta execució de les previsions de Seguretat, de les subcontractes o similars, 
responent solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'inobsevancia que fossin imputables a les 
subcontractes o similars. 
Igual imputació correspondrà al Propietari quan no hi hagi Constructor Principal. 
No hi hauran certificacions de partides, en els retards o paralitzacions injustificats de l'obra. 
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Pressupost i amidament



1.1 Sistemes de protecció col·lectiva
1.1.1 YCB010a m Barana de protecció de perímetre de forjats, amb "guardacuerpos" de

seguretat i barana i entornpeu metàl·lics.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 40,00 40,000
1 40,00 40,000

Total m ............: 80,000 7,21 576,80

1.1.2 YCB010b m Barana de protecció d'escales, amb "guardacuerpos" de seguretat i barana
i entornpeu metàl·lics.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
0,40 0,400

Total m ............: 0,400 10,35 4,14

1.1.3 YCB010 m Barana de protecció de buits verticals de façana, portes d'ascensor,
etc., amb tubs metàl·lics i entornpeu de fusta.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Buits en
façana 1 4,55 4,550

Total m ............: 4,550 4,57 20,79

1.1.4 YCC010 m Baixant de runes, metàl·lica.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
2 1,00 2,000

Total m ............: 2,000 21,82 43,64

1.1.5 YCE010 Ut Llum portàtil de ma.
Total Ut ............: 3,000 5,39 16,17

1.1.6 YCE020 Ut Quadre general d'obra, potència màxima 10 kW.
Total Ut ............: 1,000 178,81 178,81

1.1.7 YCI010 Ut Extintor de pols químic ABC, 6 kg.
Total Ut ............: 2,000 51,73 103,46

1.1.8 YCM010 m Marquesina de protecció de l'accés a l'obra.
Total m ............: 3,000 55,91 167,73

1.1.9 YCM030a m Passarel·la de fusta per muntatge de forjat.
Total m ............: 3,000 1,14 3,42

1.1.10 YCM030b m Passarel·la de fusta per muntatge de cobertes inclinades.
Total m ............: 5,590 4,68 26,16

1.1.11 YCM030 m Passarel·la de fusta per pas sobre rases.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Bigues de
lligat 1 18,70 18,700

Total m ............: 18,700 10,94 204,58

1.1.12 YCR010 m Xarxa vertical de seguretat tipus V amb pescant tipus forca, primera
posada.
Total m ............: 40,000 14,20 568,00

1.1.13 YCR030 m Protecció vertical en el perímetre del sostre amb xarxa de seguretat
tipus U.
Total m ............: 40,000 3,10 124,00

1.2 Formació
1.2.1 YFF020 Ut Hora de xerrada per formació de Seguretat i Salut en el Treball.

Total Ut ............: 3,000 85,85 257,55

1.3 Equips de protecció individual
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1.3.1 YIC010 Ut Casc de seguretat.
Total Ut ............: 23,000 3,49 80,27

1.3.2 YIC020 Ut Casc de seguretat dielèctric.
Total Ut ............: 3,000 4,38 13,14

1.3.3 YID010 Ut Cinturó de seguretat de suspensió amb un punt d'agafament.
Total Ut ............: 3,000 16,69 50,07

1.3.4 YID020 Ut Equip d'arnès simple de seguretat anticaigudes.
Total Ut ............: 1,000 19,80 19,80

1.3.5 YID031 m Corda guia anticaigudes de poliamida de 16 mm de diàmetre.
Total m ............: 6,000 4,27 25,62

1.3.6 YIJ010a Ut Ulleres de protecció contra impactes.
Total Ut ............: 2,000 4,32 8,64

1.3.7 YIJ010b Ut Ulleres de protecció antipols.
Total Ut ............: 2,000 1,63 3,26

1.3.8 YIJ010 Ut Ulleres de protecció per ajudant de soldadura.
Total Ut ............: 2,000 7,06 14,12

1.3.9 YIJ050a Ut Pantalla de protecció contra partícules, amb fixació al cap.
Total Ut ............: 1,000 3,02 3,02

1.3.10 YIJ050 Ut Pantalla de protecció de soldador, amb fixació al cap.
Total Ut ............: 1,000 3,71 3,71

1.3.11 YIM010a Ut Parell de guants de goma-làtex antitall.
Total Ut ............: 34,000 3,97 134,98

1.3.12 YIM010b Ut Parell de guants de neoprè.
Total Ut ............: 21,000 2,87 60,27

1.3.13 YIM010c Ut Parell de guants de nitril groc d'alta resistència.
Total Ut ............: 14,000 3,83 53,62

1.3.14 YIM010 Ut Parell de guants resistents al foc, de fibra Nomex amb acabat reflector
aluminitzat.
Total Ut ............: 1,000 84,75 84,75

1.3.15 YIM020a Ut Parell de guants d'ús general de lona i serratge.
Total Ut ............: 32,000 3,23 103,36

1.3.16 YIM020 Ut Parell de guants d'ús general de pell de boví.
Total Ut ............: 14,000 6,12 85,68

1.3.17 YIM030a Ut Parell de guants de serratge folrat ignífug per soldador.
Total Ut ............: 1,000 10,07 10,07

1.3.18 YIM030 Ut Parell de maneguets a l'espatlla de serratge grau A per soldador.
Total Ut ............: 2,000 11,77 23,54

1.3.19 YIM040 Ut Parell de guants per electricista, aïllants fins a 5.000 V.
Total Ut ............: 4,000 54,62 218,48

1.3.20 YIM060 Ut Parell de manyoples resistents al foc de fibra de Nomex aluminitzat.
Total Ut ............: 1,000 63,13 63,13

1.3.21 YIM070 Ut Protector de mans per punter.
Total Ut ............: 1,000 3,24 3,24

1.3.22 YIO010 Ut Casc protector auditiu.
Total Ut ............: 15,000 10,57 158,55
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1.3.23 YIO020 Ut Joc de taps antisoroll de silicona.
Total Ut ............: 6,000 1,63 9,78

1.3.24 YIP010a Ut Parell de botes d'aigua sense cremallera.
Total Ut ............: 4,000 32,85 131,40

1.3.25 YIP010 Ut Parell de botes d'aigua amb cremallera i folrades.
Total Ut ............: 2,000 44,16 88,32

1.3.26 YIP020 Ut Parell de botes de seguretat amb puntera metàl·lica.
Total Ut ............: 18,000 51,03 918,54

1.3.27 YIP030 Ut Parell de botes aïllants.
Total Ut ............: 7,000 43,18 302,26

1.3.28 YIP040a Ut Parell de polaines per soldador.
Total Ut ............: 2,000 7,35 14,70

1.3.29 YIP040 Ut Parell de polaines per extinció d'incendis.
Total Ut ............: 1,000 71,92 71,92

1.3.30 YIP050 Ut Parell de plantilles resistents a la perforació.
Total Ut ............: 18,000 7,88 141,84

1.3.31 YIU010 Ut Mono de treball.
Total Ut ............: 30,000 19,62 588,60

1.3.32 YIU020a Ut Vestit impermeable de treball, de PVC.
Total Ut ............: 13,000 11,77 153,01

1.3.33 YIU020 Ut Vestit impermeable de treball, verd tipus enginyer.
Total Ut ............: 6,000 23,78 142,68

1.3.34 YIU030 Ut Mandil per soldador.
Total Ut ............: 1,000 18,35 18,35

1.3.35 YIU031 Ut Jaqueta per soldador.
Total Ut ............: 1,000 56,85 56,85

1.3.36 YIU032 Ut Bossa per portar elèctrodes per soldador.
Total Ut ............: 1,000 2,71 2,71

1.3.37 YIU040 Ut Bossa per portar eines.
Total Ut ............: 5,000 26,17 130,85

1.3.38 YIU050 Ut Plastró reflectant.
Total Ut ............: 13,000 23,39 304,07

1.3.39 YIU060 Ut Faixa de protecció lumbar.
Total Ut ............: 13,000 20,12 261,56

1.3.40 YIV010a Ut Semi-careta antipols, d'un filtre.
Total Ut ............: 3,000 9,69 29,07

1.3.41 YIV010 Ut Semi-careta antipols, de dos filtres.
Total Ut ............: 1,000 17,21 17,21

1.3.42 YIV011 Ut Filtre recanvi per semi-careta antipols.
Total Ut ............: 15,000 1,08 16,20

1.3.43 YIV020 Ut Careta per rebutjar antipols FFP1.
Total Ut ............: 3,000 1,50 4,50

1.4 Medicina preventiva i primers auxilis
1.4.1 YMM010 Ut Farmaciola d'urgència a caseta d'obra.

Total Ut ............: 1,000 107,25 107,25
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1.4.2 YMM011 Ut Reposició de material de farmaciola d'urgència en caseta d'obra.
Total Ut ............: 1,000 107,28 107,28

1.4.3 YMM020 Ut Llitera portàtil per evacuacions.
Total Ut ............: 1,000 38,69 38,69

1.4.4 YMR010 Ut Reconeixement mèdic anual al treballador.
Total Ut ............: 8,000 111,24 889,92

1.5 Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar
1.5.1 YPC210a m² Adaptació de local existent com caseta provisional per banys petits en

obra, inclús p/p de aparells sanitaris (vàter, plat de dutxa i lavabo).
Total m² ............: 5,000 192,89 964,45

1.5.2 YPC210 m² Adaptació de local existent com caseta provisional per vestuaris en obra.
Total m² ............: 20,000 162,08 3.241,60

1.5.3 YPM010a Ut Radiador, perxa, banc per 5 persones, mirall, portarulls, sabonera,
eixugamans elèctric en caseta d'obra per a vestuaris i/o lavabos.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Casetes
per a
lavabos 1 1,000

Total Ut ............: 1,000 136,29 136,29

1.5.4 YPM010 Ut Radiador, 9 taquilles individuals, 12 perxes, 2 bancs per 5 persones,
mirall, portarulls, sabonera en caseta d'obra per a vestuaris i/o
lavabos.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Casetes
per a
vestuaris 1 1,000

Total Ut ............: 1,000 503,79 503,79

1.5.5 YPL010 Ut Hora de neteja i desinfecció de caseta o local provisional en obra.
Total Ut ............: 132,000 19,42 2.563,44

1.6 Senyalitzacions i tancaments del solar
1.6.1 YSB010 m Cinta bicolor per abalisament.

Total m ............: 185,900 0,92 171,03

1.6.2 YSB020 m Banderola penjant per senyalització.
Total m ............: 111,540 2,33 259,89

1.6.3 YSB030 Ut Con per abalisament de 50 cm d'alçària.
Total Ut ............: 4,000 2,22 8,88

1.6.4 YSC010 m Tancat del solar amb tanca de xapa galvanitzada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
4 6,00 24,000

Total m ............: 24,000 27,37 656,88

1.6.5 YSS010 Ut Senyal de perill, triangular, normalitzada, L=70 cm, amb carener tubular.
Total Ut ............: 1,000 16,26 16,26

1.6.6 YSS020 Ut Cartell indicatiu de riscos amb suport.
Total Ut ............: 2,000 12,84 25,68

1.6.7 YSS030 Ut Placa de senyalització de riscos.
Total Ut ............: 2,000 2,87 5,74
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Pressupost d'execució material

16.618,061. Seguretat i salut .................................…

16.618,06Total:

 Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de SETZE 
MIL SIS-CENTS DIVUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS.

PACS DEL PENEDÈS, ABRIL DE 2019

ALBERT TORRELLES CASOL
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PROGRAMA DE RESTAURACIÓ DE 
L’EXPLOTACIÓ EXTRACTIVA  
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