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1. MEMÒRIA
1.D

MEMÒRIA DESCRIPTIVA

1.D1

Antecedents

- En el carrer Empordà de Figueres (crta. N-260), en el tram comprés entre l'avinguda Salvador Dalí i el
carrer Balmes, només existeix un pas de vianants senyalitzat. L'ajuntament de Figueres vol procedir a la
instal.lació d'un pas de vianants semaforitzat a la cruïlla del carrer Empordà amb el carrer Damas Calvet,
aprofitant la cruïlla semafòrica existent
1.D2

Objecte de projecte

D'acord amb els antecedents, l'Ajuntament vol procedir a la instal·lació d'un pas de vianants semafotitzar en

el carrer Empordà.
L'objecte d'aquesta memòria valorada es justificar i documentar tècnicament les obres a realitzar i servir de
document d'estudi per a la seva tramitació.
1.D3

Àmbits d´actuació.

La memòria valorada preveu l'actuació a la cruïlla entre el carrer Empordà i Damas Calvet.
1.D4

Estat actual. Planejament.

Dins del marc del Pla General de Figueres, l’àmbit d'aquesta memòria és qualificat com a sistema viari.

1.D5

Reportatge fotogràfic

1.D6

Xarxes de serveis afectades, dins i fora d´àmbit d´actuació.

No es preveu afectar cap xarxa ni portar a terme cap actuació a les mateixes
1.D7

Descripció i justificació de la proposta

L'actuació consisteix en el subministra i col·locació de dos semàfors per a vianants amb els seus corresponents
suports, obertura i reposició de rasa a la vorera i connexió amb la xarxa semafórica existent.
Primerament caldrà portar a terme, l'obertura i reposició d'una rasa en vorera, per estase dels conductors de
comandament i el subministra i col·locació dels dos semàfors i el de una arqueta, en vorera. Es tornarà a pavimentar
la rasa amb panots de morter-ciment de les mateixes característiques que els existents a la vorera.

1.D8

Programa de treball. Termini d´execució.
Actuació
1 setmana

Demolicions i
moviment de terres
Serveis
Pavimentació
Seguretat i Salut
El termini previst per a l’execució de l’obra serà d'1 setmana a comptar des de l’acta de replanteig.
1.D9

Import del pressupost i partida pressupostaria

El pressupost de contracte per a coneixement de l’administració de la totalitat de les obres incloses en aquest
projecte és de NOU MIL QUATRE-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS (9.436,68 €)
La partida del pressupost 2017 per aquesta obra es la següent:
17 502 15320 62301 NOVES INSTAL.LACIONS SEMAFÒRIQUES I ELÈCTRIQUES
1.D10

Classificació del contractista. Sistema d´adjudicació. Revisió de preus.

No cal exigir classsificació del contractista ja que l´import de les obres és inferior a 350.000 euros.
El promotor de les obres serà el propi Ajuntament.
El subministra dels semàfors, i l'obertura i reposició de la rasa el durà a terme empreses especialitzades amb
aquest rams.
El termini d´execució és inferior a 1 any per tant no cal definir la revisió de preus.

1.D11

Equip redactor

Aquest projecte ha estat elaborat pels serveis tècnics de l’ajuntament de Figueres amb la intervenció de les
següents persones d’acord amb les seves especialitats.
Martí Pou i Molinet, enginyer
Cap de Servei d'enginyeria i Medi Ambient
Pere Brugues Segundo, delineant

Figueres, a 9 d'octubre de 2017
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PLEC DE CONDICIONS
Capítol 1.-CONDICIONS FACULTATIVES, ECONÒMIQUES i LEGISLATIVES
1.1.-Objecte del Plec General
La finalitat d’aquest Plec és , tant a nivell tècnic com de qualitat exigibles, precisar les intervencions que
corresponen, segons el contracte i d’acord a la legislació aplicable, el Contractista o Constructor de l’obra,
els tècnics i encarregats, a l’Arquitecte Tècnic, així com les relacions entre ells i les seves obligacions en
ordre a l’acompliment del contracte de l’obra.
1.2.-Documentació del Contracte d’obra
Integren el contracte els documents que es relacionen tot seguit:
-Les condicions fixades en el propi contracte (document).
-El Plec de Condicions particulars.
-El present Plec de Condicions.
-Memòria, plànols, amidaments i pressupost de l’obra.
A cada document les especificacions literàries prevalen sobre les gràfiques. Les acotacions prevalen
sobre les mesures a escala que es puguin prendre sobre paper.
1.3.-Funcions del Tècnic Director
-Redacció de complement i/o rectificacions del projecte que es necessitin.
-Assistir a les obres tantes vegades com sigui necessari a fi d’impartir les instruccions precises per la
correcta solució arquitectònica.
-Coordinar la intervenció a l’obra d’altres tècnics.
-Aprovar les certificacions parcials d’obra, la liquidació final i assessorar al promotor en l’acte de la
recepció.
-Preparar la documentació final d’obra i expedir i subscriure el certificat final de la mateixa.
-Planificar el control de qualitat i control econòmic de les obres.
-Redactar l’estudi dels sistemes adequats als riscos del treball en la realització de l’obra i aprovar el Pla
de Seguretat i Salut per la seva aplicació.
-Fer el replanteig de l’obra i preparar l’acta corresponent, subscrivint-la juntament amb Tècnic i
Constructor.
-Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut laboral,
controlant la seva correcta execució.
-Fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal·lacions i altres unitats d’obra segons les
freqüències de mostreig programades al pla de control , així com efectuar totes les comprovacions
necessàries per assegurar la qualitat constructiva d’acord al projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels
resultats n’informarà al constructor qui haurà d’adoptar les mesures correctores que se li indiquin o cregui
convenients, donant sempre compte a l’arquitecte.
-Realitzar els amidaments d’obra executada i donar conformitat a les certificacions valorades i a la
liquidació final de l’obra.
1.4.-Funcions del Constructor
-Organitzar els treballs de construcció.
-Elaborar, quan es requereixi el Pla de Seguretat i Salut de l’obra i disposar l’execució de mesures
preventives, vetllant pel seu acompliment amb observació de la normativa vigent.

-Subscriure juntament l’Arquitecte Tècnic l’acta de replanteig.
-Ordenar i dirigir l’execució material d’acord amb el projecte, a les normes tècniques i a les regles de la
bona construcció. Així porta el manament de tot el personal que intervingui a l’obra i coordina les
intervencions de subcontractats.
-Assegurar la idoneïtat de tots els materials i elements constructius que s’usin.
-Tenir custòdia del Llibre d’ordres i seguiment de l’obra.
-Facilitar a la Direcció Facultativa amb el temps suficient els materials precisos per l’acompliment de la
comesa.
-Preparar les certificacions parcials d’obra i la proposta de liquidació final.
-Subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva.
-Concertar les assegurances d’accidents de treball i de danys a tercers durant l’obra.
1.5.-De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista
Pla de Seguretat i Salut
El Constructor presentarà el Pla de Seguretat i Salut de l’obra a l’aprovació de l’Arquitecte Tècnic (AT) de
la DF (Direcció Facultativa).
Oficina a l’obra
El Constructor habilitarà a l’obra una oficina on hi haurà una taula o taulell on es puguin estendre i
consultar els plànols. A disposició de la DF sempre hi haurà:
-El projecte executiu, amb inclusió dels complements redactats per la DF.
-La Llicència d’obres.
-El Llibre d’ordres.
-El Pla de Seguretat i Salut.
-El Llibre d’incidències.
-Els Reglaments de Seguretat i Salut Laboral.
-La documentació de les assegurances contractades.
Representació del Contractista
El Constructor comunicarà a la propietat la persona en qui delega l’obra, dotant-lo de les facultats de
representació i adopció de les decisions que siguin a càrrec de la contracta.
Aquest representant haurà d’assistir a les visites d’obra posant-se a disposició de la DF.
Treballs no Estipulats
El Constructor disposarà a càrrec seu els accessos i tancament de l’obra. La DF podrà exigir la
modificació i/o millora.
Replanteig
Les obres s’iniciaran amb el replanteig en el terreny, assenyalant les referències principals que es
mantindran com a base de posteriors replantetjos parcials. Aquests treballs a càrrec del Contractista.
El Constructor sotmetrà el replanteig a l’aprovació de la DF i, una vegada acceptat, prepararà una acta de
replanteig.
Inici de les obres i ritme d’execució dels treballs
El Constructor iniciarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, desenvolupantles de manera que s’acompleixin els terminis establerts en el Contracte.
Obligatòriament i per escrit, el Contractista, haurà de donar compte a la DF de l’inici dels treballs almenys
amb tres dies d’anticipació.

Ampliació del Projecte per causa imprevista o de força major
Quan sigui necessari per causa imprevista o accident ampliar el projecte no s’interrompran els treballs,
mentre es formula o retoca el projecte.
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i materials allò que la DF disposi amb caràcter
d’urgència. L’import que això suposi s’abonarà consignant-lo en pressupost adicional, abonat directament,
o segons s’acordi.
Pròrroga per causa de Força Major
Per causa de força major o independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués iniciar les obres,
o les hagués de suspendre, o no les pogués acabar dins de termini, se li otorgarà una pròrroga, previ
informe favorable de l’Arquitecte. Sempre per escrit.
El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis estipulats, al·legant com a causa la
manca de plànols i ordres de la DF, excepte en el cas que havent-los demanat per escrit no se li
haguéssin facilitat.
Obres Ocultes
De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de quedar ocults uns vegada acabada l’obra, s’aixecaran
plànols precisos i acotats per tal que quedin perfectament definits. Aquests documents s’estendran per
triplicat, liurant-ne un a l’Arquitecte, un altre a l’Arquitecte Tècnic i un tercer, al Contractista, signats tots
pels tres.
Treballs Defectuosos
El Constructor utilitzarà els materials que acompleixin les condicions exigides i realitzarà tots els treballs
contractats.
Fins que tingui lloc la recepció definitiva, és responsable de l’execució dels treballs i de les faltes i
defectes que puguin existir per motiu d’execució errònia o deficient qualitat dels materials o aparells.
Quan la DF adverteixi vicis o defectes en els treballs executats o en els materials emprats, ja sigui mentre
durin les obres, ja sigui amb les tasques acabades, i abans de la recepció definitiva, podrà disposar que
les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d’acord amb allò contractat, a càrrec de la
constructora.
Vicis Amagats
Si la DF tingués fundades raons per creure en l’existència de vicis amagats en les unitats d’obra
executades, ordenarà abans de la recepció definitiva, els assatjos, destructius o no, que consideri
necessaris, donant compte a l’Arquitecte Tècnic.
Les despeses a càrrec del Constructor, sempre que els vicis existeixin. Cas contrari aniran a càrrec de la
Propietat.
Materials no utilitzables
El Constructor a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant-los ordenadament i al lloc adequat,
enderrocaments, etc., que no siguin útils a l’obra.
Es retiraran duent-los a un abocador controlat.
Si no s’hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran quan així ho ordeni la DF, però acordant
prèviament la seva justa taxació, tenint present el valor dels materials i les despeses dels seu transportDespeses de Proves i Assatjos
Seran a càrrec de la contracta.

Tot assaig que no sigui satisfactori o no ofereixi les suficients garanties podrà començar-se de nou a
càrrec de la contracta.
Neteja de les obres
El Constructor mantindrà netes les obres i els voltants, tant de runes com de materials sobrants, fent
desaparèixer les instal·lacions provisionals no necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots
els treballs necessaris per tal que l’obra ofereixi un bon aspecte.

1.7.-Recepció de les obres
Recepcions Provisionals
Trenta dies abans d’acabar les obres, el Tècnic Director comunicarà a la Propietat la proximitat de
l’acabament, a fi de convenir una data per l’acta de recepció provisional, que es farà amb la intervenció de
Propietat, Constructor i Tècnic, convocant també la resta de tècnics que hagin intervingut en la direcció ja
sigui com funció pròpia en aspectes parcials o en unitats especialitzades.
Després d’un detingut reconeixement, s’estendrà una acta amb tants exemplars com intervinents, signantla tots ells. D’ençà aquest moment començarà a còrrer el termini de garantia, si les obres estiguessin en
condicions de ser admeses. Tot seguit la DF estendrà el corresponent Certificat Final d’Obra.
Si les obres no es troben en condició de ser rebudes, constarà en Acta, donant instruccions al Constructor
per tal que posi remei als defectes observats, fixant un termini per arranjar-los, moment en el qual es
tornarà a repetir l’operació.
Si el Constructor no hagués complert es podrà declarar resolt el contracta amb pèrdua de la fiança.
Documentació Final d’Obra
L’Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres amb les especificacions i
contingut que disposi la legislació vigent.
Liquidació Provisional de les Obres
Una vegada rebudes les obres provisionalment la DF procedirà als mesuraments definitius, amb
necessària presència del seu representant. S’estendrà la Certificació per triplicat que servirà, degudament
signada, per tal que la propietat aboni el saldo resultant exceptuant-ne la quantitat retinguda en concepte
de fiança.
Termini de garantia
Haurà d’estipular-se en el Plec de Condicions Particulars no essent mai inferior a 9 mesos.
Recepció Definitiva
Es verificarà una vegada transcorregut el termini de garantia. A partir d’aquest moment acaba l’obligació
del Constructor de reparar a càrrec seu aquells desperfectes inherents a la normal conservació de les
obres, quedant únicament responsabilitats derivades dels vicis de la construcció.
Pròrroga del Termini de Garantia
Si les obres no es troben en condició de ser rebudes, constarà en Acta, el Tècnic Director donarà
instruccions al Constructor per tal que posi remei als defectes observats, fixant un termini per arranjar-los,
moment en el qual es tornarà a repetir l’operació.
Si el Constructor no hagués complert es podrà declarar resolt el contracta amb pèrdua de la fiança.

Recepcions de treball la contracta dels quals ha estat rescindida
Cas de resolució del contracte, el Contractista queda obligat a retirar en el termini fixat al Plec de
Condicions Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instal·lacions, etc., a resoldre els subcontractes
que tingués concertats i a deixar l’obra en condicions de ser recomençada per una altra empresa.
Les obres i treballs acabats completament es rebran provisionalment, tal com s’ha dit abans.
Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament tal com abans.
Per les obres i treballs no acabats però acceptables a judici de la DF, només es farà una única recepció.
Capítol 2.-CONDICIONS ECONÒMIQUES
2.1.-Principi General
Tots els que intervinguin en el procés constructiu tenen dret a percebre puntualment les quantitats
devengades de la seva correcta actuació sempre atenent les condicions contractualment establertes
(certificacions parcials).
2.2.-Fiances
El Contractista prestarà fiança segons s’estipuli:
-Dipòsit previ, en metàl·lic o valors, o aval bancari, per un import que va del 3 al 10 % del total de la
contracta.
-Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en igual proporció.
2.3.-Execució de Treballs amb càrrec a la fiança
Si el Contractista es nega a fer a càrrec seu els treballs necessaris per acabar l’obra en les condicions
contractades, la DF, en nom i representació de la propietat, els ordenarà executar a un tercer o podrà
realitzar-los directament per administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense
perjudici de les accions a que tingui dret la propietat, en cobrir l’import de les despeses efectuades en les
unitats d’obra que no fossin de rebut.
2.4.-De la Devolució de la Fiança
La fiança retinguda al Contractista no serà retornada a aquest, fins com a mínim, després d'un any
trascorregut desde la signatura de la Recepció de l’obra.

Figueres, octubre de 2017
Martí Pou Molinet, enginyer
Cap de Servei D'Enginyeria i Medi Ambient
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MEMÒRIA
.-Índex
1.-Antecedents
2.-Peticionari
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4.-Descripció de les obres
5.-Unitats d’obra
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1.-Antecedents
Resultant del tot necessària la redacció d’una memòria valorada per les obres incloses en el document
anomenat MEMÒRIA VALORADA DE SUBMINISTRA I COL·LOCACIÓ D'UNA PILONA AUTOMÀTICA A LA CRUÏLLA
DEL CARRER PEP VENTURA I PUJADA DEL CASTELL, és d’obligat compliment la redacció d’un Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut que el complementi amb plena integració en la mateixa, segons el Reial Decret
1627/1997, de 24/10. S’hi ha d’analitzar i resoldre els problemes que es puguin plantejar en temes de
seguretat i salut laboral, de manera tècnica i eficaç.
2.-Peticionari
Isidre Joher i Sala, arquitecte tècnic municipal de l’Ajuntament de Figueres, rep l’encàrrec de redacció de
l’estudi bàsic de Seguretat i Salut pertanyent a la MEMÒRIA VALORADA DE SUBMINISTRA I COL·LOCACIÓ D'UN
PAS DE VIANANTS SEMAFORITZAT A LA CRUÏLLA AMB ELS CARRERS EMPORDA-DAMAS CALVET
.
3.-Objecte de l’estudi
D’acord amb allò que estableix la Llei 31/1995 de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals i les
disposicions posteriors és del tot necessari establir unes condicions mínimes de seguretat en el treball
del sector de la construcció. Per aquest motiu es redacta aquest estudi, on es tracta d’analitzar el procés
constructiu de l’obra concreta i específica que correspon, seqüències de treball i els riscos que porten
inherents. Més endavant s’analitzaran quins d’aquests riscos es poden eliminar, quins no es poden
eliminar però sí que es poden adoptar mesures preventives i proteccions tècniques adequades, tendents
a reduir o fins i tot anul·lar aquests riscos.
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix les previsions respecte la prevenció de riscos
d’accident, malalties professionals, així com les instal·lacions preceptives d’higiene i benestar social dels
treballadors mentre duri l’obra.
A més, en redactar aquest estudi es confia en poder evitar els possibles accidents de persones que,
endinsant-se a l’obra, siguin alienes a la mateixa. Així també, es pretenen evitar els “accidents blancs” o
sense víctimes, per llur gran trascendència en el funcionament normal de l’obra, en crear situacions
d’aturada o d’estrés a les persones.
Per tot això es fa necessari considerar els punts següents:
-Conèixer a fons el que es preten construir, definint a ser possible, conjuntament amb l’autor de la
memòria valorada, tecnologies, processos i fases del mateix.
-Analitzar totes les unitats d’obra en funció dels seus factors formal i d’ubicació, de manera coherent amb
tecnologia i mètodes viables de construcció a posar en pràctica.
-Definir tots els riscos.
-Dissenyar línies preventives a dur a terme, durant tot el procés constructiu.
-Fer divulgació de la prevenció adoptada per l’obra en aquest estudi Bàsic de Seguretat i Salut, a través
del Pla de Seguretat i Salut que amb aquesta base ha d’elaborar el Contractista adjudicatari de l’obra.
Aquesta divulgació s’ha de fer de manera que animi els treballadors a dur-la a la pràctica col·laborant al
màxim. Per això cal que arribi a tots els treballadors: de plantilla, subcontractats, autònoms, etc.
-Crear un ambient de salut laboral a l’obra, la qual cosa contribuirà a prevenir malalties professionals.
-Definir les actuacions a seguir cas que tot i les mesures es produeixi l’accident, de manera que
l’assistència a l’accidentat sigui la correcta i d’aplicació immediata.
-Dissenyar una línia formativa adreçada al personal.
-Fer arribar la prevenció de riscos, gràcies a la seva avaluació econòmica, a cada empresa o autònom
que treballi a l’obra, de manera que tothom en tingui coneixement.
-Dissenyar la metodologia necessària per tal de poder fer en les degudes condicions de seguretat i salut
tasques de reparació, manteniment i conservació.
Val a dir que tot i el que en aquest estudi es pugui observar i intentar fer acomplir, es confia que si algun
punt quedés sense preveure, fos el Contractista qui, en redactar el Pla de Seguretat i Salut, detectés i
presentés com resoldre’l. Tot sempre partint de les dades que el projecte ofereix.

També es preten que el Pla de Seguretat i Salut encaixi tant tècnicament com econòmicament dintre les
previsions de l’obra.
Correspondrà al Contractista aconseguir que el procés productiu sigui segur. En resum, es tracta
d’executar l’obra sense accidents laborals ni malalties professionals.
4.-Descripció de les obres
Les obres es desenvoluparan seguint les indicacions dels documents de la Memòria Valorada al lloc pel
qual s’han previst. La situació concreta de l’obra és:
Cruïlla Pep Ventura Pujada el Castell de FIGUERES (l’Alt Empordà)
-La climatologia del lloc on es fa l’obra és del tipus mediterrani.
-Trànsit rodat i accés a les obres: el volum és important i l’accés a les obres es fa pel propi Pujada del
Castell.
-Estudi geotècnic: no és necessari per executar aquest tipus d’obra.
-Interferències amb serveis afectats que poden crear riscos laborals per l’execució de tasques de l’obra:
-Accessos rodats a l’obra  circulació de vehicles
-Circulació de vianants
-Activitats de treballs previstos a l’obra:
- Obertura i reposició de rasa
- Excavació fonaments columnes enllumenat
- Instal.laci´ço de columnes enllumenat i lluminaries
- Pavimentat d’acabat
-Oficis que intervenen a l’obra susceptibles de prevenció de riscos laborals:
-Paleteria
-Electricista
-Maquinària prevista per a la realització de l’obra, éssent generalment propietat del Contractista
adjudicatari la maquinària fixa.
-Camió grua
-Compressor
- Retroexcavadora
5.-Unitats d’obra que interessen a la prevenció de riscos laborals
5.1.-Pla d’execució d’obra
El promotor de l’obra ha manifestat executar la totalitat de les obres de forma continuada.
5.2.-Procès Constructiu
•

Documentació Prèvia
-Memòria Valorada
-Amidaments

•

Coneixements Previs Indirectes

-Emplaçament i situació: Carrer Mossen Cinto Verdaguer FIGUERES
-Dimensions de l’obra: les contemplades al plànol
-Destinació final: substitució lluminaries
-Existència o no d’edificis: les edificacions existents

-Infrastructures urbanístiques:
-no cal disposar de presa d’aigua
-no cal disposar de presa de corrent elèctric (es farà ús de grups autònoms)
-es disposa de servei de telefonia mòbil
-s’hi té accés directe des de la via pública
•

Estudis Previs Directes

-Condicions de la llicència d’obres: no hi ha d’haver cap condició específica que signifiqui algun motiu de
no poder executar l’obra.
Fases del Procès Constructiu
•

Treballs Previs

-Provisional d’obres: No caldrà contractar cap provisional.
-Escomesa d’aigua: No cal
-Escomesa de llum: No cal
Muntatge d’instal·lacions fixes d’obra: No cal cap mena d’instal·lació fixa
•

Moviment de Terres

No hi ha moviment de terres.
•

Acabats

Paviment de vorera amb panot prefabricat tipus “espiga”.
6.-Instal·lacions provisionals
Atenent les característiques de les obres no calen instal·lacions provisionals (es pot tancar l’espai de
treball sempre que es vulgui, la qual cosa permet disposar d’un lloc on deixar estris i materials sense
problema).
Hi ha activitats diàries que exigeixen una certa intimitat o mode de relació amb altres persones. Aquest
fet condicionaria el disseny d’aquestes instal·lacions provisionals, seguint uns criteris bàsics:
-Aplicar a les instal·lacions la legislació vigent, amb millores si es pot.
-Tractar per igual a tots a nivell de qualitat i comfort.
-Resoldre ordenadament les circulacions dins les instal·lacions, evitant al màxim les interferències.
-Organitzar de manera segura l’ingrés, estada i sortida a l’obra.
-No cal disposar de vestidors
-Com a espais higiènics també s’usaran els de bar proper

7.-Anàlisi i Avaluació inicial de Riscos
L’anàlisi i avaluació inicial de riscos d’aquesta obra es troba tot seguit, classificant els riscos per les
activitats de l’obra.

ANÀLISI i AVALUACIÓ INICIAL de RISCOS
Activitat: Camió grua

Lloc d’avaluació: sobre plànols

Nom del perill identificat
Atropellament de persones per maniobres marxa
enrera, manca de senyalista, poc espai.
Contacte amb l’energia elèctrica.
Bolc del camió grua per superació d’obstacles del
terreny, errors de planificació,...
Atrapaments per maniobres de càrrega i descàrrega.
Cops per objectes en maniobres de càrrega i
descàrrega.
Caigudes en pujar o baixar de la zona de
comandaments per llocs no previstos.
Despreniment de la càrrega per mala subjecció.
Cops per la càrrega a paraments verticals o
horitzontals durant les maniobres de servei.
Soroll.
Risc d’accident per estacionament en via urbana.

Probabilitat
B
Baixa
M Mitja

c
i

Protecció
Col·lectiva
Individual

L
D

Probabilitat

B
X

M

A

Protecci
ó

c

i

Conseqüèncie
s

L

X
X

D
X

E

Estimació del risc

T

To
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X
X
X

X
X

X

X

In

X
X

X

I

X

X

X

M

X
X

X

Llegenda de les abreviatures
Conseqüències
Estimació del risc
Danys Lleugers
T
Risc trivial
I
Risc important
Dany considerable
To Risc tolerable
In
Risc intolerable

ANÀLISI i AVALUACIÓ INICIAL de RISCOS
Activitat: Compressor

Lloc d’avaluació: sobre plànols

Nom del perill identificat

Probabilitat

B
-Riscos del transport intern:
Bolc, per circular per pendents superiors a les
permeses.
Atrapament de persones (manteniment).
Despreniment i caiguda durant el transport en
suspensió.
Sobreesforços (empenta humana).
-Riscos del compressor en servei:
Soroll (models que no compleixen les normes de la
UE o per utilitzar-los amb la carcassa oberta).
Trencament de le mànega de pressió (efecte fuet,
manca de manteniment, abús d’utilització, tenir-la a
llocs subjectes a abrassions o passos de vehicles).
Emanació de gasos tòxics per escapament del motor.
Atrapament durant operacions de manteniment.
Risc catastròfic per utilització del braç com a grua.
Bolc de la màquina per estació en pendents superiors
a les admeses pel fabricant, blandons, intent de
superar obstacles.
Caigua des del vehicle de subministre durant
maniobres de càrrega.

Probabilitat
B
Baixa
M Mitja
A
Alta

c
i

Protecció
Col·lectiva
Individual

L
D
E

M

A

Protecci
ó

c

i

Conseqüèncie
s

L

X
X

T

To

M

X
X

X

X
X

X
X

X

X

X
X
X
X
X

In

X

X

X

I

X
X

X

X

E

X

X
X

X
X
X

D

Estimació del risc

X
X
X
X
X
X

Llegenda de les abreviatures
Conseqüències
Estimació del risc
Danys Lleugers
T
Risc trivial
I
Risc important
Dany considerable
To Risc tolerable
In
Risc intolerable
Dany molt important
M
Risc moderat

ANÀLISI i AVALUACIÓ INICIAL de RISCOS
Activitat: Radial

Lloc d’avaluació: sobre plànols

Nom del perill identificat

Probabilitat

B
Talls
Cops en manipular-la
Despreniment i caiguda durant el transport en
suspensió.
Despreniment i expulsió de partícules en tallar
Despreniment de pols en tallar
Electrocució

Probabilitat
B
Baixa
M Mitja
A
Alta

c
i

Protecció
Col·lectiva
Individual

L
D
E

M

A

X

Protecci
ó

c

i

Conseqüèncie
s

L

D

X

E

Estimació del risc

T

To

M

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

In

X

X
X

I

X

X

X
X
X

X
X

Llegenda de les abreviatures
Conseqüències
Estimació del risc
Danys Lleugers
T
Risc trivial
I
Risc important
Dany considerable
To Risc tolerable
In
Risc intolerable
Dany molt important
M
Risc moderat

ANÀLISI
i
AVALUACIÓ
INICIAL de RISCOS
Activitat: Formigonera

Lloc d’avaluació: sobre plànols

Nom del perill identificat

Probabilitat

B
Pols en omplir-la
Cops en manipular-la o desplaçar-la
Bolc
Electrocució

Probabilitat
B
Baixa
M Mitja
A
Alta

c
i

Protecció
Col·lectiva
Individual

X
X

L
D
E

M
X
X

A

Protecci
ó

c

i
X

Conseqüèncie
s

L
X
X

D

X
X

X

E

Estimació del risc

T

To
X
X
X
X

M

I

Llegenda de les abreviatures
Conseqüències
Estimació del risc
Danys Lleugers
T
Risc trivial
I
Risc important
Dany considerable
To Risc tolerable
In
Risc intolerable
Dany molt important
M
Risc moderat

In

ANÀLISI i AVALUACIÓ INICIAL de RISCOS
Activitat: Camió cuba formigonera

Lloc d’avaluació: sobre plànols

Nom del perill identificat

Probabilitat

B
Atropellament de persones per maniobres marxa
enrera,
manca de visibilitat, espai complicat, manca
d’indicacions de senyalista.
Col·lisió amb altres màquines en moviment.
Bolc del camió per terreny irregular, fangós, pas
proper a rases.
Caiguda de persones des del camió (pujar o baixar
per llocs no previstos).
Cop en utilitzar les canaletes.
Caiguda d’objectes damunt del conductor durant les
operacions de buidat i neteja (riscos per treballs en
proximitat).
Cops pel cubilot del formigó durant les maniobres de
servei.
Atrapaments durant el desplegat, muntatge i
desmuntatge de les canaletes.
Risc d’accidents per estacionament en vies urbanes.

Probabilitat
B
Baixa
M Mitja
A
Alta

c
i

Protecció
Col·lectiva
Individual

L
D
E

M
X

X
X

A

Protecci
ó

c

i

Conseqüèncie
s

L

D
X

E

X
X
X

X

X

X

X

Estimació del risc

T

To

M
X

In

X
X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

I

X

X

Llegenda de les abreviatures
Conseqüències
Estimació del risc
Danys Lleugers
T
Risc trivial
I
Risc important
Dany considerable
To Risc tolerable
In
Risc intolerable
Dany molt important
M
Risc moderat

8.-Proteccions col·lectives
•
•
•
•

Tancament perimetral de l’àmbit d’actuació de l’obra
Corda, cables, etc, de secció segons les càrregues a elevar i moure
Senyals acústiques dels camions formigonera, camions, camions grua, etc, en maniobrar
Protecció de la serra circular

9.-Proteccions individuals
Alguns dels riscos, a poder ser la majoria, s’han de resoldre amb les proteccions col·lectives. Tot i això
cal preveures unes proteccions individuals a utilitzar:
-Botes aïllants de l’electricitat
-Botes de goma o material sintètic – impermeables
-Cascs de seguretat classe N
-Guant de pell i loneta
-Mascareta de paper filtre contra la pols
-Roba de treball (de cotó)
-Protectors per l’oïda

10.-Senyalització dels riscos
-Senyalització interior de l’obra:
•
•

Ús obligatori del casc
No passar ningú aliè a l’obra

11.-Prevenció d’assistència en cas d’accident laboral
• Primers Auxilis
Tot i que l’objectiu d’aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut és evitar els accidents laborals, no es pot
oblidar que hi ha causes de difícil controlar que no els permeten evitar del tot. Per això cal preveure
l’existència de primers auxilis per poder atendre els possibles accidentats:
-Farmaciola equipada
-Medicina preventiva
-Evacuació d’accidentats: Es farà mitjançant vehicles propis de l’empresa (en petites lesions) o
mitjançant ambulàncies contractades. Els centres assitencials més propers són:
Hospital de Figueres
Ronda Rector Arolas, s/n
FIGUERES
Telèfon: 972.50.14.00
Clínica Santa Creu – La Previsión Popular, SA
C/ Pere III, 37
FIGUERES
Telèfon: 972.50.36.50
CAP Alt Empordà – Ambulatori
C/ Tramuntana, s/n
FIGUERES
Telèfon: 972.51.13.08
Creu Roja
C/ Albert Cotó, 1
FIGUERES
Telèfon: 972.50.56.01
Mossos d’Esquadra
C/ Ter, s/n
FIGUERES
Telèfon: 972.67.50.89 - 088
Bombers
Telèfon: 085
12.-Perills més probables, mesures preventives, proteccions col·lectives i proteccions individuals
12.1.-PALETERIA
•

Perills més probables

-Atropellaments
-Bolcs o desplaçaments de màquines
-Caigudes d’altura
-Caigudes al mateix nivell
-Caiguda d’objectes d’altura o al mateix nivell

-Cops amb objectes o utillatges de treball
-Projeccions als ulls
-Higiènics
-Atrapaments entre objectes i aixafament
•

Mesures preventives en l’organització del treball

-Maquinària en bon estat de funcionament
-Dictar normes de comportament del personal segons els diferents treballs
-Ordre en l’emmagatzemament dels materials
•

Proteccions col·lectives

-Tancament perimetral de la zona de treball com a protecció del personal de l’obra i de tercers
-Bastides correctament muntades i ancorades o assentades al sòl
•

Proteccions individuals

-Casc homologat
-Botes de seguretat amb puntera metàl·lica i antilliscants
-Proteccions oculars antipartícules
-Guants
-Mascareta antipols

PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT. PART I
En la redacció d'aquest estudi bàsic s'ha tingut en compte la legislació en matèria de seguretat
relacionada en la segona part d'aquest plec, i en especial la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de
Prevenció de Riscos Laborals, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, segons el qual s'estableixen
disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció.
Aquest estudi bàsic de seguretat i salut forma part del projecte d'execució d'obra o, en el seu cas, del
projecte d'obra, és coherent amb el contingut del mateix i recull les mesures preventives adequades als
riscos que comporti la realització de l'obra.
Segons el RD, el promotor està obligat a que en la fase de redacció del projecte s'elabori un estudi bàsic
de seguretat i salut en els projectes d'obres, quan en l'elaboració del projecte d'obra intervinguin diversos
projectistes, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'elaboració
del projecte d'obra.
La designació dels coordinadors no eximeix al promotor de les seves responsabilitats.
Visat de projectes (Art. 17 del RD 1627/97)
La inclusió en el projecte d'execució d'obra de l'estudi bàsic serà requisit necessari per al visat per part
del Col·legi professional, per a l'expedició de la llicencia municipal i d'altres autoritzacions i tràmits per
part de les Administracions publiques.
En la tramitació per a l'aprovació dels projectes d'obres de les Administracions públiques es farà
declaració expressa en l'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent de la inclusió de l'estudi
de seguretat i salut, o en el seu cas, de l'estudi bàsic.
Pla de seguretat i salut (art. RD 1627/97)
En aplicació de l'estudi de seguretat i salut o, en el seu cas, de l'estudi bàsic, cada contractista elaborarà
un pla de seguretat i salut en el treball en el que s'analitzen, estudien, desenvolupen i complementen les
previsions contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En
aquest pla s'inclouran les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi
amb la corresponent justificació tècnica, que no podrà implicar disminució dels nivells de protecció
previstos en l'estudi o estudi bàsic. En el cas de plans de seguretat i salut elaborats en aplicació de
l'estudi de seguretat i salut les propostes de mesures alternatives de prevenció inclouran la seva
valoració econòmica, que no podrà implicar disminució de l'import total, d'acord amb el segon paràgraf
de l'apartat 4 de l'article 5 del RD.
Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms, el
promotor, abans de l'inici dels treballs o tan aviat com es verifiqui aquesta circumstància, designarà un
coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra.
La designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del projecte d'obra i
durant l'execució de l'obra podrà recaure en la mateixa persona.
El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de
seguretat i salut durant l'execució de l'obra.
Quan no sigui necessària la designació del coordinador, les funcions que se li atribueixen en els
paràgrafs anteriors seran assumides per la direcció facultativa.
Així mateix, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent de la direcció facultativa.
Els contractistes i els subcontractistes dels coordinadors, de la direcció facultativa i del promotor no
eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als subcontratctistes.
Llibre d'incidències (Art. 13 del RD 1627/97)
En cada centre de treball existirà, amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, un
llibre d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a tal efecte. Facilitat pel Col·legi
Professional al que pertanyi el tècnic que hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut.

El llibre d'incidències haurà d'estar sempre en l'obra, i estarà en poder del coordinador en matèria de
seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no fos necessària la designació de coordinador, en
poder de la direcció facultativa.
A Aquest llibre hi podran accedir la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i subcontractistes i els
treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció de
les empreses intervintents en l'obra.
Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut durant
l'execució de l'obra, o quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa,
estaran obligats a remetre, en el termini de vint-i-quatre hores, una copia a la Inspecció de Treball i
Seguretat i Social de la província en què es realitza l'obra.
Igualment hauran de notificar les anotacions en el llibre al contractista afectat i als representants dels
treballadors d'aquest.
Avís previ (Art. 18 del RD 1627/97)
En les obres incloses en l'àmbit d'aplicació del present Reial Decret, el promotor haurà d'efectuar un avís
a l'autoritat laboral competent abans de l'inici dels treballs.
L'avís previ es redactarà d'acord al que disposa l'annex III del RD; s'haurà d'exposar en l'obra de forma
visible, actualitzant-se si fos necessari.
Obertura del centre de treball (Art.19 del RD 1627/97)
L'obertura del centre de treball haurà de comunicar-se a l'autoritat laboral, i haurà d'incloure el pla de
seguretat i salut al que es refereix l'article del RD 1627/97.
El pla de seguretat i salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i
dels tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en les Administracions públiques
competents.

PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT. PART II
PRESCRIPCIONS QUE S'HAURAN DE COMPLIR EN RELACIÓ AMB LES CARACTERÍSTIQUES, LA
UTILITZACIÓ I LA CONSERVACIÓ DE LES MÀQUINES, ÚTILS, EINES, SISTEMES I EQUIPS PREVENTIUS:
Aspectes generals.

REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 31 de gener de 1.940 B.O.E. 3 de febrer de
1.940, en vigor capítol VII.

DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN ELS LLOCS DE TREBALL.R.D. 486/1.997 de 14
d'abril de 1997.

REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL A LA INDÚSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓ.O.M. 20
de Maig de 1.952 B.O.E. 15 de Juny de 1.958.

PRESCRIPCIONS DE SEGURETAT A LA INDÚSTRIA DE L'EDIFICACIÓ.Conveni O.I.T. 23 de Juny de 1.937,
ratificat el 12 de Juny de 1.958.

ORDENANÇA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓ, VIDRE I CERÀMICA.O.M. 28 d'Agost de 1.970. B.O.E.
5,7,8,9 de Setembre de 1.970, en vigor capítols VI i XVI.

ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 9 de Març de 1.971. B.O.E. 16 de
Març de 1.971, en vigor parts del títol II.

REGLAMENT D'ACTIVITATS MOLESTES, NOCIVES INSALUBRES I PERILLOSES.D.2414/1.961 de 30 de
Novembre B.O.E. 7 de Desembre de 1.961.

ORDRE APROVACIÓ DE MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.O. 12 de
Gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de Gener de 1998.

REGULACIÓ DE LA JORNADA DE TREBALL, JORNADES ESPECIALS I DESCANS.R.D. 2.001/1.983 de 28
de Juliol B.O.E. 3 d'Agost de 1.983.

ESTABLIMENT DE MODELS DE NOTIFICACIÓ D'ACCIDENTS DE TREBALL.O.M. 16 de Desembre de 1.987
B.O.E. 29 de Desembre de 1.987.

LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.L. 31/1995 de Novembre B.O.E. 10 de Novembre de 1995.

REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ.R.D. 39/1997 de 17 de Gener de 1997 B.O.E. 31 de Gener de
1997

SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1997 de 14 d`abril de 1997 B.O.E. 23
d'Abril de 1997.

DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT ALS CENTRES DE TREBALL.R.D. 486/1997 de 14
d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997.

DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA MANIPULACIÓ MANUAL DE
CÀRREGUES QUE IMPLIQUIN RISCOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARS, PELS TREBALLADORS. R.D.
487/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997.

DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES AL TREBALL QUE INCLOUEN PANTALLES
DE VISUALITZACIÓ.R.D. 488/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. de 23 d'Abril de 1997.

FUNCIONAMENT DE LAS MÚTUES D'ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES PROFESSIONALS DE LA
SEGURETAT SOCIAL I DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. O.
de 22 d'Abril de 1997 B.O.E. de 24 d'Abril de 1997.

PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS CONTRA ELS RISCOS RELACIONATS AMB L'EXPOSICIÓ A AGENTS
BIOLÒGICS DURANT EL TREBALL.R.D. 664/1997 de 12 de Maig B.O.E. de 24 de Maig de 1997.

EXPOSICIÓ A AGENTS CANCERÍGENS DURANT EL TREBALL.R.D. 665/1997 de 12 de Maig B.O.E. de 24 de
Maig de 1997.

DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS
D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 773/1997 de 30 de maig B.O.E. de 12 de Juny de 1997.

DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS DELS
EQUIPS DE TREBALL.R.D. 1215/1997 de 18 de Juliol B.O.E. de 7 d'Agost de 1997.

DISPOSICIONS MÍNIMES DESTINADES A PROTEGIR LA SEGURETAT I LA SALUT DELS TREBALLADORS
EN LAS ACTIVITATS MINERES.R.D. 1389/1997 de 5 de Setembre B.O.E. de 7 d'Octubre de 1997.

DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.R.D. 1627/1997 de
24 d'Octubre B.O.E. de 25 d'Octubre de 1997.

NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION (N.T.E.)
Condicions ambientals.

IL·LUMINACIÓ ALS CENTRES DE TREBALL.O.M. 26 d'Agost 1.940 B.O.E. 29 d'Agost de 1.940.

PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS FRONT ALS RISCOS DERIVATS DE L'EXPOSICIÓ AL SOROLL
DURANT EL TREBALL.R.D. 1316/1.989, de 27 d'Octubre B.O.E. 2 de Novembre 1.989.
Incendis

NORMA BÀSICA EDIFICACIONS NBE - CPI / 96. R.D. 2177/1.996, de 4 d'Octubre B.O.E. 29 d'Octubre de
1.996.

ORDENANCES MUNICIPALS
Instal·lacions elèctriques.





REGLAMENT DE LÍNIES AÈRIES D'ALTA TENSIÓ. D. 3151/1.968 de 28 de Novembre B.O.E. 27 de Desembre
de 1.968. Rectificat: B.O.E. 8 de Març de 1.969.
REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ. D. 2413/1.973 de 20 de Setembre B.O.E. 9
d'Octubre de 1.973.
INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES.

Maquinària.

REGLAMENT DE RECIPIENTS A PRESSIÓ. D. 16 d'Agost de 1.969 B.O.E. 28 d'Octubre de 1.969.
Modificacions: B.O.E. 17 de Febrer de 1.972 i 13 de Març de 1.972.

EGLAMENT D'APARELLS D'ELEVACIÓ I MANTENIMENT DELS MATEIXOS. R.D. 2291/1.985 de 8 de
Novembre B.O.E. 11 de Desembre de 1.985.

REGLAMENT D'APARELLS ELEVADORS PER A OBRES. O.M. 23 de Maig de 1.977 B.O.E. 14 de Juny de
1.977. Modificacions B.O.E. 7 de Març de 1.981 i 16 de Novembre de 1.981.

REGLAMENT DE SEGURETAT A LES MÀQUINES. R.D. 1495/1.986 de 26 de Maig B.O.E.21 de Juliol de
1.986. Correccions B.O.E. 4 d'Octubre de 1.986.

I.T.C.-MIE-AEM1: ASCENSORS ELECTROMECÀNICS. O. 19 de Desembre de 1.985. B.O.E. 14 de Gener de
1.986. Correcció B.O.E. 11 de Juny de 1.986 i 12 de Maig 1.988. Actualització: O. 11 d'Octubre de 1.988 B.O.E.
21 de Novembre de 1.988.

I.T.C-MIE-AEM2: GRUES TORRE DESMUNTABLES PER A OBRES.O. 28 de Juny de 1.988 B.O.E. 7 de Juliol
de 1.988 Modificació O. 16 d'Abril de 1.990 B.O.E. 24 d'Abril de 1.990.

I.T.C-MIE-AEM3: CARRETES AUTOMOTRIUS DE MANUTENCIÓ. O.26 de Maig de 1.989 B.O.E. 9 de Juny de
1.989.

I.T.C-MIE-MSG1: MÀQUINES, ELEMENTS DE MÀQUINES O SISTEMES DE PROTECCIÓ FETS SERVIR. O.
8 d'Abril de 1.991 B.O.E. 11 d'Abril de 1.991.
Equips de protecció individual (EPI)

COMERCIALITZACIÓ I LLIURE CIRCULACIÓ INTRACOMUNITÀRIA DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ
INDIVIDUAL.R.D. 1407/1992 de 20 Novembre de 1992 B.O.E. 28 de Desembre de 1992. Modificat per O.M de
16 de Maig de 1994 B.O.E. 1 de Juliol de 1994 y per R.D. 159/1995, de 3 de febrer B.O.E. 8 Març de 1995.

DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT Y SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS
TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 773/1.997 de 30 de maig de 1997
Senyalitzacions.

DISPOSICIONS MÌNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL.R.D.
485/1.997 B.O.E 14 d'abril de 1997

SEÑALIZACIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS.M.O.P.T. y M.A. Norma de Carreteras 8.3 - IC
Varis.

QUADRE DE MALALTIES PROFESSIONALS R.D. 1403/1.978 B.O.E. 25 d'Agost de 1.978.

CONVENIS COL·LECTIUS.
Relació de la Norma Espanyola (UNE-EN) respecte les E.P.I.S.
Utilització d'Equips de Protecció Individual.
R.D. 773/1997, del 30/05/1997 B.O.E. nº 140
de 12/06/1997
PROTECCIÓ DEL CAP
Casc de seguretat.
EQUIPS DE PROTECCIÓ DELS ULLS
Protecció individual dels ulls: Requisits.
Protecció individual dels ulls: Filtres per soldadura
i tècniques relacionades.
Protecció individual dels ulls: Filtres per ultravioletes.
Protecció individual dels ulls: Filtres per infrarojos.
PROTECCIÓ DE LES OÏDES
Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs.
Part 1: Orelleres.
Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs.
Part 1: Taps.
Protectors auditius. Recomanacions relatives a la selecció,
us,precaucions de treball i manteniment.
PROTECCIÓ DE PEUS i CAMES
Requisits y mètodes d'assaig per el calçat de seguretat, calçat
de protecció i calçat de treball d'ús professional
Especificacions pel calçat de seguretat d'ús professional.
Especificacions pel calçat de protecció d'ús professional.

U.N.E.-E.N. 397: 1995

U.N.E.-E.N. 166: 1996
U.N.E.-E.N. 169: 1993
U.N.E.-E.N. 170: 1993
U.N.E.-E.N. 170: 1993
U.N.E.-E.N. 352-1: 1994
U.N.E.-E.N. 352-2: 1994
U.N.E.-E.N. 458: 1994

U.N.E.-E.N. 344: 1993
U.N.E.-E.N. 345: 1993
U.N.E.-E.N. 346: 1993

Especificacions pel calçat de treball d'ús professional.

U.N.E.-E.N. 347: 1993

PROTECCIÓ CONTRA LA CAIGUDA DES DE ALTURES .INCLOENT ARNESOS i CINTURONS
Equips de protecció individual contra caiguda
U.N.E.-E.N. 341: 1993
d'altures.Dispositiu de descens.
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part
U.N.E.-E.N. 353-1: 1993
1:Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge rígida.
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part
U.N.E.-E.N. 353-2: 1993
2:Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge
flexible.
Equips de protecció individual contra caigudes
U.N.E.-E.N. 354: 1993
d'altura.Elements de subjecció
Equips de protecció individual contra caigudes
U.N.E.-E.N. 355: 1993
d'altura.Absorbidors de energia.
Equips de protecció individual per sostenir en posició de treball U.N.E.-E.N. 358: 1993
i prevenció de caigudes d'alçada. Sistemes de subjecció.
Equips de protecció individual contra caigudes
U.N.E.-E.N. 360: 1993
d'altura.Dispositiu anticaigudes retràctils.
Equips de protecció individual contra caigudes
U.N.E.-E.N. 361: 1993
d'altura.Arnesos anticaigudes.
Equips de protecció individual contra caigudes
U.N.E.-E.N. 362: 1993
d'altura.Connectors.
Equips de protecció individual contra caigudes
U.N.E.-E.N. 363: 1993
d'altura.Sistemes anticaigudes.
Equips de protecció individual contra la caiguda
U.N.E.-E.N. 365: 1993
d'altura.Requisits generals per instruccions d'us i marcat.
EQUIPS DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA
Equips de protecció respiratòria. Màscares.Requisits, assaigs,
marcat.
Equips de protecció respiratòria.Rosques per peces facials.
Connexions per rosca estàndard.
Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials.
Connexions per rosca central.
Equips de protecció respiratòria.Rosques per peces facials.
Connexions roscades de M45 x 3.
Equips de protecció respiratòria.Mascarilles. Requisits, assaigs,
marcat.
Equips de protecció respiratòria.Filtres contra partícules. Requisits,
assaigs, marcat.
Equips de protecció respiratòria.Filtres contra gasos i filtres mixtes.
Requisits, assaigs, marcat.
Equips de protecció respiratòria amb mànega d'aire fresc provistos
de màscara, mascarilla o conjunt broquet.Requisits, assaigs,
marcat.
Equips de protecció respiratòria amb línia d'aire comprimit per
utilitzar-se amb màscara, mascarilla, o adaptador facial tipo broquet.
Requisits, assaigs, marcat.
Equips de protecció respiratòria. Semimàscares filtrants de
protecció contra partícules. Requisits, assaigs, marcat.
Equips de protecció respiratòria. Mascarilles autofiltrants amb
vàlvules per protegir dels gasos o dels gasos i las partícules.
Requisits, assaigs, marcat.
PROTECCIÓ DE LES MANS
Guants de protecció contra els productes químics i els
microorganismes. Part1: Terminologia i requisits de prestacions.
Guants de protecció contra els productes químics i els
microorganismes. Part2: Determinació de la
resistència a la penetració.
Guants de protecció contra els productes químics i els
microorganismes. Part3: Determinació de la resistència a la
permeabilitat dels productes químics.
Guants de protecció contra riscos mecànics.
Guants de protecció contra riscos tèrmics (calor i/o foc).
Requisits generals pels guants.
Guants de protecció contra les radiacions ionitzants i la
contaminació radioactiva.
Guants i manoples de material aïllant per treballs elèctrics.

U.N.E. 81 233: 1991
E.N. 136: 1989
U.N.E. 81281-1: 1989
E.N. 148-1: 1987
U.N.E. 81281-2: 1989
E.N. 148-2: 1987
U.N.E. 81281-3: 1992
E.N. 148-3: 1992
U.N.E. 81282 : 1991
E.N. 140: 1989
U.N.E. 81284 : 1992
E.N. 143: 1990
U.N.E. 81285 : 1992
E.N. 141: 1990
U.N.E.-E.N. 138:1995
U.N.E.-E.N. 139:1995
U.N.E.-E.N. 149:1992
U.N.E.-E.N. 405:1993

U.N.E.-E.N. 374-1:1995
U.N.E.-E.N. 374-2:1995
U.N.E.-E.N. 374-3:1995
U.N.E.-E.N.
U.N.E.-E.N.
U.N.E.-E.N.
U.N.E.-E.N.

388:1995
407:1995
420:1995
421:1995

U.N.E.-E.N. 60903:1995

VESTUARI DE PROTECCIÓ
Robes de protecció. Requisits generals.
Robes de protecció. Mètodes d'assaig: determinació del
comportament dels materials a l'impacte de petites partícules de
metall fos.
Robes de protecció. Protecció contra productes químics líquids.
Requisits de prestacions de les robes que ofereixin una protecció
química a certes parts del cos.
Robes de protecció utilitzades durant la soldadura i les tècniques
connexes. Part1: requisits generals.
Especificacions de robes de protecció contra riscos de quedar
atrapat per peces de màquines en moviment.
Roba de protecció. Protecció contra la calor i les flames. Mètode
d'assaig per a la propagació limitada de la flama.

U.N.E.-E.N. 340:1994
U.N.E.-E.N. 348:1994
E.N. 348: 1992
U.N.E.-E.N. 467:1995
U.N.E.-E.N. 470-1:1995
U.N.E.-E.N. 510:1994
U.N.E.-E.N. 532:1996

PLEC DE CONDICIONS
1.-OBJECTIUS ESPECÍFICS.
Determinar les condicions que hauran de complir les proteccions, així com els condicionants a
imposar als diferents treballs per complir les normatives generals i particulars del projecte.

2.-NORMES I CONDICIONS TÈCNIQUES A COMPLIR PER ELS MITJANS DE PROTECCIÓ
COL·LECTIVA.
- Senyalització.
Haurà de disposar-se senyalització adient tal com indiquen els plànols tipus.
Aquesta senyalització s'ha de instal·lar de manera que:
- Sigui trobada i visible pels vehicles (o vianants, en cas que sigui per a ells) que puguin accedir als
trams de camí afectats per les obres.
- Estigui instal·lada sempre que hi hagi, o hi pugui haver, afectació de la via pública.
- Es revisi cada cop que es reprenguin els treballs.
- Sigui estable a les condicions meteorològiques i de circulació.
- Es vagi adaptant a les feines a fer.
- Estigui neta i llegible

3.-NORMES I CONDICIONS TÈCNIQUES A COMPLIR PER ELS MITJANS DE PROTECCIÓ
INDIVIDUAL. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ.
El projecte objecte d'aquest Estudi de Seguretat i Salut estarà regulat durant tota la seva execució
pels textos que s'indiquen tot seguit, essent d'obligat compliment per les parts implicades.
3.1.-Llei de Prevenció de Riscos Laborals de 8/11/1995.
3.2.-Reglaments de seguretat i salut en el treball
PROTECCIONS
Tot element de protecció personal s'ajustarà a les Normes d'Homologació del Ministeri de Treball,
sempre que existeixin al mercat. Cas que no existeixi l'esmentada Norma d'Homologació Oficial,
seran de qualitat adequada a les seves respectives prestacions.
3.1.1.-ESCALES DE MÀ (apartat 9 de l'Annex I del Reglament sobre disposicions mínimes
de seguretat i salut en els llocs de treball, del Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril).
Les escales de mà tindran la resistència i els elements de recolzament i subjecció
necessaris per a que la seva utilització en les condicions demanades no suposi un risc de
caiguda, per trencament o desplaçament de les mateixes. Les escales de tisora disposaran
d'elements de seguretat que evitin es puguin obrir en usar-se.
Les escales de mà s'utilitzaran de la manera i amb les limitacions establertes pel fabricant.
No s'usaran escales de mà, i en particular, escales de més de 5 metres de llargada, la
resistència de les quals no se'n tingui garantia. No es poden usar escales de mà de
construcció improvisada.

Abans de fer servir una escala de mà caldrà assegurar-se de la seva estabilitat. La base de
l'escala haurà de quedar assentada sòlidament. En el cas d'escales simples, la part superior
caldrà subjectar-la, si és necessari, al parament sobre el qual es recolza, i quan això no
sigui possible, es subjectarà al recolzament amb una abraçadora o altres dispositius
equivalents.
Les escales simples es col·locaran, sempre que sigui possible, formant un angle de 75
graus amb la horitzontal. Quan s'utilitzin per accedir a llocs elevats els laterals s'hauran de
prolongar 1 metre com a mínim per damunt d'aquesta.
L'ascens, descens i els treballs des de l'escala es faran frontalment. Els treballs a més de
3,5 m. d'alçada, des del punt d'operació al terra, que requereixin moviments o esforços
perillosos per a l'estabilitat del treballador, només es faran si s'utilitza cinturó de seguretat o
s'adopten altres mesures de protecció alternatives. No es podran transportar ni manipular
càrregues per o des d'escales de mà quan pel seu pes o dimensions puguin comprometre la
seguretat del treballador. Una escala no podrà ser utilitzada per més d'una persona a l'hora.
Caldrà revisar periòdicament les escales. No es faran servir escales de fusta pintades.
3.1.2.-SOROLLS, VIBRACIONS i TREPIDACIONS
Els sorolls i vibracions s'evitaran o reduiran el màxim possible en el seu focus d'origen.
Les màquines que produeixen sorolls o vibracions molestes s'aïllaran adequadament.
Sempre que no s'aconsegueixi la disminució del nivell sonor s'utilitzaran obligatòriament
dispositius de protecció personal com taps, cascs, etc.
Les màquines que originin trepidacions, hauran d'anar proveïdes de dispositius
esmorteïdors i el treballador que les utilitzi haurà de disposar d'equip de protecció personal
antivibratori (guants, cinturó, botes, etc.).
3.1.3.-PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA L'ELECTRICITAT
La instal·lació elèctrica dels llocs de treball haurà d'ajustar-se al que disposa la normativa
específica (Decret 2413/1973 de 20 de setembre, pel qual s'aprova el REBT, Ordre
Ministerial de 31/10/73 per la qual s'aproven les Instruccions Complementàries MI BT).
La instal·lació no haurà de presentar riscos d'incendi o explosió. Els treballadors hauran
d'estar degudament protegits contra els riscos d'accident causats per contactes directes o
indirectes.
La instal·lació elèctrica i els dispositius de protecció tindran present la tensió, els factors
externs que condicionin i la competència de les persones que tinguin accés a parts de la
instal·lació.

3.1.4.-PROTECCIONS PERSONALS
Seran d'ús obligatori, sempre que sigui necessari eliminar o reduir els riscos professionals.
La roba de treball haurà de complir:
a) Ser de teixit lleuger i flexible, de fàcil neteja i desinfecció i adequada a les condicions de
temperatura i humitat del lloc de treball.
b) Haurà de ser de la talla que necessita cada treballador, sense perjudici de la seva
comoditat i facilitat de moviments.

c) Es reduirà al màxim el nombre de butxaques, botons, cordons, etc. per evitar brutícia i
enganxades.
Protecció del cap:
S'usarà casc, quan existeixi risc de caiguda o projecció violenta d'objectes sobre el cap o
cops.
Protecció de la cara :
En treballs de soldadura elèctrica s'usarà protector tipus pantalla de mà, amb espiell de
vidre fosc.
Protecció de la vista :
Es farà amb ulleres, pantalles transparents o viseres, que hauran de ser de bon netejar i
que redueixin el mínim possible el camp visual.
Si el treballador necessita ulleres amb vidres correctors, disposarà d'ulleres graduades o
que puguin ser sobreposades a les graduades del propi treballador.

Protecció de l'oïda :
Per sorolls de molt elevada intensitat es dotarà als treballadors que els hagin de suportar
d'auriculars amb filtre, orelleres de coixí, discs o casquets antisorolls o dispositius similars.

Protecció d'extremitats inferiors :
Sabates o botes de seguretat amb reforç metàl·lic a la puntera, per a treballs amb risc
d'accidents mecànics als peus.
Qui treballi en feines amb perill de descàrrega elèctrica utilitzarà calçat aïllant, sense cap
element metàl·lic.
Sempre que ho demanin les condicions de treball, les soles seran antilliscants.

Protecció d'extremitats superiors:
Es farà amb guants, mànegues, adequats a cada feina a executar.
Protecció de l'aparell respiratori :
Els equips hauran de complir:
a) S'ajustaran completament al contorn facial.
b) Es netejaran i desinfectaran després d'usar-se.
c) Les parts en contacte amb la pell hauran de ser de goma tractada o de neoprè, per evitar
la irritació de la pell.
Els riscos a prevenir seran els originats per:
a) Pols, fums i boires.
b) vapors metàl·lics o orgànics

Cinturons de seguretat :
Serà preceptiu el seu ús en treballs en alçada amb perill de caiguda.
3.3.-Normes tècniques reglamentàries sobre homologació de mitjans de protecció personal del
Ministeri de Treball
3.4.-Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i instruccions complementàries
3.5.-Estatut dels treballadors
3.6.-Real Decret 555/1986 de 21-2-86, sobre l'obligatorietat d'incloure un Estudi de Seguretat i
Higiene en els projectes d'obres públiques.
3.7.-Real Decret 1627/1997 de 24-10 pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut
en les obres de construcció.
Figueres, octubre de 2017
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4.2. PRESSUPOST GENERAL

PRESSUPOST REFORMA DE LA REGULACIÓ SEMAFÓRICA DE LA
CRUl'LLA ENTRE EL CARRER DE L'EMPORDA 1 CARRER DE DAMAS CALVET DE FIGUERES.
QUANTITAT

DESCRIPCIÓ

PREU U.

IMPORT

1,00 U. MUNT.Mòdul de sortides per a dos grups semafòrics, incloent eq

83,59

83,59

1,00 U. MUNT.Mòdul de sortides per a dos grups semafòrics, incloent eq

346,33

346,33

24,87

49,74

111,58

223,16

2,00 U.MUNT. Senyal Informativa de Polsador de Vianants

9,68

19,36

2,00 U. SUBM. Senyal Informativa de Polsador de Vianants

23,16

46,32

1,00 u.MUNT. Semafor PVC 1/200 LEO de 230 VAC - A

26,39

26,39

1,00 U. SUBM. Semafor PVC 1/200 LED de 230 VAC - A

2,00 U. MUT. Caixa amb Polsador Demanda Vianants
2,00 U. SUBN. Caixa amb Polsador Demanda Vianants

177,21

177,21

2,00 U. MUNT. Semafor PVC 2/200 PPC LED de 230 VAC - R-V

26,39

52,78

2,00 U. SUBM. Semafor PVC 2/200 PPC LED de 230 VAC - R-V

464,23

928,46

2,00 U. MUNT. Repetidor acústic per a avís a invidents de l'autorització

26,64

53,28

2,00 U. SUBM. Repetidor acústic per a avís a invidents de l'autorització

368,42

736,84

1,00 U. MUNT. Columna Semafórica d'acer galvanitzat de 2,0m d'alc;ada

32,60

32,60

1,00 U. SUBM. Columna Semafòrica d'acer galvanitzat de 2,0m d'alc;ada

97,30

97,30

1,00 U. Pintar columna semafòrica amb dues capes de laca vinacryl per a
galvanitzat
1,00 U. MUNT. Suport per a sustentació d'un semàfor de 270 mm de sortin

22,48

22,48

10,95

10,95

1,00 U. SUBM. Suport per a sustentació d'un semàfor de 270 mm de sortin

21,06

21,06

8,91

8,91

91,40

91,40

261,00 MI. MUNT. Cable Manguera 0,6/1 KV DE 4x2,5 mm2

1,02

266,22

261,00 MI. SUBM. Cable Manguera 0,6/1 KV DE 4x2,5 mm2

1,38

360,18

30,00 ML. MUNT. Cable Cu de 35mm2 de secció (Groc-Verd)

0,96

28,80

30,00 ML. SUBM. Cable Cu de 35mm2 de secció (Groc-Verd)

2,64

79,20

1,00 U. Pintar suport semafòric
1,00 U. MUNT. lnterconnexions per cable de fins a 8 parells, dins d'arm

1,00 U. Pica de presa de terra d'Ac-Cu de 2 m de !largada i 14 mm 0
a terra verticalment
1,00 incada
U. Construcció
d'espira en qualsevol tipus de paviment, incloent

19,25

19,25

217,88

217,88

l'arrencada de l'existent ireposició del mateix, excepte l'import del
cable
1,00 U. Presentació de tub per a espira

31,51

31,51

595,00

595,00

65,68

2.955,60

80,50

80,50

38,11

38,11

1,00 U. Memoria Técnica de Disseny.
TREBALLS O'OBRA CIVIL
45,00 MI. Obertura i reposició de rasa en vorera de 40*60 inclós tall a disc,
demolició del paviment, excavació, transport de runa a abocador
incloses axes, rebliment i compactació al 95% PM, base de formigó
HM-25 de 12 cm de gruix i reposició de paviment.
1,00 U. Fonament de formigó per a columna mitjançant dau d'0,4x0,4x0,6
m
1,00 U.Ajustar columna amb reforçament de basament, iajust de paviment

1,00 U.Arqueta de registre de 40x40 cm constru'ida amb totxana i fans del
mateix rebent el marc i tapa corresponent, sense incloure aquests

73,18

73,18

1,00 U.Marc itapa de ferro fos de 40x40 cm

23,63

23,63

1,00 U. MUNT. Marc i tapa de ferro fos de 40x40 cm

El Cap d'Enginyeria i Medi Ambient
Martí Pou Molinet

1,69

1,69

Total execució material

7,798,91

I.V.A. 21%

1,633,77

TOTAL PRESSUPOST

9,436,68

5. PLANOLS

