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 MEMÒRIA DESCRIPTIVA. 

 MD 1. GENERALITATS. 

 1. Objecte del projecte: Millora ambiental, funcional i paisatgística del Parc Rosa Oriol Anguera.

 2. Emplaçament: Ca l’Artigues, Lliçà d’Amunt. Vallès Oriental.

 3. Promotor: Ajuntament de Lliçà d’Amunt.

 4. Autors del projecte:     Arquitectura Circular - Anna Altemir i Montaner, arqte. col.66499/5
 Col·laborador: Spyros Schinas, arqte. col.78302/1 
 Enginyeria: E360 Serveis Globals d'Enginyeria, S.L.P. 

 MD 2. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE. 

 1. Antecedents.

 1.1 Emplaçament. 

 El Parc es troba al barri de Ca l’Artigues, de Lliçà d’Amunt, i limita al nord oest amb el carrer 
 d'Alcalatén, al nord-est amb el Carrer de la Marina i el recinte de l’escola Rosa Oriol Anguera, al 
 sud-est amb la riera de Ca l’Artigues, i al sud-oest amb el Carrer de Ca l’Artigues. 

 1.2 Planejament vigent. 

 El planejament urbanístic vigent que afecta el parc objecte del projecte és el següent: 

 - Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Lliçà d'Amunt (POUM), aprovat al gener de 2014, i les
 seves posteriors modificacions

 El POUM divideix i qualifica el sòl de l'àmbit d'actuació en: 

 - Sistema urbanístic d'espais lliures:
 Sistema d'espais lliures (Clau V) 
 Sistema hidràulic (Clau H) 

 - Sistema urbanístic d'equipaments comunitaris (Clau E)

 1.3 Serveis existents. 

 Al estar situat envoltat de zona urbana consolidada al solar hi poden arribar tots els serveis 
 necessaris per a urbanitzar-lo. Els serveis s’hauran de fer arribar al Parc des del Carrer de la 
 Matarranya generalment, i puntual des del carrer de la Marina i el Carrer d’Alcalatén. 
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 1.4 Estat actual. 

 A l’actual àrea d’intervenció hi podem diferenciar diverses zones. A l’extrem nord, hi ha el parc de 
 jocs infantils en relació a l’accés a l’Escola Rosa Oriol Anguera, i un descampat que s’utilitza 
 actualment com a aparcament informal. Al límit sud de l’actual aparcament, hi ha un accés des del 
 Carrer de Ca l’Artigues cap a l’Escola, amb arbrat lineal, a continuació cap al sud, trobem una 
 zona de prat , una àrea amb paviment de formigó molt erosionat, i a continuació una gran extensió 
 de prat amb topografies que conforma l’actual  zona de salts per a bicicleta BTT. Continuant cap al 
 sud, segueix el prat silvestre amb alguns pollancres singulars, fins arribar a l’extrem sud de l’àmbit 
 d’actuació, on trobem una agrupació de lledoners. A l’extrem sud-est del recinte de l’escola, 
 trobem un camí que voreja la tanca de l’escola i condueix a una pineda amb dues clarianes que 
 connecta amb alguns accessos informals cap al carrer de la Marina. Resseguint el límit de la riera, 
 trobem, de nord a sud, una agrupació de pollancres, dos exemplars molt grans de ginesta, uns 
 petits turons fruit d’abocament de terres, un exemplar petit d’ametller i un pou. A la llera de la riera, 
 que presenta en alguns punts una forta erosió, trobem agrupacions de canya americana (  arundo 
 donax  ). 
 Actualment el terreny del solar té una pendent variable, generalment suau, amb alguns desnivells 
 puntuals més pronunciats. 
 Els recorreguts habituals es marquen en l’erosió del prat i assenyalen clarament dos eixos, 
 nord-oest/sud-est  i nord-est/sud-oest, que es creuen. 
 En tot l’àmbit d’actuació a excepció de la zona de jocs infantils, no existeix mobiliari urbà. La 
 il·luminació existent es limita a dues columnes amb focus cap a la zona de salts de BTT situats a 
 la vorera del carrer de Ca l’Artigues, i una columna amb focus a l’àrea actual d’aparcament 
 informal. 

 1.5 Objecte del projecte 

 L’objectiu del projecte és la millora ambiental, funcional i paisatgística de l’àmbit del Parc Rosa 
 Oriol Anguera. Els objectius bàsics són fruit del procés participatiu entre el govern municipal, els 
 veïns i veïnes de Ca l’Artigues, i l’ampa de l’Escola Rosa Oriol Anguera. 

 Els objectius bàsics són: 

 • Crear un nou espai lliure públic revitalitzat per a l’ús d’esbargiment, socialització i 
 descans de la gent del municipi, tant grans com petits, tot mantenint el caràcter dels 
 espais arbrats existents amb intervencions mesurades i de baix manteniment. 

 • Augmentar la qualitat ambiental del parc, incorporant nova vegetació. 

 • Millorar i ampliar la zona de jocs infantils en relació amb l’Escola Rosa Oriol Anguera, 
 resituant l’àrea d’aparcament informal a l’altra banda del carrer de Ca l’Artigues. 

 • Crear una nova àrea de jocs infantils prop de l’accés al Mercat Municipal, una àrea de 
 pícnic a la pineda i una nova àrea de pràctica de cal·listènia 

 • Millorar l’accessibilitat del parc, per a persones amb mobilitat reduïda, pavimentant els 
 recorreguts principals i construint escales i rampes als punts amb més desnivell. 

 • Generar punts d’ombra i descans al llarg dels recorreguts principals, i assegurar-ne la 
 correcta il·luminació, dotant tot el parc del mobiliari necessari. 
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 • Millorar la infiltració d’aigua de pluja, per tal de frenar l’erosió de la riera i eliminar les
 espècies vegetals invasores.

 • Acotar la zona de salts de BTT i fer-la compatible amb l’ús segur de la resta del parc per
 part d’altres persones usuàries.

 2. Descripció del projecte

 2.1 Descripció general de la intervenció 

 Situat al barri de Ca l’Artigues, el projecte sorgeix del resultat d’un procés participatiu amb els 
 veïns i veïnes del barri, així com de l’associació de famílies de l’escola Rosa Oriol Anguera i 
 d’altres col·lectius i associacions del municipi. La voluntat del projecte és les  fer renéixer un espai 
 lliure de grans dimensions, envoltat de teixit urbà. 

 El solar es convertirà en un parc amb una gran qualitat paisatgística a disposició dels i les 
 habitants de Lliçà d’Amunt, dotant-los de nous serveis públics. No només com a una contribució 
 estètica al paisatge urbà de la vila, sinó també com a un element clau en la sostenibilitat del teixit 
 urbà i dels habitants que hi viuen. 

 Amb tot el que pot aportar aquest nou espai verd a la vila, veïns i veïnes, podem incloure la millora 
 en la qualitat de l’aire, l’absorció acústica, més biodiversitat de flora i fauna i punts d’esbarjo i 
 contacte amb la natura. Amb això es prioritza l’esbargiment i el descans dels i les usuàries del 
 Parc creant espais agradables i de silenci per a la interacció amb la natura. A més, per tal de 
 millorar l’accessibilitat del parc, es té cura de millorar-ne els accessos, ja sigui amb escales o amb 
 camins de pendent molt suau. 

 Es fa una aposta clara per augmentar-ne la vegetació, creant diversitat de paisatges que 
 identifiquen les diferents activitats del parc. Igualment es procura fer una transició per tal d’anar 
 substituint els pins blancs que presenten problemes de risc de caiguda tot mantenint el tipus 
 d’ambient de zones amb pins i d’altres arbres mediterranis creant espais a mitja ombra per 
 passejar i relaxar-se. 

 Es planteja un parc obert, ben comunicat amb el seu entorn proper i que s’ordena mitjançat dos 
 eixos principals que comuniquen les entrades, enllaçant especialment l’Escola amb el Mercat i 
 zonifiquen l’espai lliure. Seguint aquests eixos hi ha els camins pavimentats amb una pendent 
 pràcticament constant que recorren el parc i enllacen les diferents zones, per tal d’aconseguir uns 
 recorreguts agradables i accessibles per al passeig tant de gent gran com de la resta de persones 
 usuàries. A cada entrada es crea una zona de vegetació que remarca els camins i protegeix de 
 l’erosió l’entorn immediat. 

 Les zones es distribueixen per usos donant servei a les necessitats del parc. Trobem zones 
 d’estada i descans al llarg de tot el parc amb espais a mitja ombra i bancs potenciant espais de 
 relació o passeig. Les àrees de jocs infantils es vinculen als equipaments públics (escola i mercat) 
 i tenen un fàcil control visual des dels bancs i camins del parc. Es col·loquen jocs de materials 
 nobles com la fusta integrats dins l’estètica tradicional del parc i perquè els infants puguin jugar 
 amb seguretat. Es crea una àrea de calistenia per a l’exercici físic a l’exterior, una àrea de pícnic a 
 la pineda, i es redefineix l’àrea de btt per fer-la compatible amb la resta d’usos del parc. 
 La vegetació no segueix una ordenació aparent ja que es manté la existent (reforçada amb nous 
 exemplars). Només als camins es creen les fileres d’arbres per acompanyar i marcar al passejant 
 durant tot el recorregut. 
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 En quant a la il·luminació està pensada per acompanyar els recorreguts interiors del parc i les 
 activitats principals, tot garantint la sensació de seguretat nocturna. 

 2.2 Descripció de les obres incloent-hi els mitjans auxiliars 

 El projecte es basa en la revitalització d’aquest espai lliure públic creant el Parc de Ca l’Artigues. 
 Dintre del parc apareixen diferents zones destinades a diverses activitats per donar servei a les 
 necessitats d’esbargiment i descans de les persones. Es busca mantenir la vegetació existent i 
 espontània alhora que es creen noves zones arbrades i d’altres amb arbustos i plantes, 
 Es redefineixen els eixos de vialitat que uneixen els punts d’interès i estructuren el parc. La solució 
 adoptada respecte als vials respon a les necessitats de comunicació entre les diferents entrades 
 del parc per unir els carrers i zones d’una manera accessible i distribuir l’espai lliure. Per tant, es 
 creen una sèrie de camins i s’acondiciona el parc amb il·luminació, mobiliari, i zones de vegetació 
 respectant l’entorn natural. 

 Totes les actuacions es duran a terme en 1 sola fase, descrita a l’apartat de memòria d’execució. 
 Algunes de les actuacions descrites podran ser executades parcial o totalment per part del 
 personal de brigada de l’Ajuntament. 

 MD 3. REQUISITS A COMPLIMENTAR EN FUNCIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DE LA 
 INTERVENCIÓ 

 Segons el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, les obres a efectuar tenen la classificació 
 següent: 

 Article 12 
 Classificació de les obres ordinàries 

 12.5 Quan tenen per objecte fer front al deteriorament que es produeix per mer transcurs del temps o per 
 l’ús natural del bé, les obres necessàries tenen la consideració d’obres de conservació i manteniment. 

 Article 35 
 Obres de conservació i manteniment 

 35.1 Les obres han de ser mantingudes i inspeccionades al llarg de la seva vida d’acord amb el que 
 determinen els reglaments específics de les instal·lacions o productes constituents o incorporats a les 
 obres. 

 35.2 Les obres de conservació i manteniment han de ser objecte d’un pressupost, i , si s’escau, d’una 
 documentació anàloga a la de les reparacions menors, llevat dels casos en què per característiques 
 especials, no siguin susceptibles d’integrar-se en un pressupost i siguin executades directament per 
 l’administració amb càrrec a les consignacions lliurades per a aquests fins. 
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 MD 4. QUADRE DE SUPERFÍCIES. 

 SUPERFICIE DE L'ÀMBIT D'ACTUACIÓ   37.636,21 m2 

 ZONA PARC INFANTIL ROSA ORIOL ANGUERA  2.388,47 m2 

 ZONA ACTUAL APARCAMENT  2.074,23 m2 

 ZONA DE PRAT  25.838,05 m2 

 ZONA DE PINEDA  4.019,42 m2 

 ZONA DE LA RIERA  3.316,04 m2 
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 MEMÒRIA CONSTRUCTIVA. 

 MC 1. TREBALLS PREVIS. 

 MC 1.1 Enderrocs 

 Prèviament  a  l’inici  de  les  obres  d’urbanització  del  parc  caldrà  procedir  a  l’enderroc 
 d’alguns  elements  preexistents  al  solar.  L’actuació  d’enderroc  principal  consistirà  en  la 
 retirada  de  les  restes  d’una  pavimentació  de  formigó  molt  deteriorada  preexistent  i  el  canvi 
 d’emplaçament  de  la  tirolina.  A  més,  caldrà  l’eliminació  de  les  agrupacions  de  canya 
 americana  presents  al  costat  de  la  riera  D’altra  banda,  es  retiraran  també  la  totalitat  dels 
 arbres morts, tant el tronc com la “soca”, així com aquells que presentin risc de caiguda. 

 Es  posarà  especial  interès  en  no  afectar  les  espècies  vegetals  existents  alhora  de  fer  els 
 enderrocs  i  moviments  de  terres.  Es  tindrà  cura  de  no  malmetre  les  instal.lacions  existents 
 que  s’hi  puguèssin  trobar,  donada  la  presència  de  l’escola,  i  en  concret  els  fanals  existents 
 que es traslladaran a la nova ubicació projectada. . 

 MC 1.2 Moviment de terres 

 Els  moviments  de  terres  de  l’obra  vindran  condicionats  per  dos  premisses  principals.  Per 
 una  banda  mantenir  el  màxim  possible  la  topografia  actual  del  terreny,  per  l’altra  assegurar 
 la  correcta  accessibilitat  a  les  persones  amb  mobilitat  reduïda  a  tots  els  elements 
 principals  del  parc.  Això  comportarà  que  els  moviments  de  terres  principals  es  produeixin 
 al  llarg  dels  3  camins  principals  per  obtenir  pendents  continus  i  complint  el  que  marca  la 
 normativa.  Així  mateix  s’aplanaran  i  aterrassaran  les  diferents  zones  de  joc  i  també  caldrà 
 retirar  la  capa  de  terra  i  grava  més  superficial  a  l’antiga  zona  d’aparcament  informal,  per 
 tal  de  permetre  la  seva  renaturalització.  Per  últim  cal  tenir  en  compte  també  la  modificació 
 de  la  topografia  actual  per  tal  de  suavitzar  l’escorrentia  d’aigua  de  pluja  a  la  zona  més 
 propera  a  la  riera  i  fer  l’aplanament  dels  actuals  relleus  per  a  salt  de  Btt  i  la  posterior 
 creació  dels  nous  relleus  per  al  nou  circuit.  La  majoria  de  terres  a  utilitzar  seran  les  de 
 l’acopi existent al propi recinte del parc. 

 MC 2. PAVIMENTS. 

 Noves pavimentacions del Parc. 

 Trobem dos tipus de pavimentació segons la seva situació dins el parc. 

 - Àrees de joc infantil (sorrals) 

 A les àrees de joc infantil es crea un àmbit de sorral que permet actuar com a paviment 
 esmorteïdor de caigudes alhora que suposa un element més de joc. Sobre el nivell de terra actual 
 es realitza una excavació de 50cm de profunditat que es reomplirà amb sorra d’1-3mm 
 convenientment rentada i garvellada. Per tal de delimitar aquestes zones, es col·locarà una vorada 
 de peces prefabricades de formigó tipus Breinco especials tj37 o equivalent amb una base de 
 formigó. 
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 - Camins 

 Els camins principals,(destinats a trànsit de persones i de vehicles lleugers de manteniment del 
 parc, es resolen amb un paviment continu de terra compactada tipus ARIPAQ o equivalent, de 
 8cm de gruix, amb color a determinar per la D.F. sobre una subbase de Tot-u artificial de 10cm 
 compactada al 98% P.M. A banda i banda, els camins queden delimitats amb una filera de peces 
 de formigó prefabricades tipus jardí tj7 de la casa Breinco o equivalents, col·locades sobre una 
 base de formigó. 
 El camí secundari que recorre la tanca existent de l’escola, d’ús exclusivament destinat al trànsit 
 de persones donada la seva poca amplada, es pavimenta amb el mateix sistema però redu¨nt el 
 gruix d’ARIPAQ a 6cm. 

 Escales 
 A dos dels accessos del parc que es regularitzen, es projecten escales executades amb una 
 solera de formigó armat de 15cm d’espessor  i travesses de fusta ancorades, similars a l’escala 
 existent. Per tal d’adaptar-se a la normativa d’accessibilitat, s’incorporen tant a les escales noves 
 com a l’escala preexistent, baranes d’acer inoxidable de doble passamà. A més, a l’escala existent 
 al c/Matarranya es renoven tots els graons de fusta que estan en mal estat. 

 MC 4. ENJARDINAMENT. 

 La vegetació existent és força variada, i serveix de guia per al desenvolupament de 
 l’enjardinament del parc.  D’una banda hi ha l’agrupació de pins blancs de gran alçada (alguns 
 dels quals s’hauran de retirar) combinades amb petites alzines. Al parc infantil i a prop del mercat 
 hi trobem diversos lledoners i alguna prunera vermella. A mesura que ens aproximem a la riera, 
 trobem diferents exemplars de populus alba i populus nigra i alguns arbustos. També hem 
 localitzat un petit exemplar d’ametller.   Es farà una poda i revitalització dels arbres existents vius i 
 es tindrà cura d’ells durant tota l’obra, fent aportacions d’aigua si es considera necessari. Al tractar 
 l’enjardinament del parc el primer a tenir en compte ha estat conservar al màxim l’arbrat existent 
 (enretirant només els arbres morts) i mantenir-ne tant la distribució de l’arbrat i els arbustos. 

 Al projecte d’enjardinament del Parc de Ca l’Artigues distingim quatre zones d’arbrat. 

 Bosc mediterrani comestible: 
 Compren la major extensió del parc i es proposa la plantació d’espècies de clima mediterrani amb 
 fruits comestibles, com son  Quercus rubra, Quercus  ilex  i  Pinus pinea  . Aquestes espècies son 
 d’una gran resiliència climàtica i poden suposar una font d’alimentació gratuïta i de lliure accés en 
 cas d’emergència. 
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 Floració vistosa: 
 Situades a les àrees de nous jocs infantils, es proposen plantacions d’arbres amb floracions molt 
 vistoses de tons vermellosos i rosats com son  Lagerstroemia  indica, Aesculus carnea briotii, Malus 
 prairie fire  i  prunus cerasifera pissardii. 

 Bosc de ribera: 
 Es reforcen les àrees de vegetació de ribera amb més exemplars de  Populus alba, Fraxinus 
 angustifolia, Fraxinus angustifolia Raywood, Populus tremula  i  Sambucus nigra. 

 Paisatge productiu: 
 Per tal de millorar la infiltració d’aigua i reduir l’erosió de la llera de la riera, es modifica la 
 topografia creant quatre bancals amb “swales” on, de manera alineada, es plantaran espècies 
 d’arbres productius reproduint el paisatge agrícola del Vallès Oriental com son l’olivera  Olea 
 europea  i l’ametller  Prunus dulcis  , contribuint també  als recursos comestibles de lliure accés al 
 municipi. 

 Finalment, es projecta una sèrie d’  arbres d’alineació  de fulla caduca per tal d’oferir ombra durant 
 els recorreguts més llargs a través del parc. D’una banda, es dona continuïtat a la plantació 
 existent de Celtis australis acabant d’emmarcar el parc infantil davant l’escola, i per altra, 
 s’acompanya el recorregut lineal principal del parc amb exemplars de Zelkova serrata, per la seva 
 gran adequació al nostre clima, resistència a plagues, creixement mitjanament ràpid i capacitat de 
 generar ombra amb els seu fullatge de fulla caduca. 
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 Seguint amb el projecte d’enjardinament, distingim cinc zones amb plantacions de volums petits i 
 mitjans. 

 Agrupacions d’entrada 
 Per tal de remarcar de forma vistosa els accessos peatonals del parc i protegir de l’erosió els 
 talussos, s’enjardinen els laterals de les escales d’accés al parc amb una barreja de volums tipus 
 Phlomis fruticosa, Salvia jamensis, Salvia indigo spires, Cistus purpureus, Limonium perezii, 
 Hypericum balearicum, Eragrostis spectabilis, Achillea terracota, Diosma hirsuta, Vitex agnus 
 castus, Escallonia ivey, Callistemon red rocket  i una especie entapissant pels laterals de les 
 escales,  Falkia repens  . 

 Agrupació mediterrània 
 A ambdós costats del camí superior que voreja l’escola hi ha talussos amb desnivells pronunciats i 
 molt erosionats. En aquestes àrees es proposa l’enjardinament amb una barreja d’arbustos alts i 
 baixos típics del sotabosc mediterrani, com son  Rhamnus alaternus, Prunus spinosa, Quercus 
 coccifera, Cistus x florentinus  i  Cistus x ralettii.  A les zones amb més erosió, es proposa una planta 
 entapissant tipus  Rosmarinus officinalis boule  . 
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 Agrupacions herbàcies 
 A les àrees on es modifica la topografia per millorar la infiltració d’aigua de pluja, es proposa la 
 plantació en franges de diverses espècies herbàcies que ajudin a retenir el sòl, alhora que 
 ofereixen un contrast paisatgístic interessant com son  Stipa tenuissima, Pannicum virgatum 
 squaw, Festuca glauca, Elegia tectorum, Dietes Grandiflora, Pennisetum massaicum  i  Dietes 
 bicolor. 

 Finalment, per tal de millorar i enverdir l’aspecte de la tanca de l’escola, es planten espècies 
 trepadores d'ocultació  tipus  Plumbago auriculata,  Plumbago auriculata var. alba  i  Jasminum 
 fruticans. 

 Zones de prat 
 A l’encreuament dels camins principals interiors del parc, es crea una clariana amb aspecte de 
 prat. En aquesta àrea es reforça la vegetació actual amb sembra de llavor de prat, combinant 
 gramínies i lleguminoses,   així com en aquelles àrees on hi hagi hagut moviments de terres que 
 hagin eliminat la capa superficial vegetal actual, o allà on per causa d’erosió, compactació o 
 existència prèvia de paviment no n’hi hagués en l’estat inicial. 

 Per tal de garantir la sostenibilitat hídrica i el baix cost de manteniment del parc no es proposa cap 
 tipus de reg per aspersió ni difusió a les zones de prat, entenent que el seu aspecte serà òptim en 
 els períodes humits de forma natural tal com passa actualment en aquest espai. 

 S’han tingut en compte criteris com els baixos requeriments hídrics, l’adaptació a zones d’ombra, 
 les diferents èpoques de floració o els diferents colors de la floració, alhora de triar les espècies 
 del projecte. 

 En totes les zones on està previst l’enjardinament es prepararà el terreny afegint-hi una base de 
 terra vegetal adobada i garbellada suficient per a la plantació de les espècies previstes. 

 MC 5. MOBILIARI URBÀ. 

 Ens trobem davant d’un parc que es projecta per a una multiplicitat d’usos. Per tant, el mobiliari 
 dóna suport a aquestes activitats. 
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 1.Estada i passeig: Situem bancs tipus BCN21 Eco de Novatilu o equivalent,  i papereres tipus City
 UP2 de Novatilu o equivalent distribuïdes uniformement al llarg de les zones de pas i estada.
 També es col.loquen 3 fonts tipus Quadrada P UF3P i una unitat de font apta per a persones i
 gossos tipus Quadrada PD UF3PD de Novatilu o equivalent.

 2. Àrea de jocs infantils de l’Escola. Es projecta per tal de complementar els jocs existents. D’una
 banda, es reubica la tirolina, per allunyar-la de l’accés de l’escola i evitar accidents per la seva
 trajectòria. També s’incorpora un pont elàstic en dos segments, que permet ser utilitzat de moltes
 formes diferents i per varies persones alhora, i que és atractiu tant per a infants més petits com per
 a joves. D’altra banda, es proposa una instal·lació de gran sorral amb una estructura de joc
 pensada per a infants menors de 12 anys que combina el joc simbòlic , el jocs de manipulació de
 sorra i exercicis d’equilibri.

 ELEMENTS: 
 -  CONJUNT DE 3 CASETES DE FUSTA:

 Caseta Unique TREE HOUSE conífera autoclau  - Eibe / Parcs i Jardins Catalunya
 Caseta Seaside house unit conífera autoclau  - Eibe / Parcs i  Jardins Catalunya
 Caseta Log Cabin with rest area conifera autoclau - Eibe / Parcs i Jardins Catalunya

 -  PONT ELÀSTIC EN DOS SEGMENTS - Kompan

 3. Àrea de jocs infantils del mercat. Es planteja per tal d’oferir experiències alternatives a les del
 parc de l’escola, centrades en diversos tipus de moviment: gronxador-cistella per al balanceig,
 element giratori i trampolí rodó per a saltar.

 ELEMENTS: 
 -  GIRATORI "URANUS" Ø 115 cm - Eibe / Parcs i Jardins Catalunya
 -  TRAMPOLÍ RODÓ Ø 170 cm - Eibe / Parcs i Jardins Catalunya
 -  BIRD NEST SWING - Kompan

 4. Àrea de calistenia. S’ha triat una estació d’entrenament físic a l’aire lliure molt completa, que
 permet generar un pol d’atracció per a joves al voltant de l’esport dins el parc.  L’element triat
 permet realitzar un entrenament integral del cos: abdominals, flexions, squats, “muscle-ups”,
 “dips”, entre altres. Conté biga d'equilibri, banc per abdominals inclinat, barra alta estil
 serp, paral·leles petites i llargues, combinació de barres estil “freestyle”, anelles i doble escala de
 transició a diverses alçades.

 ELEMENTS: 
 -  EN7623 WORKOUT ACTION TOTAL - Happyludic-Buglo

 5. Àrea de picnic. Es crea una àrea de picnic sota l’actual pineda.
 -  Taules amb bancs de picnic UVM2ECO de Novatilu o equivalent

 6. Circuit BTT. Es proposa la creació d’un circuit de doble nivell per a la pràctica de BTT. La seva
 formalització es realitza mitjançant moviments de terra del propi terreny, per crear els desnivells,
 tot aprofitant la pendent existent.

 MC 6. TANQUES. 

 Per la naturalesa oberta del parc, no es preveu la realització de tanques, a més, els jocs infantils 
 es situen protegits de la vorera i per tant no precisen de tanques al perímetre. 

 www.arquitectura-circular.com      c/Diputació, 15. Montmeló 08160        tel: 682 52 02 89       email: altemir@coac.net 



 Projecte Bàsic i d’Execució  Parc de Ca l’Artigues 

 Lliçà d’Amunt 

 MI – MEMÒRIA D’INSTAL.LACIONS. 
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AN1. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

1. INTRODUCCIÓ

Objecte
L’objecte del present expedient és definir les característiques tècniques de la instal·lació
elèctrica d’enllumenat exterior, en conformitat amb la normativa vigent, corresponents
a la nova instal·lació d’enllumenat públic exterior al Parc de Ca l’Artigues, consistent en
la instal·lació d’un nou quadre de comandament, la instal·lació de 32 nous punts de
llum de tecnologia LED, 3 columnes de projectors també LED i la centralització de 3 punts
de llum existents al nou quadre de comandament, al municipi de Lliçà d’Amunt.

Abast dels treballs
Instal·lació i subministrament de quadre de mesura, comandament i protecció adient
muntat en mòduls de doble aïllament, allotjat a l’interior d’un armari d’acer inoxidable,
model MONOLIT‐2 BCN amb 4 sortides (III) + 2 sortides (II) de la firma ARELSA.

Instal·lació de 32 nous punts de llum formats per columna cilíndrica de h=4m amb
lluminària Novatilux model Innova B de 24 Leds de 30W LED 4.000K.

Instal·lació de 3 nous punts de llum formats per columna cilíndrica de h=10m amb
projectors Novatilux model Milan de 48 Leds de 100W LED 4.000K cada projector amb un
total de 3 projectors.

Instal·lació de nou conductor soterrat denominació RVFV 0,6/1 kV de 4x6mm².

Instal·lació de nou conductor soterrat denominació RVFV 0,6/1 kV de 2x2.5mm². (línia
aigua)

Instal·lació de línia de terra.

2. DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

Relació de receptors
Per als punts de llum LED, el consum dels divers representa el 10% de la seva potència
nominal.

Taula de potències:

Circuit Tipus de punt de llum Decripció P unitaria (W) Unitats Potencia (w)
Nou 48 led 100 9 900

Existent --- 3 250 750
Línia A2 Nou 24 led 30 10 300
Línia A3 Nou 24 led 30 11 330
Línia A4 Nou 24 led 30 11 330
Linia F1 Nou quadre aigua --- 400 1 400
Linia F2 WIFI --- 100 1 100

Total 3110
186

Potència dels equips auxiliars exist. (15%) 112,5
Total potència instal·lada 3408,5

Línia A1

Potència dels equips auxiliars LED (10%)



Quadre de potències

Potència màxima admissible: 3408,5 W
Potència instal·lada: 3408,5 W
Potència simultània: 3329 W
Potència contractada: 3450 W

Subministrament
La tensió de subministrament és nova de característiques 230/400V (trifàsica). El
subministrament de corrent existent ha estat realitzat per la Companyia ENDESA.
Aquest subministrament es troba situat en la ubicació assenyalada en el plànol de
planta d’instal·lació.

Components de la instal·lació

Lluminàries:
- Punt de llum format per columna cilíndrica de h=4m amb lluminària Novatilux

model Innova B de 24 Leds de 30W LED 4.000K.
- Punts de llum format per columna cilíndrica de h=10m amb projectors Novatilux

model Milan de 48 Leds de 100W LED 4.000K cada projector amb un total de 3
projectors

Distribució elèctrica:
La distribució d’energia elèctrica de la reforma serà amb instal·lació soterrada.

Els trams soterrats compliran amb les següents característiques:
- Els  conductors  de  potència  seran  de  coure  electrolític,  amb  tensió  nominal

d’aïllament  0,6/1kV  amb  coberta de XPLE. La seva secció serà l’especificada
en l’apartat dels càlculs de secció de les línies, la qual no serà inferior a 6 mm²
en cap cas.

- L’estesa dels conductors de potència es realitzarà a l’interior de tubs de polietilè
corrugat de doble capa, els quals no tindran un diàmetre interior menor a 90
mm².

- S’instal·laran a una profunditat mínima de 60 cm.
- No s’instal·larà més d’un circuit per cada tub corrugat.
- Es col·locarà una  cinta  de  senyalització  homologada,  la  qual  advertirà  la

existència de  conductors d’enllumenat soterrats. Aquesta cinta es col·locarà a
una distància d’entre 10 cm i 25 cm per sobre del tub corrugat de la
canalització.

- S’acompliran les distàncies mínimes per encreuaments i paral·lelismes indicats a
la normativa vigent.

Conductors:
Pels trams soterrats són tipus armat, manguera negra RVFV de 0,6/1 kV de 4x6mm² de
secció.

Estan formats en tot moment per fil de coure electrònic aïllat mitjançant aleació especial
de policlorur de vinil per donar‐li forma cilíndrica mitjançant goma vulcanitzada.
Disposaran d’un armat interior de protecció contra rosegadors de tipus fleje. La coberta



exterior és de policlorur de vinil de color negre per a tenir una resistència més elevada
a greixos, dissolvents i elements externs, i no deixar passar els raigs ultraviolats.

La protecció contra contactes directes queda garantida per l’ús de components
elèctrics inaccessibles i cable de 1000 V de doble aïllament.
Les línies d'alimentació a punts de llum amb làmpades o tubs de descàrrega estaran
previstes per transportar la càrrega deguda als propis receptors, als seus elements
associats, als corrents harmòniques, d'arrencada i desequilibri de fases. Com a
conseqüència, la potència aparent mínima en VA, es considerarà 1,8 vegades la
potència en watts dels llums o tubs de descàrrega.

La màxima caiguda de tensió entre l'origen de la instal·lació i qualsevol altre punt serà
menor o igual que el 3%.

Caixes d’embornament i connexió:
Aquestes  caixes  tindran  els  borns  normals  per  a  les  entrades  i sortides  de  la  línia,
també  per  als  cables d’alimentació del punt de llum.

Els fusibles a utilitzar seran del tipus cartutx, mida “0”, de 10,3x38 mm i referències talla C‐
20, de 100 kA, 500 V, C 63‐210, CEI 269‐2 y UNE 21.103.

Les caixes hauran de tenir una elevada protecció a contactes directes sobre la corrent
i han de permetre la desconnexió del punt de llum i comprovació de l’estat dels fusibles
amb facilitat.

Instal·lació general de posada a terra:
Tots els nous suports ancorats a  terra disposaran d’un elèctrode de posta a  terra,
acomplint amb el Reglament de Baixa Tensió per a les instal·lacions d’enllumenat
exterior.

En compliment de la normativa vigent, es disposarà com a mínim d’un elèctrode de
posta a terra cada 5 punts de llum, així com al primer i a l’últim punt de llum de cada
circuit.

Per la unió de les plaques de terra es disposarà d’una línia de terra formada per cable
de coure nu de 35mm² de  secció  per  les  línies  soterrades.  Aquest  cable  anirà  soterrat
directament a terra, és a dir, fora de les canalitzacions elèctriques.

El conductor de protecció  que  unirà  cada  suport  amb  la  xarxa  de  terres,  serà  de
cable  unipolar  aïllat 450/750V,  amb  recobriment  de  color  verd/groc  i  secció  16mm².

La  unió  als  suports es farà mitjançant terminal a pressió, cargol, roseta i femella de
materials no oxidable.

El valor màxim de la resistència de posta a terra serà inferior a 30 Ω

Connexions equipotencials:
Per  tal  d’evitar  l’aparició  de  diferències  de  potencial  perilloses  entre  masses  de  la
instal·lació i  d’altres elements conductors simultàniament accessibles, i un cop realitzat



una anàlisi prèvia de les situacions que poguessin generar‐les, s’han instal·lat les
connexions equipotencials necessàries donant compliment a la ITC‐ BT‐09.

Tanmateix, segons s’especifica en la Guia Tècnica d’Aplicació del Reglament de baixa
Tensió, publicada pel Ministeri de Ciència i Tecnologia (Edició 0, Revisió 4), en la pàgina
25, s’especifica que “la situació d’algun element conductor sense equipament elèctric
del mobiliari urbà, com és el cas de senyals de trànsit, panells publicitaris, bancs públics,
baranes i tanques, pivots antiaparcament, etc. en les proximitats (a distància igual o
inferior a 2m) d’un suport d’enllumenat exterior. Com l’element conductor pertanyent al
mobiliari urbà no té  equipament  elèctric,  no  és  necessari  establir  una  connexió
equipotencial,  donat  que  els  elements conductors  del mobiliari  urbà esmentats,  de
fet es  troben al  potencial  de la  terra,  pel  que  una  connexió d’aquesta natura no
aportaria seguretat suplementària”.

Càlcul del circuit de protecció de xarxa de terres soterrada:
Procedim a efectuar el càlcul de les preses de terres, que està constituïda per cable de
Cu despullat de 35 mm² de secció i plaques de terra quadrades, d’acer galvanitzat i de
50cm de costat, amb la finalitat d'obtenir un valor de la resistència a terra igual o inferior
a 30Ω amb interruptors diferencials d’un màxim de 300mA de sensibilitat (ITC‐BT‐09
Apartat 4).



AN4. INSTALACIÓ REC

Objecte
L’objecte del present expedient és definir les característiques tècniques de la instal·lació 
de reg a la nova instal·lació exterior al Parc de Ca l’Artigues, consistent en la instal·lació 
de diferents zones de reg automatitzat (Aspersió-Difusió-Degoteig), una xarxa de boques 
de reg manuals i 4 fonts d’aigua (3 simples i 1 doble).

Abast dels treballs
Instal·lació i subministrament de les diferents arquetes per comptador claus, by-pass 
mestre i cabalímetre, i arquetes de by-pass sectorial.

Instal·lació de la xarxa principal de reg automatitzat, la xarxa de boques de reg manual 
i la xarxa de fonts.

Instal·lació de diferents zones de reg automatitzat.

Instal·lació de 22 boques de reg manual.

Instal·lació de 3 fonts (2 simples i 1 doble).

2. DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE REC

La instal·lació constarà en general de les següents parts:

1) Estructura bàsica: xarxa primària, secundària, canalitzacions, pericons i tapes.
2) Emissors i distribuïdors d’aigua
3) Programació

Tal i com es pot veure als plànols i esquemes la instal·lació s’inicia a l’escomesa provinent
de la xarxa municipal on trobem l’arqueta de connexió amb comptador, clau de pas i
vàlvula de retenció.

A continuació es disposarà d’una arqueta amb el by-pass mestre de la xarxa de reg
principal i les vàlvules de tall de la xarxa de fonts i de boques de reg manuals.

En capçalera de la xarxa de reg principal i trobarem un cabalímetre controlat per
l’armari programador per gestionar el cabal necessari en cada moment. Aquesta xarxa
es reparteix pel parc d’acord amb el plànols i en cada una de les diferents zones de reg
i anirem trobant arquetes amb els diferents by-pass sectorials previs a les diferents xarxes
de reg secundàries.

Escomesa
L’escomesa estarà constituïda per un ramal de 80mm de diàmetre per permetre una
contractació d’entre 16 m37h i 30 m3/h suficients per les necessitats del parc.

Xarxa de Boques de reg
La xarxa de boques re reg es farà amb una canonada de Polietilè de baixa densitat
PE40 de 63 mm de diàmetre.



Si s’efectua una ramificació de la xarxa primària per a vàries boques de reg, aquesta 
serà d’igual diàmetre que la xarxa primària, i es segmentarà amb una vàlvula d’esfera 
de juntes de ràcord pla, d’igual diàmetre que la canonada ubicada dins del pericó 
d’obra amb tapa de fosa.

Les boques de reg s’ubicaran sempre que es pugui fora dels parterres, al paviment i el 
més a prop possible de les vorades, sempre en una posició paral·lela o perpendicular. 
Als ferms i paviments durs, les boques de reg es disposaran coordinades amb la traça 
del paviment.

Xarxa de fonts
La xarxa d’abastiment d’aigua per les fonts públiques es farà en tub de polietilè de baixa 
densitat de diàmetre 32 mm.

Es disposarà d’una clau de pas al inici de la xarxa i una altra clau abans de cada font.

Xarxa de reg principal
La xarxa de reg principal es la que uneix el by-pass mestre amb els diferents by-pass 
sectorials. Aquest estarà executada en tub de polietilè d’alta densitat rígida de diàmetre 
75mm.



Zones de reg per degoteig
Aquest tipus de reg serà automatitzat amb programadors i estarà dotat de filtre 
metàl·lic de 300μ(micres), dotat d’aixeta prèvia, filtre d’anelles (de plàstic resistent) de 
120 mesh

o 100μ (micres), situat abans del bypass sectorial per protegir el màxim nombre
d’elements i a continuació, si cal, un reductor de pressió plàstic, en línia, sense cambra
de compensació, i de pressió de sortida fix, utilitzar models de 1 a 3,5 bar (15 i 50 PSI)
segons llargàries de les canonades amb degotadors instal·lades. El manòmetre no cal
deixar-lo instal·lat, es pot substituir per una pressa manomètrica i subministrar un
manòmetre amb agulla.

La seva connexió a la xarxa secundària es farà amb els accessoris específics per a cada
producte, col·locant vàlvula de ventosa, vàlvula drenant,... i altres accessoris
corresponents segons el tipus d’instal·lació en superfície o enterrada. Les instal·lacions
en superfície hauran de preveure fixacions de les canonades de degotadors per evitar
el seu desplaçament.

Degoteig per arbres
La xarxa secundària del sistema de reg per degoteig de l’arbrat serà PE de 40 mm de
diàmetre, de baixa densitat i 10 atm, en una longitud màxima de 350 m. En zones
pavimentades es protegirà amb tubular rígida del doble de diàmetre interior que el
diàmetre de la canonada.

L’anell de degoteig serà obert amb 7 degotadors inserits a cada 30 cm. de 3,5 l/h,
sempre que es respectant l’aportació de 25 l/h/arbre), i anirà protegit per un tub dren
de 50 mm. de diàmetre soterrat al menys 20 cm.

La xarxa secundària disposarà de vàlvules de rentatge situades als extrems dels ramals,
on es col·locarà una vàlvula de ràcord pla del mateix diàmetre que la canonada amb
un colze amb reducció a rosca mascle de 3/4” pel rentatge i desguàs de la instal·lació,
tot dins d’un pericó amb fons obert i reblert amb un mínim de 20 cm de grava de 6-10
mm de diàmetre, per afavorir el drenatge natural.

Degoteig per parterres
En aquest tipus d’instal·lació a la sortida del bypass sectorial es crearà una xarxa
secundària formada per un col·lector d’entrada i un altre de sortida de polietilè (PE) del
mateix diàmetre que el bypass. Entre els col·lectors es connectaran línies de canonada
no superiors a 80 m. de longitud amb degotadors autonetejables i autocompensats de
2,3 l/h, integrats cada 30, 33, 40 o 50 cm segons textura i densitat de plantació.

Dites línies estaran separades entre elles 40 cm, quedant soterrades entre 5 i 10 cm. en
funció del tipus de plantació. La separació entre degotadors i entre línies s’establirà en



funció de la vegetació i la textura del sòl, orientativament: 30 x 30 planta petita en sol
sorrenc, 50 x 50 en plantacions arbustives denses en sòl franc.

Al final del col·lector de sortida es col·locarà una vàlvula de ràcord pla del mateix
diàmetre que la canonada dins del pericó, connectat al sistema de desguàs, pel
rentatge de la instal·lació amb el fons formigonat i amb pendent suficient cap a
l’embornal per afavorir l’evacuació. En cas que no es trobi cap embornal a la zona,
caldrà col·locar un colze de llautó amb rosca mascle d’1” i deixar el fons del pericó
drenant i amb graves.

La instal·lació estarà dotada de vàlvules antisifó ubicades a tots els punts alts de la
instal·lació i vàlvula de rentat o de descàrrega automàtica ubicada dins del pericó al
punt més baix o final i connectat als pericons de les vàlvules de rentatge. Veure plànols.

Rases
En espais verds consolidats serà preferible obrir rases fora de la projecció de les copes
dels arbres. Si no es possible mantenir aquesta precaució, serà obligatori mantenir la
màxima distància possible dels arrels emergents en la base del tronc. En cap cas es
podrà obrir rases mecànicament, sigui amb rasadora d’espasa o altre, a una distància
inferior a 1 metre dels arrels de la base, ja que tal actuació podria alterar l’arbre i generar
un risc posterior. S’exigeix l’excavació manual en presencia d’arrels estructurals en
l’entorn de la base dels arbres.

Cal preveure que la fondària mínima lliure des de la part superior de la conducció fins la
superfície i que quan en una mateixa rasa s’ubiquin vàries canonades o conduccions
elèctriques, aquestes estaran separades entre elles. Veure plànols.

Les rases per conduccions de xarxa de reg tindran les següents dimensions mínimes:
1) Ample - 20 cm mínim per qualsevol conducció
2) Fondària - 50 cm mínim des de la part superior de la conducció.

L’ample de les rases variarà amb el número de conduccions afegint 10 cm de separació
entre cadascuna, per facilitar reparacions posteriors, especialment quan en una
mateixa rasa s’ubiquin conduccions de diferents característiques.

La profunditat de les rases pot variar segons les condicions del terreny, mantenint sempre
la fondària mínima.

El fons de la rasa es regularitzarà amb una base de 10 cm de gruix de sorra fina o sauló
fi garbellat per a seient de la canonada. Quan calgui modificar puntualment la
profunditat de la rasa, aquesta base es podrà reduir fins als 5 cm de gruix.

Amb posterioritat a la col·locació de les conduccions i es recobriran amb sorra fina o
sauló fi garbellat fins obtenir una capa de 10 cm de gruix sobre la part superior de les
mateixes, evitant que altres materials (pedres, fonaments, etc) puguin entrar en
contacte amb les conduccions.

Una vegada col·locades les conduccions, es procedirà a la col·locació d’una làmina o
cinta de plàstic abans de col·locar el material de sub-base o base corresponent, en



zones de paviment, o de terra de jardineria, en parterres. Les rases obertes en paviment
de sauló es reblaran amb sauló en tongades de 20 cm. Piconades al 95 % PM.

Las canonades d’aigua passaran sempre per sota d’altres canonades de serveis,
especialment elèctriques i de gas.
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 ME – MEMÒRIA DE L’ESTRUCTURA. 

 MEMÒRIA DE CÀLCUL 

 1.Justificació de la solució adoptada
 1.1. Fonaments 
 1.2. Mètode de càlcul 

 1.2.1. formigó armat 
 1.3. Càlculs per Ordinador 

 2. Característiques dels materials a utilitzar
 2.1. Formigó armat 

 2.1.1. Formigons 
 2.1.2. Acer en barres 
 2.1.3. Acer en Malles 
 2.1.4. Execució 

 2.2. Assaigs a realitzar 
 2.3. Assentaments admissibles i límits de deformació 

 ACCIONS ADOPTADES AL CÀLCUL 

 3. Accions Gravitatòries
 3.1. Accions Permanents 

 3.1.1. Pes propi 
 3.1.2. Accions del terreny 

 3.2. Accions variables 
 3.2.1. Sobrecàrregues d’ús 
 3.2.2. Accions sobre baranes i elements divisoris 

 4. Accions del vent
 5. Accions térmiques i reológiques
 6. Accions sísmiques
 7. Combinacions d’ accions considerades

 7.1. Formigó Armat 
 7.2. Accions caracteristiques 

 8. Sistema d’encofrat i desencofrat
 9. Curat
 10. Manteniment de la estructura
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 MEMÒRIA DE CÀLCUL 

 1.JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA.

 1.1.FONAMENTS. 

 L’objecte d’aquesta memòria de càlcul és el conjunt d’elements de contenció de terres per a la urbanització 
 del parc de Ca l’Artigues de Lliçà d’Amunt . Es tracta de murs d’alçada variable que salven desnivells de 
 terres de poca entitat ( de 120cm com a màxim ). 

 Les dimensions i gruixos d’aquests murs responen a requeriments estètics que sobrepassen els 
 estrictament estructurals. Així doncs, en la majoria dels casos els armats de fusts i sabates responen a 
 criteris de quanties geomètriques mínimes i/o criteris constructius. 

 Es segueixen les prescripcions del capítol 2 de DB SE-: Seguridad Estructural: Cimientos. 

 Tenint en compte que es tracta d’elements de contenció de terres de poca alçada ( 120cm com a màxim ), 
 les sabates podran encastar-se sobre reblerts granulars compactats al 98% del Proctor Normal, col·locats 
 en tongades de gruix màxim 20cm. Tenint en compte que es preveu la possibilitat de recolzar sabates en 
 nivells de reblerts, s’ha optat per prendre una tensió admissible de 0,8 Kg/cm2. 

 No es detecta la presència de nivell freàtic. 

 No s’ han detectat indicis d’expansivitat 

 El terreny presenta un grau d’agressivitat nul·la envers el formigó 

 1.2.MÈTODE DE CÀLCUL. 

 1.2.1.FORMIGÓ ARMAT 

 Per a l'obtenció de les solicitacions s’han considerat els principis de la Mecànica Racional i les teories 
 clàssiques de la Resistència de Materials i Elasticitat. 

 El mètode de càlcul aplicat és dels Estats Límits, en el que es pretén limitar que l'efecte de les accions 
 exteriors ponderades per uns coeficients, sigui inferior a la resposta de l'estructura, minorant les 
 resistències dels materials. 

 Als estats límits últims es comproven els corresponents a: equilibri, esgotament o ruptura, adherència, 
 ancoratge i fatiga (si procedeix). 

 Als estats límits d’ utilització, es comprova: deformacions (fletxes), i vibracions (si procedeix). 

 Definits els estats de càrrega segons el seu origen, es procedeix a calcular les combinacions possibles 
 amb els coeficients de majoració i minoració corresponents d'acord als coeficients de seguretat i les 
 hipòtesi bàsiques definides en el art. 12º de la norma EHE i les combinacions de hipòtesis bàsiques 
 definides en el art 4º del CTE DB-SE 
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 L’ obtenció dels esforços a les diferents hipòtesi simples de l’ entramat estructural, es faran d'acord a un 
 càlcul lineal de primer ordre, és a dir, admetent proporcionalitat entre esforços i deformacions, el principi de 
 superposició d'accions, i un comportament lineal i geomètric dels materials i l’estructura. 

 Per a l’ obtenció de les sol·licitacions determinants al dimensionat dels elements dels forjats (bigues, 
 biguetes, lloses, nervis) s’ obtindran els diagrames envolvents per a cada esforç. Per al dimensionat dels 
 suports es comproven per a totes les combinacions definides. 

 1.3.CÀLCULS PER ORDINADOR 

 Per a l’ obtenció de les solicitacions i dimensionat dels elements estructurals, s’ ha disposat d’ un 
 programa de càlcul informàtic. L’anàlisi de les solicitacions es realitza mitjançant un càlcul espacial en 3D, 
 per mètodes matricials de rigidesa, formant tots els elements que defineixen l’estructura: pilars, pantalles, 
 murs, bigues i forjats. 

 2.CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS A UTILITZAR

 Els materials a utilitzar així com les característiques definitòries dels mateixos, nivells de control previstos, 
 així com els coeficients de seguretat, s’ indiquen al següent quadre: 

 2.1.FORMIGÓ ARMAT 

 2.1.1.FORMIGONS 
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 2.1.2.ACER EN BARRES 

 2.1.3.ACER EN MALLES 

 2.1.4.EXECUCIÓ 

 2.3.ASSAIGS A REALITZAR 

 Formigó Armat. D’ acord als nivells de control previstos, es realitzaran els assaigs pertinents dels 
 materials, acer i formigó segons s’ indica a la norma EHE Cap. XV, art. 82 i següents. 

 2.4.ASSENTAMENTS ADMISSIBLES I LÍMITS DE DEFORMACIÓ 

 Assentaments admissibles dels fonaments. D’acord a la norma CTE SE-C, artículo 2.4.3, i en 
 funció del tipus de terreny, tipus i Característiques de l’edifici, es considera acceptable un 
 assentament màxim de 2.5 cm. 

 Límits de deformació de l'estructura. Segons lo exposat en el article 4.3.3 de la norma CTE SE, 
 s'ha verificat en la estructura les fletxes dels distints elements. S'ha verificat tant el desplom local 
 com el total d’ acord amb lo exposat en 4.3.3.2 de la citada norma. 

 Formigó armat. Per al càlcul de les fletxes als elements flectats, bigues i forjats, es tindran en 
 compte, tant les deformacions instantànies com les diferides, calculant-se les inèrcies 
 equivalents d’acord a l’indicat a la norma. 

 Per al càlcul de les fletxes s'ha tingut en compte, tant el procés constructiu, com les condicions 
 ambientals, edat de posada en càrrega, d'acord a unes condicions habituals de la pràctica 
 constructiva a l’edificació convencional. Per tant, a partir d'aquestes premisses s'estimen els 
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 coeficients de fluencia pertinents per a la determinació de la fletxa activa, suma de les fletxes 
 instantànies més les diferides produïdes amb posterioritat a la construcció de les tabiqueries. 

 Als elements de formigó armat s’estableixen els següents límits: 

 ACCIONS ADOPTADES AL CÀLCUL 

 Les accions adoptades al càlcul compleixen el que especifiquen les normes CTE SE, CTE SE-AE, i 
 NCSE-02 

 3.ACCIONS GRAVITATÒRIES

 3.1.ACCIONS PERMANENTS 
 S’inclouen dins d’aquesta categoria totes les accions la variació de les quals en magnitud amb el temps és 
 menyspreable, o la variació del qual és monòtona fins que s’aconsegueix un valor límit. Es consideren 3 
 grups d’accions permanents que es detallen a continuació. 

 3.1.1.PES PROPI 

 S’inclouen en aquest grup el pes propi dels elements estructurals, tancaments i elements 
 separadors, envans, tot tipus de fusteria, revestiments (paviments, arrebossats, enguixats, falsos 
 sostres), farciments (com els de terres) i equip fix. 

 El valor característic del pes propi dels elements constructius s’ha determinat com el seu valor mig 
 obtingut a partir de les dimensions nominals i dels pesos específics mitjans. En la taula següent 
 s’inclouen els pesos dels materials, productes i elements constructius habituals. 
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 3.1.2. ACCIONS DEL TERRENY 

 Són les accions derivades de l’empenta del terreny, tant les procedents del seu pes com d’altres accions 
 que actuen sobre ell, o les accions degudes als seus desplaçaments i deformacions. En general les 
 accions del terreny repercutiran sobre la Fonamentació i sobre els elements de contenció de terres. 

 La determinació de les accions del terreny sobre els diferents elements afectats s’ha fet a partir de 
 l'estipulat en el DB SE-C. Tal com descriu l’apartat 2.3.2.3 del DB esmentat, s’han determinat les accions 
 del terreny sobre la Fonamentació i elements de contenció segons 3 tipus d’accions: 

 • Accions que actuen directament sobre el terreny i que por raons de proximitat poden afectar al
 comportament de la Fonamentació.
 • Càrregues i empentes degudes al pes propi del terreny
 • Accions de l’aigua existent a l’interior del terreny

 Per a la determinació de les accions del terreny sobre fonaments profunds s’ha considerat la forma i 
 dimensions de l'encepat a fi d’incloure el seu pes, així com el de les terres o allò que pugui gravitar sobre 
 aquest. 
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 Per a la determinació de les accions del terreny sobre els elements de contenció s’han considerat les 
 sobrecàrregues degudes a la presència d’edificacions pròximes, possibles apilaments de materials, 
 vehicles, etc. Les forces dels puntals i ancoratges s’han considerat com accions. 

 S’han considerat, sobre els elements de contenció, els estats d’empenta estipulats en l’apartat 6.2.1 de la 
 DB SE-C, que es corresponen amb la teoria de les empentes de Rankine: 

 Empenta activa:  quan l’element de contenció gira o  es desplaça cap a l’exterior sota les pressions del 
 reblert o la deformació de la seva fonamentació fins a aconseguir unes condicions d’empenta mínima. 
 L’empenta activa es defineix com la resultant de les empentes unitàries σ’a, que s’han determinat 
 mitjançant les següents fórmules: 

 essent φ l’angle de fregament intern del terreny, c’ la cohesió i σ’v la tensió efectiva vertical, de valor γ’·z, 
 sent γ’ el pes específic efectiu del terreny i z l’altura del punt considerat respecte a la rasant del terreny en 
 la seva escomesa a l’element de contenció. 

 Empenta passiva  : quan l’element de contenció és comprimit  contra el terreny per les càrregues 
 transmeses per una estructura o un altre efecte similar fins a aconseguir unes condicions de màxim 
 empenta. L’empenta passiva es defineix com la resultant de les empentes unitàries σ’p, que s’ha 
 determinat mitjançant les següents fórmules: 

 Essent φ l’angle de fregament intern del terreny, c’ la cohesió i σ’v la tensió efectiva vertical, de valor γ’·z, 
 essent γ’ el pes específic efectiu del terreny i z l’altura del punt considerat respecte a la rasant del terreny 
 en la seva escomesa a l’element de contenció. 

 Per a la consideració de les sobrecàrregues d’ús actuants en la coronació dels elements de contenció s’ha 
 considerat una altura de terres equivalent damunt de la rasant, tenint en compte la densitat del material 
 contingut. 

 Essent γ el pes específic del terreny contingut. 

 Per a la consideració d’altres estats de sobrecàrrega diferents de la uniforme repartida s’ha utilitzat la 
 formulació proposada en l’apartat 6.2.7 del DB SE-C. 

 S’ha considerat una llei d’empentes en forma acumulativa, considerant cada estrat com una sobrecàrrega 
 pelsubjacent. 

 L’efecte de l’aigua intersticial s’ha considerat mitjançant el mètode de les pressions efectives. 

 3.2.ACCIONS VARIABLES 

 Són les accions que la seva variació en el temps no és monòtona ni menyspreable respecte al valor mig. 
 Es contemplen dins d’aquesta categoria les sobrecàrregues d’ús, les accions sobre baranes i elements 
 divisoris, l’acció del vent, les accions tèrmiques i l’acció que produeix l’acumulació de neu. 
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 3.2.1.SOBRECÀRREGUES D’ÚS 

 La sobrecàrrega d’ús considerada sobre la superfície del terreny de trasdós és de 5,00 KN/m2. 

 3.2.2.ACCIONS SOBRE BARANES I ELEMENTS DIVISORIS 

 Pel càlcul dels elements estructurals de l’edifici s’ha tingut en compte l’aplicació d’una força 
 horitzontal a una distància de 1,20m sobre la vora superior de l’element, donant lloc a un moment 
 flector sobre els forjats en el cas de baranes. El valor de l’acció horitzontal s’ha determinat sobre la 
 base de l’estipulat en la taula 3.2 del DB SE-AE. 

 4.ACCIONS DEL VENT

 Són les accions produïdes per la incidència del vent sobre els elements exposats a ell. Per a la seva 
 determinació es considera que aquest actua perpendicularment a la superfície exposada amb una pressió 
 estàtica qe que pot expressar-se com: 

 sent: 

 qb= Pressió dinàmica del vent. 

 ce= Coeficient d'exposició, en funció de l’altura de l’edifici i del grau d’aspresa de l’entorn. 

 cp= Coeficient eòlic o de pressió, dependent de la forma . 

 Per a la determinació de la pressió dinàmica del vent (qb) s’utilitza la simplificació proposada pel DB 
 SE-AE para tot el territori espanyol, adoptant el valor de 0,5 KN/m². 

 Per a la determinació del coeficient d'exposició s’ha considerat el grau d’aspresa de l’edifici i l’altura en 
 cada punt segons la taula 3.3 del DB SE-AE. 

 Per a la determinació del coeficient eòlic o de pressió s’ha considerat l’esveltesa en el plànol paral·lel al 
 vent segons la taula 3.4 del DB SE-AE. 

 En el cas que incumbeix al present document, els paràmetres considerats són els que s’expliciten a 
 continuació: 

 - “Grado de aspereza” de l’entorn : III.
 - Zona eòlica : Zona C.
 - Pressió dinàmica del vent considerada : 0,52 KN/m2.

 5.ACCIONS TÈRMIQUES I REOLÒGIQUES

 D’ acord a la CTE DB SE-AE, s’ han tingut en compte el disseny de les juntes de dilatació, en 
 funció de les dimensions totals de l’edifici. 
 Distancia entre juntes <40 m. 
 Salt tèrmic màxim 20 ºC. 
 Coeficient de dilatació longitudinal del formigó armat 0,000011. 

 D’ acord a la EHE, s’ han tingut en compte el disseny de les juntes de contracció a distàncies 
 inferiors a 7,5 metres, per tal de poder aplicar les reduccions indicades per a les quanties 
 geomètriques mínimes a l’armat horitzontal. 
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 6.ACCIONS SÍSMIQUES

 Nº de plantes < 8 
 Coeficient del terreny: c = 1 
 Coeficient de contribució: K = 1 
 Acceleració sísmica ab = 0,04.g 

 D’ acord a l’article 1.2.3.de la norma de construcció sismoresistent NCSE-02, per a l’ús i la situació del 
 edifici, en el terme municipal de Lliçà d’Amunt, NO es preceptiva la consideració de les accions sísmiques, 
 i només es tenen en compte a efectes de detalls constructius ( cas d’acceleració sísmica entre 0,04 i 0,08g 
 i edifici menor de 8 plantes amb pòrtics ben arriostrats ). 

 7.COMBINACIONS D’ ACCIONS CONSIDERADES

 7.1.FORMIGÓ ARMAT 

 Hipòtesi i combinacions. D’ acord amb les accions determinades en funció del seu origen, i tenint en 
 compte tant si l’ efecte de les mateixes es favorable o desfavorable, així com els coeficients de ponderació 
 es realitzarà el càlcul de les combinacions possibles del mode següent: 
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 (*) Fracció de les sol·licitacions sísmiques a considerar en la direcció ortogonal: Les sol·licitacions 
 obtingudes dels resultats de l'anàlisis en cada una de les direccions ortogonals es combinaran amb el 30 
 % dels de l’ altra. 
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 (*) Fracció de les sol·licitacions sísmiques a considerar en la direcció ortogonal: Les sol·licitacions 
 obtingudes dels resultats de l'anàlisis en cada una de les direccions ortogonals es combinaran amb el 30 
 % dels de l’ altra. 

 7.2.ACCIONS CARACTERÍSTIQUES 

 8.SISTEMA D’ENCOFRAT I DESENCOFRAT

 En general, es seguiran totes les prescripcions de l’article 75 de la norma EHE. 

 El desencofrat no es produirà fins que el formigó hagi assolit la resistència necessària per a 
 suportar, amb suficient seguretat i sense deformacions excessives, els esforços a que es trobarà 
 sotmès abans i durant els encofrats i desencofrats. 

 En el procés de retirada de puntals de plantes inferiors s’haurà d’evitar la concentració de 
 càrregues indirectes des de plantes superiors estintolades de manera que no se sobrepassi 
 l’estat de càrregues previst en servei. 

 9.CURAT

 Per a el curat del formigó es poden fer servir diferents mètodes. Els més habituals són: 
 - Protecció amb elements plàstics.
 - Protecció amb elements humits (sorra, palla,…)
 - Rec amb aigua.
 - Aplicació de productes de curat que formen membranes de protecció.
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 Per a el càlcul del temps de curat en dies s’utilitza la expressió: 

 D=KLD0+D1 on 

 D= Duració mínima, en dies, del curat. 

 K= Coeficient de ponderació ambiental, segons la taula 74.4. de la norma EHE. 

 L= Coeficient de ponderació tèrmica, segons la taula 74.5 de la norma EHE. Depèn de la temperatura 
 ambiental al instant del curat. 

 D0=Parametre bàsic del curat, segons la taula 74.1. de la norma EHE. Depèn de la exposició al sol, la 
 exposició al vent i la humitat relativa al instant del curat. En el cas que les circumstàncies de curat no 
 coincideixin amb les descrites a la taba, els valors de la taula seran orientatius. 

 D1=Parametre en funció del tipus de ciment segons la taula 74.3. de la norma EHE. Especialment els 
 elements de formigó que han de quedar vistos, exposats a l’acció solar i del vent, es mantindran humits un 
 mínim de 6 dies. 

 10.MANTENIMENT DE LA ESTRUCTURA

 Caldrà garantir l’adequada protecció de les superfícies d’elements estructurals ja siguin de formigó, acer o 
 fusta que quedin exposades mitjançant revestiments compactes i impermeabilitzants o bé qualsevol altre 
 tractament adequat al material. Aquest tractament de protecció serà de caràcter permanent, o bé es tindrà 
 en compte que caldrà fer un pla de manteniment adequat per part de la propietat i que definirà el redactor 
 del projecte executiu de l’obra. 

 Caldrà evitar que es produeixin acumulacions, pas d’aigua o esquitxades sobre superfícies de formigó, 
 fusta o acer sense protegir. 
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 MX – MEMÒRIA D’EXECUCIÓ. 

 MX 1. PROGRAMA DE TREBALL. 

 L’obra es realitzarà en una sola fase, tot i que es diferenciaran dues zones d’actuació: 
 -  Zona d’ampliació del Parc Infantil Rosa Oriol Anguera i zona del parc infantil del Mercat
 -  Resta del Parc

 La zona d’ampliació del Parc Infantil  Rosa Oriol Anguera i del nou parc infantil del Mercat són les
 parts on l’actuació serà més intensiva. Els treballs en aquesta zona no afectaran els accessos a
 l’escola i es portarà a terme com una obra normal. Es tancarà el perímetre d’actuació.

 No s’afecten les vies de trànsit rodat.

 MX 2. TERMINI D’EXECUCIÓ. 

 Les obres de construcció i rehabilitació del Parc de Ca l’Artigues, es duran a terme en una 
 sola fase d’execució que està previst que duri 12 mesos. 

 MX 3. REVISIÓ DE PREUS. 

 Tal i com s’indica en el Reial Decret-Llei 9/2008, i tenint també en compte que les obres 
 d’aquest projecte seran d’execució immediata i que el seu termini d’execució serà de 12 
 mesos, no existeix revisió de preus. 
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 CN – COMPLIMENT NORMATIVA. 

 CN 1. NORMATIVA APLICABLE 
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 CN 2. Compliment del nou codi d’accessibilitat de Catalunya de desplegament de la Llei 20/91 
 (Decret 135/95) Revisió set.2004. 

 Aquest espai d’ús públic disposa d’un itinerari adaptat que permet el seu recorregut interior i l’accés als 
 elements singulars de l’espai segons les prescripcions establertes a l’apartat 1.1 de l’annex 1 del codi 
 d’accessibilitat. 

 Així mateix, tant els elements d’urbanització que conformen aquesta actuació, com el mobiliari urbà emprat 
 són adaptats segons el que prescriuen els apartats 1.2 i 1.3 de l’annex 1, així com l’article 16, tots ells del 
 codi d’accessibilitat. 
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 CN 3. Compliment del Decret 201/1994 Regulador dels enderrocs i d’altres residus de la 
 construcció. 
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 PC – PLEC DE CONDICIONS 

 www.arquitectura-circular.com      c/Diputació, 15. Montmeló 08160        tel: 682 52 02 89       email: altemir@coac.net 



 Projecte Bàsic i d’Execució  Parc de Ca l’Artigues 

 Lliçà d’Amunt 
 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D’EXECUCIÓ DE TREBALLS DE PLANTACIÓ D’ARBUSTOS 
 I VIVACES 

 1.  Subministrament
 Les unitats subministrades haurien d’anar marcades mitjançant una etiqueta identificativa, amb
 dades de cultivar, origen, i classificació.

 Les plantes de la mateixa espècie que s’han d’utilitzar en un projecte han de provenir d’un mateix
 lot, per tal que els individus plantats al mateix tram presentin característiques homogènies en la
 forma de presentació.

 El control consta de dos punts essencials a repetir en el viver d’origen, d’aplec i en el moment de
 la plantació:
 1) Inspecció visual de la planta, formació, forma, estat de les branques i fulles.
 2) Inspecció del sistema radical per verificar absència d’espiralització, quantitat i qualitat dels
 arrels.

 La manera d’efectuar la inspecció de les arrels pot implicar preveure el subministrament 
 d’exemplars suplementaris per sacrificar al control de qualitat. 

 Les plantes que se subministrin han de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, 
 especialment pel que fa als organismes patògens i les malures que afecten la qualitat de la planta 
 de manera significativa. 

 El subministrament de plantes es farà respectant les característiques i dimensions de les 
 mateixes, la mida del sistema radical ha de ser proporcional al desenvolupament de la part aèria 
 de la planta, i al tipus de creixement i estructura de l’espècie o la varietat. 

 És imprescindible que la planta s’hagi desenvolupat correctament i que les arrels omplin pa de 
 terra amb nombrosos pèls absorbents. El pa de terra ha de ser sòlid, sense esquerdes i compacte, 
 amb evidència de sistema radical suficientment desenvolupat, sense mostres d’haver estat 
 entestat recentment, i sense evidencia d’espiralització de les arrels. 

 Cal  recuperar i emmagatzemar els contenidors de les plantes i residus generats per una posterior 
 reutilització o reciclatge. 

 2.  Plantació d’arbustos
 Per iniciar la plantació cal comprovar l’estat de la planta i les arrels i verificar les condicions de
 desenvolupament, especialment pel que fa repicats recents, o prematurs i espiralització de les
 arrels. Aplicar el control de qualitat segons l’amidament i partida prevista al projecte, i si les plantes
 no compleixen les condicions previstes cal descartar tot el lliurament.

 Una vegada aprovat el lliurament cal estreure la planta del contenidor, cal aplicar un reg preliminar
 a la partida de plantes o posar-les en una galleda plena d’aigua uns minuts, per saturar el pa de
 terra. Una vegada humit, cal presentar l’arbust dins del clot o rasade plantació, que han d’estar
 replantejats d’acord amb la distribució i densitat prevista.

 Abans d’iniciar la plantació, cal comprovar que el terreny està net de pedres i herbes. La fondària
 de plantació pot variar lleugerament d’acord amb l’espècie i/o varietat i els condicionants
 agroclimàtics, però la terra ha d’estar treballada previament i per tant no cal fer els clots
 excessivament profunds i amples, és suficiente amb una fondaria igual a l’alçada del contenidor, o
 superior en 2cm només, amb una amplada 1/3 superior al diàmetre del mateix. S’ha de col·locar la
 planta al clot, aportar la terra de jardineria i estrènyer bé les terres perquè no hi quedin bosses
 d’aire.
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 Cal centrar i orientar les plantes respectant les distàncies de plantació i buscant el millor aspecte. 
 A mesura que es presenta la planta cal cobrir amb terra el clot amb la fondaria del contenidor una 
 amplada un terç superior al seu diàmetre, afegint-hi capes de 10 cm, estrenyent-la fermament, 
 compactant-la amb mitjans manuals per assegurar el contacte de les arrels amb la terra, i formar 
 una clota de fondària suficient, que permeti emmagatzemar l’aigua de reg amb tona i/o de pluja, 
 tant en les superfícies horitzontals com les inclinades. 

 Continuar fins que el clot s’ha omplert i l’arbust quedi fermament plantat, evitant la formació de 
 cavitats d’aire que puguin assecar les arrels. 

 Immediatament després de plantar cal efectuar un reg d’establiment per eliminar l’esponjament del 
 terreny i afavorir l’assentament de la terra i de les plantes, regant abundantment amb mànega fins 
 a arribar a la capacitat de camp, procurant omplir bé el clot de plantació, amb cabal suficient per 
 mullar les arrels de dins del pa de terra. Repetir el reg en un termini de 24 hores. 

 Els arbustos es poden plantar pràcticament en qualsevol  època de l’any, evitant els dies més freds 
 i càlids de l’any, tot i que és preferible durant els mesos de tardor i a la primavera, per evitar 
 pèrdues i marres innecessàries durant el temps d’implantació. En general, és desitjable evitar la 
 plantació del 15 de juny al 15 d’agost, excepte algunes espècies tropicals o subtropicals que 
 puguin estar adaptades a les condicions del municipi, tal com s’especifica a la taula corresponent. 

 3.  Plantació de vivaces, entapissants i altres
 Per iniciar la plantació cal comprovar l’estat de la planta i les arrels i verificar les condicions de
 desenvolupament, especialment pel que fa repicats recents, o prematurs i espiralització de les
 arrels. Aplicar el control de qualitat a segons l’amidament i partida prevista al projecte. Si les
 plantes no compleixen les condicions segons la previsió, cal descartar tot el lliurament.

 Una vegada aprovat el lliurament cal estreure la planta del contenidor, cal aplicar un reg preliminar
 a la partida de plantes o posar-les en una galleda plena d’aigua uns minuts, per saturar el pa de
 terra. Una vegada humit, cal presentar l’arbust dins del clot o rasade plantació, que han d’estar
 replantejats d’acord amb la distribució i densitat prevista.

 Abans d’iniciar la plantació, cal comprovar que el terreny està net de pedres i herbes. La fondària
 de plantació pot variar lleugerament d’acord amb l’espècie i/o varietat i els condicionants
 agroclimàtics, però la terra ha d’estar treballada previament i per tant no cal fer els clots
 excessivament profunds i amples, és suficiente amb una fondaria superior en 2 cm a l’alçada del
 contenidor, i una amplada 1/3 superior al diàmetre del mateix. S’ha de col·locar la planta al clot
 executat i estrènyer bé les terres perquè no hi quedin bosses d’aire.

 Cal centrar i orientar les plantes respectant les distàncies de plantació i buscant el millor aspecte.
 A mesura que es presenta la planta cal cobrir amb terra el clot amb la fondaria del contenidor una
 amplada un terç superior al seu diàmetre, afegint-hi capes de 10 cm, estrenyent-la fermament,
 compactant-la amb mitjans manuals per assegurar el contacte de les arrels amb la terra, i formar
 una clota de fondària suficient, que permeti emmagatzemar l’aigua de reg amb tona i/o de pluja,
 tant en les superfícies horitzontals com les inclinades.
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 Continuar fins que el clot s’ha omplert i l’arbust quedi fermament plantat, evitant la formació de 
 cavitats d’aire que puguin assecar les arrels. 

 Immediatament després de plantar cal efectuar un reg d’establiment per eliminar l’esponjament del 
 terreny i afavorir l’assentament de la terra i de les plantes, regant abundantment amb mànega fins 
 a arribar a la capacitat de camp, procurant omplir bé el clot de plantació, amb cabal suficient per 
 mullar les arrels de dins del pa de terra. Repetir el reg en un termini de 24 hores. 

 Les vivaçes en general es poden plantar pràcticament en qualsevol època de l’any, evitant els dies 
 més freds i càlids de l’any, tot i que és preferible durant els mesos de tardor i a la primavera, per 
 evitar pèrdues i marres innecessàries durant el temps d’implantació. 

 En general, és desitjable evitar la plantació del 15 de juny al 15 d’agost, excepte algunes espècies 
 tropicals o subtropicals que puguin estar adaptades a les condicions del municipi, tal com 
 s’especifica a la taula corresponent. 

 4.  Plantació d’enfiladisses
 Les enfiladisses en general es tractaran com els arbustos pel que fa al control de qualitat,
 distribució dels clots i la seva plantació. Primer cal retirar el suport de fixació originari del viver i
 estendre les tiges de l’enfiladissa per facilitar la fixació al nou suport prèviament instal·lat.

 S’ha de col·locar la planta enfiladissa de manera que aquesta estigui uns 45° cap a la paret i la
 part inferior de la tija es trobi arran de terra (constitueixen una excepció a la norma les clemàtides,
 el pa de terra de les quals ha de situar-se uns 10 cm sota el sòl). Cal que el clot de plantació
 estigui a 45 cm del mur de la tanca o paret.

 Una vegada que la planta estigui correctament orientada, s’ha de cobrir el clot amb terra i 
 compactar-lo de manera gradual per tal que les arrels quedin ben fixades. S’han de tallar els 
 plançons secundaris just on neixen, d’aquesta manera s’aconsegueix que els plançons principals 
 puguin disposar de més energia per créixer cap a la superfície de suport. Quan els plançons 
 arriben a la paret, mur o tanca, s’han de guiar amb els filferros de la paret. Així doncs, cal orientar 
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 els plançons centrals segons els filferros verticals, mentre que els laterals s’han de dirigir 
 horitzontalment. 

 És preferible plantar enfiladisses durant els mesos de tardor i primavera, tot i que es poden plantar 
 en qualsevol època de l’any, evitant els dies més freds i més càlids de l’any, per evitar pèrdues i 
 marres innecessàries durant el temps d’implantació. En general, és desitjable evitar la plantació 
 del 15 de juny al 15 d’agost, excepte algunes espècies tropicals o subtropicals que puguin estar 
 adaptades a les condicions del municipi, tal com s’especifica a la taula corresponent. 

 5.  Estrat herbaci
 5.1 Preparació del terreny
 Cal minimitzar el trepig del terreny per evitar compactacions durant l’execució de la implantació de
 l’estrat herbaci. En el cas que el perfil delterreny generi punts baixos que puguin fomentar
 l’acumulació d’aigua superficial, és necessari actuar puntualmentmper afavorir mesures de
 drenatge superficial i subsuperficial abans de continuar amb la preparació del terreny. Per a
 preparar el terreny les terres han de tenir prou saó (humitat), i per tant caldrà regar la zona un
 parell de dies abans del procés de preparació per tal d’afavorir el treball del terreny. Seguidament
 procedirem a fer una cava del terreny a 30-35 cm de fondària final mínima aconsellable, desfent
 bé els terrossos i eliminant pedres i arrels que puguin aparèixer. Si la cava és manual caldrà,
 voltejar les terres superficials a la zona més profunda i a la inversa amb l’ajut d’un arpió, o amb
 una fanga. Si la cava és mecànica farem dues passades creuades com a mínim amb el
 motocultor. Abans de la implantació, la superfície haurà d’assolir una consistència fina i amb
 aquest objectiu rasclem bé el terreny, amb el rascle de fusta, deixant-lo ben pla o amb els
 pendents que defineixen el terreny, tot eliminant les pedres i restes d’arrels que puguin quedar.
 Aquesta operació la farem començant perpendicularment al llaurat per repartir el substrat de
 manera equilibrada a tota la superfície del terreny.

 5.1.1 Eliminació de plantes adventícies 
 Els terrenys subjectes a operacions de moviments de terra i preparació del terreny amb 

 freqüència resulten colonitzats per plantes adventícies no desitjades –i invasores, fins i tot- i es 
 precís actuar des de l’inici dels treballs fins al període de manteniment per eliminar la seva 
 presencia. Si l‘actuació consisteix en la sembra d’un prat florit, cal dur a terme accions com 
 solaritzacions, o fins a dos o tres falses sembres per esgotar el banc de llavors preexistents a la 
 parcel·la a sembrar. Aquesta operació precisa un temps considerable per ser efectiva i només es 
 pràctica en projectes de llarg termini. Durant el període de naixença de la llavor i afavorit per els 
 regs molt freqüents poden arribar a colonitzar el terreny evitant així el bon desenvolupament de les 
 noves plantes, sobre tot en el cas de sembres de llavors de clima càlid, moltes d’elles espècies de 
 lent cobriment. Aquestes plantes s’hauran d’eliminar manualment des de l’arrel utilitzant un punxó 
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 o un magalló petit, fins a al cobriment de la superfície per el nou tapís vegetal. En qualsevol cas,
 davant situacions de contaminació extrema, cal consultar amb PiJBIM la millor manera d’efectuar
 aquesta eliminació.

 5.1.2 Esmenes 
 Són necessàries per aconseguir un sòl amb les condicions òptimes per al 

 desenvolupament de la vegetació que volem implantar. Es faran les esmenes minerals o 
 orgàniques que siguin necessàries, aquestes s’han de distribuir de forma homogènia i superficial, 
 utilitzant segons convingui la pala o el rascle. En cas d’aplicar un adobat de fons químic o orgànic 
 s’haurà de tenint en compte la dosi d’adobat establerta, determinem la quantitat que s’ha de 
 distribuir en el parterre i l’apliquem fent dues passades creuades. Es torna a cavar el terreny fins a 
 obtenir una mescla homogènia, amb una profunditat final mínima de 20 cm. 

 5.1.3 Anivellament del terreny 
 Les operacions a realitzar per anivellar el terreny perquè la superfície assoleixi una 

 consistència fina són: 
 1) Desempedregat: en el procés de preparació del terreny es van traient al mateix temps

 les pedres més grans i posteriorment amb el rascle metàl·lic s’acaben de treure les més petites. 
 2) Refinat: amb el rascle de fusta, deixant el terra ben pla o amb els pendents que

 defineixen el terreny. En el cas de superfícies planes s’ha de rasclar tota la superfície de manera 
 que la part central quedi sensiblement més alta (bombada) per tal d’evitar que s’entolli quan es 
 regui, assolint el nivell i el modelatge previst, i un perfil uniforme. Aquesta operació es farà 
 començant perpendicularment el llaurat per repartir el substrat de manera equilibrada a tota la 
 superfície del terreny. 

 3) Les pedres extretes en aquest procés seran tractades com a residu inert d’acord amb el
 descrit al procediment ambiental, o es poden aprofitar per la formació de roquissars per promoure 
 la biodiversitat, d’acord amb els criteris de bones pràctiques en jardineria. 

 5.2 Sembra 
 El procés d’implantació a partir de llavors per sembra directa s’ha de dur a terme en condicions 
 meteorològiques favorables, evitant en especial els dies de màxima insolació, ventosos i/o amb 
 temperatures elevades, amb l’excepció de les gespes de clima càlid C4 que s’han de sembrar a 
 l’estiu. 

 Les gespes C4 són les que resisteixen millor la sequera i les altes temperatures, per això 
 s’anomenen gespes calentes o macrotermes. El mercat ofereix varietats capaces de resistir 
 temperatures extremes i que toleren la sega amb menor aportació d’adobs i fertilitzants. Les 
 gespes de clima càlid C4 que s’han de sembrar a l’estiu. A l’hivern entren en latència i presenten 
 un aspecte groguenc. No són aptes per a totes les situacions i no toleren el trepig continuat. 

 La sembra directa manual es pot dur a terme en superfícies petites o en superfícies amb pendent 
 inferior al 25% (1:4). S’aconsegueix una homogeneïtat més gran amb el procés de sembra directa 
 per mitjà de màquines sembradores, especialment mitjançant hidrosembra. L’operació de sembra 
 pot ser manual o mecànica i consisteix en distribuir la llavor sobre la superfície del terreny, de 
 manera uniforme i homogènia, fent al menys 2 passades creuades. Cal anar barrejant les llavors 
 que s’utilitzen per tal de mantenir la homogeneïtat.En tot cas, cal seguir les indicacions de 
 l’obtentor de la llavor. 

 La quantitat de llavor de sembra varia en una forquilla entre 15-25 g/m², depenent de la barreja 
 (competitivitat entre espècies), l’època de sembra, els condicionats agroclimàtics i la finalitat 
 prevista. En tot cas, cal seguir les indicacions de l’obtentor. Les llavors s’han de distribuir de 
 manera uniforme i cal comprovar que la barreja sigui homogènia en el moment de l’aplicació. 
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 L’operació de sembra pot ser manual o mecànica i consisteix en distribuir la llavor sobre la 
 superfície del terreny, de manera uniforme i homogènia, fent al menys 2 passades creuades, cal 
 anar barrejant les llavors que utilitzem per tal de mantenir la homogeneïtat. 

 L’època de sembra recomanable per les llavors de clima humit serà a principi de primavera i a la 
 tardor, en el cas de llavors de clima càlid l’època serà sempre a l’estiu. En condicions 
 meteorològiques adverses (vent, pluja...) no es recomana realitzar operacions de sembra. 

 5.2.1 Cobriment de la llavor 
 Posteriorment taparem les llavors mitjançant un rasclonat o amb l’aportació de una 

 coberta cobre-sembres. Aquesta és una operació essencial per a una bona implantació de la 
 futura gespa, especialment en presencia d’ocells que puguin menjar la llavor abans de la 
 germinació. El cobriment de la llavor és el factor determinant, ja que facilita la ràpida germinació 
 de les llavors. És convenient cobrint-les amb una capa de material normalment orgànic (enceball o 
 roldó), una o dues vegades el diàmetre màxim de la llavor però en cap cas ha de ser més de 0,1 
 cm. L’aportació del material també afavoreix la capacitat de retenció d’aigua de la capa
 d’arrelament i la regulació de la temperatura, i protegeix la sembra de l’acció dels ocells i insectes.
 Utilitzarem la pala, distribuint el cobre-sembres de manera uniforme i homogènia en la superfície
 del terreny, fent lliscar el material per la pala i deixant-lo caure sobre el terreny de manera suau
 per evitar desplaçaments de la llavor. També i en el cas de no disposar de material cobre-sembres
 efectuarem el cobriment de la llavor amb el mateix substrat, aquesta tasca es realitzarà amb un
 rascle, forca o escombra de plàstic, fent passades superficials que barregin el substrat amb la
 llavor.

 5.2.2 Passada de corró 
 Una vegada s’ha finalitzat l’operació de sembra i cobriment de la llavor és convenient 

 passar el corró, més encara si no s’ha fet servir cobre-sembres. L’objectiu d’aquesta tasca és 
 posar en contacte la llavor amb el substrat per evitar bosses d’aire que provoquin el dessecament 
 de la llavor . Passarem el corró d’esquenes per tota la superfície evitant lliscaments bruscs i girs 
 que ens puguin fer malbé la superfície sembrada. En llocs on no es pot utilitzar el corró farem 
 servir un piconador (“pisón”). Cal utilitzar guants de cuir per protegir les mans de possibles petites 
 lesions produïdes pel fregament amb el mànec o per cops i portar calçat de seguretat. . 

 5.2.3 Irrigació 
 La gespa té grans necessitats hídriques per la seva gran taxa de transpiració i el reg és 

 fonamental per una correcta implantació, especialment en època seca i calorosa. Abans 
 d’implantar qualsevol tipus de gespa, la xarxa de reg automatitzada ha d’estar completament 
 operativa. No es permet el reg a mànega excepte en situacions produïdes per avaria de la xarxa 
 de reg. En gespes de nova implantació aplicarem regs molt curts i freqüents per evitar 
 escolaments i afavorir que el sòl es mantingui sempre humit, facilitant i accelerant així la 
 germinació de les llavors. El primer reg d’assentament ha de ser abundant, en tots els casos de 
 implantació, en el cas de gespes implantades per llavor els regs posteriors al de l’assentament han 
 de ser freqüents i poc abundants de manera que mantinguem permanentment humida la capa 
 superficial del terreny per tal d’afavorir la germinació de les llavors. Es recomanable regar durant 
 les primeres hores de la jornada laboral, i s’ha d’evitar regar durant les hores de màxima insolació, 
 per evitar pèrdues per evaporació. 

 A mesura que passin els dies, s’aniran espaiant fins arribar a un règim de manteniment. 
 És habitual que en casos en els quals es manté la freqüència de reg inicial durant molts dies es 
 propiciï el desenvolupament de malalties provocades per fongs que donen com a resultat les 
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 típiques clapes sense germinar. En el cas de implantacions de gespes de clima càlid mitjanant la 
 sembra, l’aportació d’aigua haurà d’estar molt controlada i els regs no s’hauran d’espaiar més de 4 
 hores entre ells ja que aquest tipus d’implantació es realitza a les èpoques més caloroses de l’any 
 i existeix el risc de dessecament de la capa superficial del substrat i per tant de les llavors. En el 
 cas excepcional d’haver de regar amb mànega, l’aportació d’aigua haurà de fer-se de forma 
 uniforme a tota la superfície, que arribi al sòl suaument en forma de pluja fina, si no és així podem 
 provocar embassaments o zones poc regades, donant com resultat un creixement irregular de la 
 gespa. Evitarem pèrdues d’aigua per escorrentia superficial, sobretot en superfícies amb 
 inclinació, aportant l’aigua fent passades, perquè el terra tingui temps d’absorbir-la 

 5.2.4 Sega 
 Consisteix en l’operació de tallar les plantes que conformen el tapís a una alçada 

 determinada, per tal d’aconseguir l’efecte estètic pel qual l’hem implantat. Abans d’efectuar la 
 primera sega convé deixar la gespa sense regar 24 hores. Com a pauta general, la primera sega 
 convé fer-la quan la gespa tingui uns 15 cm. i deixar-la a 8-10 cm d’alçada, mai s’ha de tallar més 
 del 30% de l’alçada de la gespa, cal disminuir progressivament l’alçada (en dos cops, per exemple 
 separats per dos o tres dies). Talls més baixos poden provocar l’arrabassament de les plantes 
 encara no suficientment ben arrelades. És convenient després d’efectuar la primera sega passar 
 un corró compactador lleuger per consolidar l’arrelament. En el cas se gespes d’espècies de clima 
 càlid i desenvolupament horitzontal la primera sega encara es pot endarrerir molt més temps. En 
 aquesta primera fase de desenvolupament de la gespa , les restes de la sega no s’han de deixar 
 sobre el tapís, aquestes seran recollides i tractades com a residu vegetal. Abans d’iniciar una sega 
 serà necessari realitzar una neteja de la gespa, fent la recollida i eliminació dels residus sòlids 
 (papers, pedres, llaunes, ampolles...) que per qualsevol procediment hagin arribat a les àrees de 
 gespa. Una sega irregular o poc freqüent, produeix una gespa escassa, poc uniforme i favorable al 
 desenvolupament de malalties i de males herbes. Es important evitar tallar l’herba mullada perquè 
 el tall no serà homogeni. 
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 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D’EXECUCIÓ DE TREBALLS DE PLANTACIÓ D’ARBRES 

 1. Consideracions generals

 Qualitat en el subministrament 
 L’arbre òptim per plantar hauria de tenir aquestes característiques: 
 • Un eix central (sense codominàncies) i/o una capçada ben formada.
 • Presència important de gemmes a les seves branques, capaces de proporcionar suficients auxines que
 estimulin el desenvolupament de les arrels. És molt important no eliminar-les en el moment de la plantació.
 • La relació alçària / diàmetre ha d’ésser proporcional al seu creixement.
 • Absència de forquilles en el tronc i branques.
 • Absència de ferides en el tronc.
 • Els arbres amb capçada i/o empeltats ( arbres que hem tallat la guia principal), el número d’eixos que
 surten de la creu ha de ser de 3 a 5 i han de tenir una longitud mínima d’1 m.
 • L’angle d’inserció de les branques amb el tronc ha de correspondre al de cada espècie.
 • L’inici de la capçada en plantacions viàries ha d’estar entre 2,25 i 2,50 m, excepte els de port columnar.

 Arrel nua: 
 • El sistema radicular ha d’estar ben ramificat i sense símptomes de deshidratació.
 • El diàmetre de la cabellera radicular ha de ser superior a 40 cm

 Pa de terra: 
 • El diàmetre del pa de terra ha de ser com a mínim tres vegades el perímetre del tronc de l’arbre
 • S’ha de presentar sòlid, recobert amb material biodegradable i/o tela metàl·lica no galvanitzada.
 • El pa de terra ha de deixar al descobert el coll de l’arbre

 Contenidor: 
 • Les arrels no poden presentar símptomes d'espiralització. En cas de presentar arrels en espiral, es
 poden fer talls verticals a les arrels per tal de trencar l’espiralització i estimular el creixement de noves
 arrels.
 • S’ha d’acreditar que ha passat com a mínim un cicle vegetatiu ( un any) en el mateix contenidor de
 subministrament i com a màxim dos cicles vegetatius.

 2. Detecció de serveis
 En plantacions d’arbrat, abans d’iniciar els treballs d’obertura dels clots, s’ha de passar la màquina
 detectora de serveis, per tal d’evitar possibles accidents laborals o desperfectes a les xarxes soterrades
 (aigua, gas, electricitat...)

 3. Treballs de senyalització
 La zona de treball, és a dir, la zona perimetral on es desenvolupin els treballs, s’ha de delimitar amb cinta
 i/o barreres per evitar el pas de persones alienes als treballs de plantació.

 4. Plantació de l’arbrat
 4.1 Època de plantació
 Sempre que sigui possible, evitarem realitzar les plantacions: en temps de glaçades, vents forts època de
 pluges quantioses (sòls saturats d’aigua) i època de temperatures molt altes. Els arbres subministrats en
 contenidor o pa de terra, és preferible plantar-los a la tardor i a la primavera i en el cas d’arbres
 subministrats a arrel nua a finals de tardor i a l’hivern.
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 4.2 Obertura del clot de plantació: mida i forma 
 L’obertura del clot pot ser mecànica o manual, depenent de les unitats de clots a obrir i de la ubicació dels 
 mateixos. El forat ha de ser suficientment ample i profund perquè entri folgadament l’arrel/pa de terra de 
 l’arbre a plantar, preveient més espai per al seu desenvolupament futur. 
 Sempre que sigui possible, s’obrirà el forat un dia abans de la plantació per millorar l’aeració. 

 Per a la plantació d’arbres subministrats en contenidor o pa de terra, el diàmetre del clot ha de ser com a 
 mínim dos vegades més ample que el del pa de terra. La profunditat del clot ha de ser aproximadament 
 igual a l’altura del pa de terra, quedant sempre el coll a nivell amb el substrat. Per a la plantació d’arbres 
 amb arrel nua, el diàmetre del clot ha de ser com més gran millor, com a mínim dos vegades més ample 
 que el sistema radicular. La profunditat del clot ha de ser igual a la longitud del sistema radicular. 

 La forma del clot en els jardins o parcs pot ser variada. De manera general, és convenient que el volum 
 excavat en la part superior sigui més gran que el de la part inferior, ja que el desenvolupament radicular (el 
 creixement de les arrels ) serà majoritàriament en superfície (horitzontal) i no tant en profunditat (vertical). 

 En el cas de terres no sorrenques i de clots oberts amb mitjans mecànics (que augmenten la compactació 
 del terreny), és recomanable dur a terme l’escarificació (el trencament) de les parets internes i del fons del 
 clot per tal d’afavorir l’acció dels agents atmosfèrics i la penetració de les arrels. 

 En cas de sospita de terrenys amb drenatges deficients, un cop obert el clot de plantació, s’ha de 
 comprovar el drenatge del terreny. Per a aquesta finalitat, omplim d’aigua fins a la meitat el clot i al cap de 
 dues hores el forat ha d’estar correctament drenat. Si encara queda aigua podem tenir problemes de 
 drenatge i s’haurà de preveure una mesura suplementària correctora. 

 Sota la capa de sòl poc drenant s’haurà de realitzar una excavació més profunda afegint graves per 
 possibilitar l’evacuació de l’aigua. 

 En cas de no realitzar la plantació en el moment de l’obertura del clot, aquest ha de quedar correctament 
 abalisat i protegit i en cap cas quedarà un clot obert en dia festiu o en cap de setmana. 

 4.3 Característiques dels substrats de plantació 
 En el moment de l’obertura del clot de plantació, es procedeix a la retirada d’un 50% de les terres existents 
 o la seva totalitat en cas de terres de molt baixa qualitat, substituint-les per la barreja següent:
 • Sorra: 40% (en volum de diferents granulometries)
 • Terra vegetal: 20% (en volum)
 • Fibra de coco: 30% (en volum)
 • Argila: 10% (en volum  )

 A més, s’incorporen altres components:
 • Silicat col·loïdal, que millora l’efectivitat del reg i la capacitat d’emmagatzematge de
 nutrients.
 • Fertilitzant d’alliberament lent.
 • Hidrogel, que ajuda a mantenir humit el sòl de l’escocell.
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 Característiques fisicoquímiques: 
 • pH entre 6 i 8
 • Conductivitat elèctrica inferior als 3 dS/m
 • Desinfectades, exemptes de patògens i de llavors

 4.4. Plantació d’arbres amb pa de terra i/o contenidor 
 En el moment de la plantació s’actuarà de la següent manera: 
 • Retirar la planta del contenidor i els elements de protecció del pa de terra. Tots els treballs s’han de
 realitzar amb precaució per tal d’evitar que es disgregui el pa de terra o es malmetin les arrels, el tronc, el
 brancatge i el fullatge:
 o Si el pa de terra va protegit amb malla metàl·lica, s’ha de tallar el collarí de filferro i retirar la part
 superior per evitar escanyaments.
 o Si el pa de terra va protegit amb guix, s’ha de trencar i retirar el guix armat de la part inferior i superior i
 foradar els laterals.
 o Si el pa de terra va protegit amb materials biodegradables, aquests es poden deixar, sempre i quan
 siguin capaços de descompondre’s abans d’un any i mig i no afectin el creixement posterior ni de l’arbre ni
 del sistema radicular.
 o Si el pa de terra cobreix el coll de l’arbre, s’haurà de retirar la terra per alliberar el coll

 Al Posicionar l’arbre en el clot, hem de col·locar-lo al nivell previst, sense enterrar el coll de l’arbre i de 
 manera que quedi centrat en el forat, vertical i estabilitzat. Si el coll queda per sota del nivell desitjat, fer 
 una base o plataforma de poc gruix amb terra afermada en el fons del clot de plantació. En el cas que fem 
 una plantació en un jardí, el coll de l’arbre ha de quedar a nivell de la superfície del sòl. Si fem una 
 plantació en escocell el coll de l’arbre ha de quedar a 15 cm per sota del nivell de la vorera. 

 Un cop tenim el pa de terra al forat de plantació i el coll de l’arbre ben posicionat per deixar-lo en perfectes 
 condicions de plantació realitzarem les feines següents: 

 • Posicionar l’arbre en el clot, tenint en compte col·locar la planta al nivell previst, sense enterrar el coll de
 l’arbre i de manera que quedi centrada en el forat, vertical i estabilitzada. Inclinar l’arbre fins casi arriba ha
 tocar el terra per poder col·locar el mànec de la piotxa, el pal del atacador o el pal d’un tutor sota del pa de
 terra.

 Un cop col·locat el pal aixecarem l’arbre en posició vertical i el pa de terra anirà lliscant per sobre el pal i 
 així desplacem el pa de terra dintre del forat quedant centrat. Si és necessari, realitzar aquesta operació 
 fins que el tronc de l’arbre quedi ben centrat. 

 • Col·locar els tutors segons s’explica al punt 4.6.

 • Reomplir el forat de terra, repartint-la progressivament per tot el clot de plantació. A mesura que es va
 omplint, pressionar i atacar bé la terra perquè el terreny quedi ferm. Així evitem la formació de bosses
 d’aire i es facilita una bona fixació de l’arbre al sòl del clot.

 • Reg d’implantació, capítol 4.8.

 4.5. Plantació d’arbres a arrel nua 
 A banda de les explicacions del capítol anterior, en la plantació d’arbres a arrel nua s’actuarà de la següent 
 manera: 
 • Reomplir el clot fins al nivell sobre el qual s’han d’assentar les arrels de l’arbre.
 • Eliminar les arrels malmeses durant el transport i/o en mal estat de formació realitzant els talls
 correctament (talls nets i transversals), tenint en compte conservar el més gran nombre d’arrels absorbents
 i de reserva possibles.
 • Si fos necessari, es realitzarà un bany d’arrels, el qual consisteix en submergir les arrels en una barreja
 d’argila, adob orgànic i aigua per tal de rehidratar-les al llarg de 12 hores com a mínim.
 • Eliminar branques trencades, malaltes i/o mortes.
 • Posicionar l’arbre en el clot, tenint en compte el següent:
 S’han d’estendre les arrels dins del clot evitant que es dobleguin. S’ha de col·locar l’arbre al nivell previst,
 sense enterrar el coll de la planta de manera que quedi centrada, vertical i estabilitzada. Donat que
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 l’aeració disminueix ràpidament amb la profunditat, en la plantació s’ha de col·locar el coll a nivell de la 
 cota final, tal i com estava al viver. 

 4.6. Col.locació de tutors o aspres 
 La missió dels aspres o tutors es ancorar l’arbre, mantenir-lo en posició vertical, protegir-lo de possibles 
 cops i evitar que els vents forts puguin afectar-ne l’estabilitat. Han de estar constituïts per materials forts i 
 resistents. La longitud total recomanada es d’un mínim de 2 metres, dels quals se n’enterra 
 aproximadament una quarta part. Es mantenen durant els quatre anys següents a la plantació. 

 Les subjeccions entre el tutor o aspre i el tronc de l’arbre han de ser d’un material elàstic (com la goma o el 
 cautxú) de llarga durabilitat i resistents a la intempèrie. A més, han de fixar-se a l’aspre per tal que no 
 perdin la seva posició, han de ser amples per no causar ferides al tronc i han de col·locar-se de tal manera 
 que no es trobin ni massa tibants, perquè no escanyi el tronc de l’arbre, ni massa fluixos, perquè conservin 
 la funcionalitat. 

 Cal fixar els tutors entre ells per un travesser de fusta (mitja canya, la qual no ha de tocar l’arbre) per evitar 
 possibles moviments, orientat a la banda de circulació dels vehicles. Subjectar l’arbre als tutors mitjançant 
 les corretges, aquestes es col•locaran per sobre el travesser per que no puguin lliscar per el tutor. 

 Els tutors han de quedar a la mateixa alçada i, en el cas de les posicions viàries, un d’ells pintat 10 cm a la 
 part superior, amb pintura plàstica del color que correspongui a l’any de plantació i col·locat davant en el 
 sentit de la marxa dels vehicles. Aquest tutor serveix per indicar el reg a les tones i la posició de l’escocell. 

 És important revisar periòdicament els aspres per evitar que l’arbre no perdi verticalitat i, quan sigui 
 necessari, refermar l’arbre, els aspres i el sòl de l’escocell, ja que de vegades es pot produir un 
 desplaçament de l’arbre acabat de plantar. 

 La tècnica de treball és la següent: 
 • Col·locar dos tutors de subjecció amb ancoratge als arbres de fins a 30 cm. de perímetre de tronc i
 quatre tutors amb ancoratge per aquells arbres amb perímetre de tronc superior a 30 cm.

 Durant la col·locació no hem de malmetre ni la part aèria, ni les arrels dels arbres ni el pa de terra. 

 Reomplir el clot amb la terra subministrada, atacant-la en intervals de 30 cm. de profunditat, introduint-hi 
 un pal o mànec d’eina varies vegades per tal que no quedin bosses d’aire i assegurar el contacte de les 
 arrels amb la terra. 

 Anivellar i formar un clot de reg de 15 cm. de fondària en aquells arbres que es reguen amb tona a fi que 
 es reculli el màxim d’aigua i es deixaran 5 cm de fondària en els que el reg sigui per degoteig. 

 Fer un reg d’assentament. Amb poca pressió i repartit per tot l’escocell o clot de plantació, d’acord a les 
 especificacions del capítol 2.7.Reg d’implantació 

 Si fos necessari, s’afegirà terra enrasant fins al nivell del coll de l’arbre i es farà un segon reg de plantació. 
 El coll ha de quedar enrasat amb el nivell del sòl, ni enterrat, ni descalçat  . 

 4.7. Formació de clots de reg 
 S’ha de realitzar un cavalló al voltant de l’arbre amb el xapo per tal de formar un clot de reg que ha de 
 permetre-hi l’aportació d’aigua de reg o de pluja. La profunditat del clot ha de ser d’uns 15 cm i la seva 
 amplada ha de ser equivalent a la de la projecció de la capçada en el moment de la plantació. 
 Podem trobar tres tipus de clot de reg depenent del tipus de terreny: 
 - Terreny pla:
 • Clot de reg elevat, s’utilitza principalment en zones de paviment de sauló o terra.
 • Clot de reg enfonsat, principalment s’utilitza en zones de gespa.

 - Terreny en pendent:
 En una plantació en un talús, el clot s’ha de realitzar de manera que quedi situat completament per sota
 del pendent original.El fons del clot ha de quedar lleugerament inclinat en sentit contrari al de la pendent,
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 el tronc poc quedar tapat si es troba al límit del clot de plantació o pot quedar al centre del clot.El clot de 
 reg té forma de mitja lluna, ja que no es pot realitzar l’escocell sencer. 

 4.8. Reg d’implantació 
 Just després de la nova implantació o en un temps màxim de 24 hores s’ha de realitzar un reg d’inundació 
 amb molt poca pressió, aproximadament entre 160 i 180 litres d’aigua per arbre de nova implantació. 
 Aquest reg té com a objectiu omplir d’aigua el clot de reg i mullar el sistema radicular de l’arbre, de manera 
 que el sòl quedi a capacitat de camp, procurant no embassar el fons del forat de plantació. Això és 
 essencial per assentar les terres aportades al clot de plantació i apropar-les a les arrels, per així eliminar 
 les bosses d’aire i reduir l’estrès de post plantació de l’arbre. L’aportació d’aigua s’ha de fer a baixa pressió 
 i de manera que no produeixi descalçament de les terres. Encara que s’hagi instal·lat un sistema de reg 
 per degoteig, aquest primer reg es farà sempre amb mànega. Per a la correcta implantació de 
 l’arbre/palmera, cal assegurar-ne un reg periòdic setmanal durant els 4 primers anys, aproximadament 
 entre uns 160-180 litres per arbre o palmera en cada reg. 

 4.9. Encoixinat 
 Es recomanable recobrir tanta superfície de sòl com sigui possible al voltant dels arbres recentment 
 plantats amb una capa mínima d’encoixinat d’uns 15 cm de gruix. L’encoixinat no ha d’arribar a tocar el coll 
 de l’arbre, per evitar problemes de fongs i podriment en aquesta zona. 

 4.10. Finalització de treballs 
 • Espai vertical de creixement lliure: es podaran les branques dels arbres pròxims que envaeixen la vertical
 de l’arbre o palmera plantada i que puguin afectar al seu creixement posterior.
 • Cal retirar totes les terres sobrants i escombrar tot el perímetre de treball deixant-lo en perfecte estat.
 • Cal assegurar que no es deixa cap eina a la zona de treball i s’ha de realitzar una última inspecció
 visual.
 • També s’han de retirar les delimitacions i el sistema d’abalisament del lloc de treball, que es tornarà a
 obrir als vianants.
 • En el cas que finalitzi la jornada i que encara quedin arbres per plantar, aquests es portaran a zones
 d’estacionament. Durant aquest període temporal el sistema radicular ha d'estar protegit i és aconsellable
 realitzar una humificació de les arrels.
 • En cas que existeixi una placa informativa de plantació, un cop realitzada la plantació, serà retirada.
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 AMIDAMENTS. 
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AMIDAMENTS 

PARC DE CA L’ARTIGUES 

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________________  

 Pàgina 1 

CAPITOL 00 TREBALLS PREVIS 
F22113L2 m2  Neteja i esbrossada del terreny 

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió 
ZONES D'ACTUACIÓ 0,5 37.636,00 18.818,00 
a deduir 
APARCAMENT EXISTENT -1 2.074,00 -2.074,00 
PARC ROSA ANGUERA -1 2.388,00 -2.388,00 
CANYES AMERICANES -1 1.852,00 -1.852,00 

 _____________________________________________________ 

12.504,00 
K1RA16A7 m2  Eliminació canya americana 

Eliminació de canya i rizoma, triturat del material a la zona  i càrrega sobre camió o contenidor 
CANYA AMERICANA 1 1.852,00 1.852,00 

 _____________________________________________________ 

1.852,00 
00.01 ut   Càrrega amb mitjans mecànics i transport  grans blocs de formigó 

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de grans blocs de formigó per a reutilitzar, amb camió de 
74 t, amb un recorregut de fins a 15 km 
APARCAMENT 38 38,00 

 _____________________________________________________ 

38,00 
F21R11A0 ut   Tala controlada directa 

Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa 
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge 
(no més lluny de 20 km) 

 ________________________________________________ 

11,00 
04.03.03 ut   Protecció d'arbres a mantenir 

Protecció d'arbrat existent a mantenir de possibles cops i impactes produits per la maquinària de l'o-  
 bra. 

 ________________________________________________ 

51,00 
04.03.04 pa   Modificació ubicació tirolina 

Modificació d'ubicació de tirolina existent amb mitjans manuals. Inclou la reposició de petits elements 
que puguin quedar afectats pel desmuntatge, i formació de base i nous ancoratges a terreny. 

 ________________________________________________ 

1,00 



AMIDAMENTS  

PARC DE CA L’ARTIGUES                                                             

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
  
  Pàgina 2  

 CAPITOL 01 MOVIMENT DE TERRES                                                
F2213422      m3  Excavació de capa superficial                                     

 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega  
 directa sobre camió  
 APARCAMENT 1 2.074,00 0,20 414,80 
  _____________________________________________________  

 414,80 
F2194AC5      m2  Enderroc de paviment de formigó                                   

 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexca-  
 vadora amb martell trencador i càrrega sobre camió  
 CAMÍ ACTUAL 1 377,25 377,25 
  _____________________________________________________  

 377,25 
F221C472      m3  Excavació per a caixa de paviment                                 

 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excava-  
 dora i càrrega directa sobre camió  
 cami zona aparcament 1 72,45 2,30 0,18 29,99 
 1 25,40 2,30 0,18 10,52 
 cami zona circuit 1 254,00 2,30 0,18 105,16 
 cami zona picnic 1 115,00 2,30 0,18 47,61 
 cami zona arbres 1 188,00 2,30 0,18 77,83 
 1 42,98 2,30 0,18 17,79 
  _____________________________________________________  

 288,90 
F222142B      m3  Excavació de rasa                                                 

 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb  
 retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora  
 VORADA CAMINS 1 1.580,00 0,30 0,40 189,60 
 VORADA ZONA JOCS 1 81,20 0,60 0,40 19,49 
 ESCALES  
 matarraya 2 2,30 0,30 0,50 0,69 
 marina 2 2,30 0,30 0,50 0,69 
  _____________________________________________________  

 210,47 
H222B432      m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions                      

 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT  
 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora  
 parc existent 1 45,00 0,30 0,60 8,10 
 1 11,30 0,30 0,60 2,03 
 perímetre escola 1 59,00 0,30 0,60 10,62 
 1 177,00 0,30 0,60 31,86 
 palafits 1 123,00 0,30 0,60 22,14 
 1 26,00 0,30 0,60 4,68 
 circuit 1 103,00 0,30 0,60 18,54 
 1 47,00 0,30 0,60 8,46 
 1 60,00 0,30 0,60 10,80 
 jocs infantils 1 43,00 0,30 0,60 7,74 
 1 59,00 0,30 0,60 10,62 
 picnic 1 71,00 0,30 0,60 12,78 
  _____________________________________________________  

 148,37 
F228580A      m3  Rebliment i piconatge de rasa                                     

 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació,  
 en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 90%  
 PM  
 parc existent 1 45,00 0,30 0,60 8,10 
 1 11,30 0,30 0,60 2,03 
 perímetre escola 1 59,00 0,30 0,60 10,62 
 1 177,00 0,30 0,60 31,86 
 palafits 1 123,00 0,30 0,60 22,14 
 1 26,00 0,30 0,60 4,68 
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 circuit 1 103,00 0,30 0,60 18,54 
 1 47,00 0,30 0,60 8,46 
 1 60,00 0,30 0,60 10,80 
 jocs infantils 1 43,00 0,30 0,60 7,74 
 1 59,00 0,30 0,60 10,62 
 picnic 1 71,00 0,30 0,60 12,78 
  _____________________________________________________  

 148,37 
FR2B1107      m2  Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil      

 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat,  per a un pendent del 12 al 50 %  
 
 ESCALA MATARRANYA 1 8,00 2,30 18,40 
 ESCALA MARINA 1 9,50 2,30 21,85 
 ANIVELLAMENTS 1 650,00 650,00 
 1 40,50 40,50 
 1 89,00 89,00 
 1 40,00 40,00 
 1 78,50 78,50 
 1 96,00 96,00 
 1 48,00 48,00 
 1 58,50 58,50 
 1 590,00 590,00 
 3 86,00 258,00 
 1 70,00 70,00 
  _____________________________________________________  

 2.058,75 
FR2BJK05      m2  Compactació amb minicarregadora amb corró                         

 Compactació amb minicarregadora amb corró de 200 kg, per a un pendent inferior al 12 %  
 cami zona aparcament 1 72,45 2,30 166,64 
 1 25,40 2,30 58,42 
 cami zona circuit 1 254,00 2,30 584,20 
 cami zona picnic 1 115,00 2,30 264,50 
 cami zona arbres 1 188,00 2,30 432,40 
 
  _____________________________________________________  

 1.506,16 
P2R3-HIHC     m3  Transport de terres no contaminades                               

 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i  
 temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15  
 km  
 Excavació de capa superficial 1 414,84 414,84 
 Enderroc de paviment de formigó 1 377,25 0,15 56,59 
 Excavació per a caixa de paviment 0,1 288,90 28,89 
 Excavació de rasa 0,1 210,47 21,05 
 Excavació de rasa per instal·lacions 0,1 148,37 14,84 
 Anivellament i repassada del terreny 0,1 2.058,75 0,10 20,59 
 per a obtenir el perfil  
  _____________________________________________________  

 556,80 
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 CAPITOL 02 URBANITZACIÓ                                                      
02.01         m2  Paviment continu Aripaq                                           

 Paviment continu Aripaq per a caminsde col·locat sobre base de tot-u (no inclosa), seguint especifi-  
 cacions de fabricant, estesa i anivellament del material amb mitjans mecanics  
 cami zona aparcament 1 72,45 2,30 166,64 
 1 25,40 2,30 58,42 
 cami zona circuit 1 254,00 2,30 584,20 
 cami zona picnic 1 115,00 2,30 264,50 
 cami zona arbres 1 188,00 2,30 432,40 
 1 42,98 2,30 98,85 
  _____________________________________________________  

 1.605,01 
F9AQU210      m3  Paviment per a zona infantil de sorra garbellada                  

 Paviment per a zona infantil de sorra garbellada de 1 a 3 mm cantell rodo, seguint especificacions de  
 paviments per a zones de joc, estesa i anivellament del material amb mitjans mecanics  
 ZONA PALAFITS 1 241,00 0,50 120,50 
 ZONA JOCS 1 292,80 0,50 146,40 
  _____________________________________________________  

 266,90 
F921R01J      m3  Subbase de tot-u artificial                                       

 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del ma-  
 terial al 98% del PM  
 cami zona aparcament 1 72,45 2,30 0,10 16,66 
 1 25,40 2,30 0,10 5,84 
 cami zona circuit 1 254,00 2,30 0,10 58,42 
 cami zona picnic 1 115,00 2,30 0,10 26,45 
 cami zona arbres 1 188,00 2,30 0,10 43,24 
 1 42,98 2,30 0,10 9,89 
  _____________________________________________________  

 160,50 
F96512C9      ml   VORADA BREINCO tj7 50 x 7 x 25 CM                                 

 Vorada recta de formigó, amb secció normalitzada de 7x25 cm, model tj7 de la casa Breinco , col·lo-  
 cada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20  
 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter  
 camins 1 1.580,00 1.580,00 
  _____________________________________________________  

 1.580,00 
F9851709      ml   VORADA BREINCO tr37 50 x 37 x 25 cm                               

 Vorada recta de formigó amb pendent, amb secció normalitzada de 37x25 cm, model tr37 de la casa  
 Breinco , col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a  
 compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter  
 zona jocs 1 81,20 81,20 
  _____________________________________________________  

 81,20 
445CBB63      m2  Escales de formigó                                                

 Llosa inclinada per a escala de 17 cm de gruix, de formigó vist HA-25/B/10/I, abocat amb bomba,  
 amb esglaons de formigó fets a la vegada que la llosa de fins a 35 cm d'estesa, 20 cm d'alçària de  
 frontal, encofrat amb tauler de fusta, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades en una quantia  
 de 20kg/ m2  
 matarranya 1 8,00 2,30 18,40 
 marina 1 9,00 2,30 20,70 
  _____________________________________________________  

 39,10 
FRB5P6A1      ml   Graó d'escala fet amb tauló de fusta                              

 Graó d'escala fet amb tauló de fusta de pi roig de 20x15 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tracta-  
 ment de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda, fixat a escales de formigó  
 matarranya 15 2,30 34,50 
 marina 19 2,30 43,70 
 matarranya existent 12 2,70 32,40 
  _____________________________________________________  

 110,60 
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EB152AAM      ml   Barana d'acer inoxidable                                          

 Barana d'acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), amb doble passa-  
 mà, muntants cada 80 cm, de 90 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volan-  
 dera i femella  
 matarranya 2 8,40 16,80 
 marina 2 9,90 19,80 
 matarranya existent 2 5,20 10,40 
  _____________________________________________________  

 47,00 
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 CAPITOL 03 INSTAL·LACIONS                                                    
 SUBCAPITOL 03.01 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA                                            
03.01.01      pa   Quadre electric i de control                                      

 Instal?lació i subministrament de quadre de mesura, comandament i protecció adient muntat en mò-  
 duls de doble aïllament, allotjat a l’interior d’un armari d’acer inoxidable, model MONOLIT?2 BCN  
 amb 4 sortides (III) + 2 sortides (II) de la firma ARELSA.  
  ________________________________________________  

 1,00 
FG31H554      ml   Línia electrica 4x6 mm2                                           

 Instal·lació de línia electrica unipolar o manguera de secció mínima 4x6 mm2 i cable amb conductor  
 de coure de 0,6 / 1kV de tensió assignada, amb designació RVFV-K, amb coberta del cable de po-  
 liolefines amb baixa emissió fums i gasos corrosius (Z1). Col·loct en Tub flexible corrugat de plàstic  
 sense halògens, de diàmetre nominal segons ITC-21 Tubus i canals protectores, aïllant i no propaga-  
 dor de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a  
 l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat en-  
 terrat. Inclosa la rasa necessària.  
  ________________________________________________  

 1.417,00 
FG319172      ml   Línia electrica 1x16 mm2 (línia de terra)                         

 Instal·lació de línia electrica unipolar de secció mínima 1x16 mm2 i cable amb conductor de coure de  
 0,6 / 1kV de tensió assignada, amb designació RVFV-K, amb coberta del cable de poliolefines amb  
 baixa emissió fums i gasos corrosius (Z1). Col·loct en Tub flexible corrugat de plàstic sense halò-  
 gens, de diàmetre nominal segons ITC-21 Tubus i canals protectores, aïllant i no propagador de la fla-  
 ma, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte  
 de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat enterrat. Inclo-  
 sa la rasa necessària.  
  ________________________________________________  

 70,00 
FG319232      ml   Línia electrica 2x2,5 mm2                                         

 Instal·lació de línia electrica unipolar o manguera de secció mínima 2x2,5 mm2 i cable amb conduc-  
 tor de coure de 0,6 / 1kV de tensió assignada, amb designació RVFV-K, amb coberta del cable de  
 poliolefines amb baixa emissió fums i gasos corrosius (Z1). Col·loct en Tub flexible corrugat de plàs-  
 tic sense halògens, de diàmetre nominal segons ITC-21 Tubus i canals protectores, aïllant i no propa-  
 gador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistèn-  
 cia a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat  
 enterrat. Inclosa la rasa necessària.  
  ________________________________________________  

 160,00 
FG319132      ml   Línia electrica 1x2,5 mm2 (línia de terra)                        

 Instal·lació de línia electrica unipolar de secció mínima 1x2,5 mm2 i cable amb conductor de coure  
 de 0,6 / 1kV de tensió assignada, amb designació RVFV-K, amb coberta del cable de poliolefines  
 amb baixa emissió fums i gasos corrosius (Z1). Col·loct en Tub flexible corrugat de plàstic sense ha-  
 lògens, de diàmetre nominal segons ITC-21 Tubus i canals protectores, aïllant i no propagador de la  
 flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte  
 de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat enterrat. Inclo-  
 sa la rasa necessària.  
  ________________________________________________  

 1,00 
FG319192      ml   Línia electrica 1x35 mm2 (línia de terra)                         

 Instal·lació de línia electrica unipolar de secció mínima 1x35 mm2 amb cable amb conductor de cou-  
 re nu, muntat enterrat. Inclosa la rasa necessària.  
  ________________________________________________  

 1,00 
03.01.02      pa   Presa de terra                                                    

 Presa de terra amb una pica d'acer cobrejat de 2 m de longitud.  
  ________________________________________________  

 1,00 
03.01.03      ut   Punt de llum Innova B                                             

 Suministre i instal·lació de punts de llum formats per columna cilíndrica de h=4m amb lluminària No-  
 vatilux model Innova B de 24 Leds de 30W LED 4.000K  
  ________________________________________________  

 32,00 
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03.01.04      ut   Punt de llum Milan                                                

 Suministre i instal·lació de punts de llum format per columna cilíndrica de h=10m amb projectors No-  
 vatilux model Milan de 48 Leds de 100W LED 4.000K cada projector amb un total de 3 projectors  
  ________________________________________________  

 3,00 
ED351430      ut   Pericó de connexió eléctrica                                      

 Pericó de connexió elèctrica, prefabricat de formigó, sense fons, registrable, de mesures interiors su-  
 ficients, amb parets rebaixades per a l'entrada de tubs, capaç de suportar una càrrega de 400 kN,  
 amb marc de xapa galvanitzada i tapa de formigó armat alleugerit , de 39,5x38,5 cm, per pericó de  
 connexió elèctrica, capaç de suportar una càrrega de 125 kN.  
  ________________________________________________  

 3,00 

 SUBCAPITOL 03.02 INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA                                        
FJSA1081      pa   Armari programador                                                

 Suministre i col·locació Programador autònom tipus T-BOSS de la marca RAINBIRD o similar, amb  
 control d'aportació d'aigua, amb suficients estacions d'acord amb els plànols estacions, piles standard  
 de 9 v, circuit d'arrencada de bomba, carcassa de plàstic estanca i preparat per a muntatge mural in-  
 terior, totalment col.locat, incloses totes les connexions elèctriques, tant del circuit d'alimentació del  
 programador, com dels elements governats per aquest  
  ________________________________________________  

 1,00 
03.02.01      pa   Escomesa                                                          

 Suministre i col·locació d'escomesa de diàmetre nominal 80 mm amb tots els accessoris segons plà-  
 nols i arqueta inclosa de mides suficients.  
  ________________________________________________  

 1,00 
FJSB1511      ut   By-pass mestre                                                    

 Suministre i col·locació de Sistema by-pass mestre control  reg, format per electrovàlvula, programa-  
 dor i claus de pas per fots i boques de reg.  
  ________________________________________________  

 1,00 
BFB29450      ml   Xarxa boques de reg                                               

 Suministre i col·locació de Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de  
 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de difi-  
 cultat mig i col.locat al fons de la rasa  
  ________________________________________________  

 926,00 
FJS1U001      ut   Boques de reg                                                     

 Suministre i col·locació deBoca de reg amb rosca de llautó de diametre nominal 1'' 1/4, de 10 bar de  
 PN. Amb Pericó de 30x30x50cm amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera  
 de maó calat, sobre llit de sorra  
  ________________________________________________  

 22,00 
BFB2A450      ml   Xarxa de reg principal                                            

 Suministre i col·locació de Tub de polietilè de designació PE 40, de 73 mm de diàmetre nominal, de  
 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de difi-  
 cultat mig i col.locat al fons de la rasa  
  ________________________________________________  

 647,00 
03.02.02      ut   Arquetes de By-pass sectorial                                     

 Suministre i col·locació de Sistema by-pass compost de tres claus segons plànols.  
  ________________________________________________  

 11,00 
03.02.05      pa   Zona de reg per degoteig en parterres                             

 Zona de reg per degoteig inclosa tota la xarxa secundaria i tots els elements necessàris per al seu  
 correcte funcionament, d'acord amb plànols..  
  ________________________________________________  

 1,00 
03.02.06      pa   Zona de reg per degoteig en arbres                                

 Zona de reg per degoteig inclosa tota la xarxa secundaria i tots els elements necessàris per al seu  
 correcte funcionament, d'acord amb plànols..  
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 1,00 
BFB26450      ml   Xarxa de fonts                                                    

 Suministre i col·locació de Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de  
 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de difi-  
 cultat mig i col.locat al fons de la rasa  
  ________________________________________________  

 538,00 
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 CAPITOL 04 VEGETACIÓ                                                         
 SUBCAPITOL 04.01 ARBRES                                                            
 APARTAT 04.01.01 SUBMINISTRAMENT                                                   
FR472N2B      ut   Subministrament de Pinus pinea                                    

 Subministrament de Pinus pinea d'alçària de 200 a 250 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45  
 cm i profunditat mínima 54 cm segons fórmules NTJ  
  ________________________________________________  

 15,00 
FR451P26      ut   Subministrament de Quercus rubra                                  

 Subministrament de Quercus rubra de perímetre de 8 a 10 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 27  
 cm i profunditat mínima 18,9 cm segons fórmules NTJ  
  ________________________________________________  

 11,00 
FR451636      ut   Subministrament de Quercus ilex                                   

 Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 8 a 10 cm, en contenidor de 15 l  
  ________________________________________________  

 9,00 
FR43D426      ut   Subministrament de Lagerstroemia indica                           

 Subministrament de Lagerstroemia indica de perímetre de 8 a 10 cm, amb pa de terra de diàmetre mí-  
 nim 27 cm i profunditat mínima 18,9 cm segons fórmules NTJ  
  ________________________________________________  

 8,00 
FR443E16      ut   Subministrament de Malus Praire Fire                              

 Subministrament de Malus Praire Fire de perímetre de 8 a 10 cm, amb l'arrel nua  
  ________________________________________________  

 4,00 
FR413226      ut   Subministrament d'Aesculus carnea Briotii                         

 Subministrament d'Aesculus carnea Briotii de perímetre de 8 a 10 cm, amb pa de terra de diàmetre  
 mínim 27 cm i profunditat mínima 18,9 cm segons fórmules NTJ  
  ________________________________________________  

 3,00 
FR44E229      ut   Subministrament de Populus alba                                   

 Subministrament de Populus alba de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45  
 cm i profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ  
  ________________________________________________  

 5,00 
FR434427      ut   Subministrament de Fraxinus angustifolia                          

 Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 10 a 12 cm, amb pa de terra de diàmetre  
 mínim 33 cm i profunditat mínima 23,1 cm segons fórmules NTJ  
  ________________________________________________  

 10,00 
FR44EJ2D      ut   Subministrament de Populus tremula                                

 Subministrament de Populus tremula de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim  
 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ  
  ________________________________________________  

 6,00 
FR434626      ut   Subministrament de Fraxinus angustifolia Raywood                  

 Subministrament de Fraxinus angustifolia Raywood de perímetre de 8 a 10 cm, amb pa de terra de  
 diàmetre mínim 27 cm i profunditat mínima 18,9 cm segons fórmules NTJ  
  ________________________________________________  

 7,00 
FR4HA8C8      ut   Subministrament de Sambucus nigra                                 

 Subministrament de Sambucus nigra d'alçària de 80 a 120 cm, en contenidor de 17 l  
  ________________________________________________  

 5,00 
FR446227      ut   Subministrament d'Olea europaea                                   

 Subministrament d'Olea europaea de perímetre de 10 a 12 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 22  
 cm i profunditat mínima 26,4 cm segons fórmules NTJ  
  ________________________________________________  

 11,00 
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FR44FA36      ut   Subministrament de Prunus dulcis                                  

 Subministrament de Prunus dulcis de perímetre de 8 a 10 cm, en contenidor de 35 l  
  ________________________________________________  

 13,00 
FR421226      ut   Subministrament de Celtis australis                               

 Subministrament de Celtis australisde perímetre de 8 a 10 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 27  
 cm i profunditat mínima 18,9 cm segons fórmules NTJ  
  ________________________________________________  

 7,00 
FR45E22A      ut   Subministrament de Zelkova serrata                                

 Subministrament de Zelkova serrata de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim  
 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ  
  ________________________________________________  

 25,00 

 APARTAT 04.01.02 PLANTACIÓ                                                         
FR62212A      ut   Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor                

 Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor, de 1.5 a 2.5 m d'alçària de tronc i capçada, exca-  
 vació de clot de plantació de 80x80x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %,  
 reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega  
 de les terres sobrants a camió  
 PINUS PINEA 15 15,00 
  _____________________________________________________  

 15,00 
FR61213A      ut   Plantació d'arbre planifoli 6 a 14 cm de perímetre de tronc       

 Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 6 a 14 cm de perímetre de tronc a 1 m  
 d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 80x80x80 cm amb mitjans me-  
 cànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació  
 per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió  
 QUERCUS RUBRA 11 11,00 
 QUERCUS ILEX 9 9,00 
 LAGERSTROEMIA INDICA 8 8,00 
 MALUS PRAIRIE FIRE 4 4,00 
 AESCULUS CARNEA 3 3,00 
 FRAXINUS ANGUSTIFOLIA 10 10,00 
 FRAXINUS ANGUSTIFOLIA 7 7,00 
 RAYWOOD  
 SAMBUCUS NIGRA 5 5,00 
 OLEA EUROPEA 11 11,00 
 PRUNUS DULCIS 13 13,00 
 CELTIS AUSTRALIS 7 7,00 
  _____________________________________________________  

 88,00 
FR61223A      ut   Plantació d'arbre planifoli 14 a 18 cm de perímetre de tronc      

 Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m  
 d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 80x80x80 cm amb mitjans me-  
 cànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació  
 per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió  
 POPULUS ALBA 5 5,00 
 ZELKOVA SERRATA 25 25,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 
FR61245A      ut   Plantació d'arbre planifoli 25 a 35 cm de perímetre de tronc      

 Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm de perímetre de tronc a 1 m  
 d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans  
 mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació  
 per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió  
 POPULUS TREMULA 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 
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 SUBCAPITOL 04.02 ARBUSTOS I PLANTES                                                
 APARTAT 04.02.01 SUBMINISTRAMENT                                                   
FR4GA833      ut   Subministrament de Phlomis                                        

 Subministrament de Phlomis Fructicosa d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor de 3 l  
 ESCALA EST 2 2,00 
 ESCALA EXISTENT OEST 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 
FR4H9S34      ut   Subministrament de Salvia x jamensis                              

 Subministrament de Salvia x jamensis d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l  
 ESCALA EXISTENT OEST 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
FR41B664      ut   Subministrament de Callistemon Red Rocket                         

 Subministrament deSubministrament de Callistemon Red Rocket d'alçària de 40 a 60 cm, en conteni-  
 dor de 3 l  
 ESCALA OEST 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 
X1            ut   Subministrament d' Eragrostis spectabilis                         
 ESCALA EST 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 
FR494411      ut   Subministrament d'Achillea terracota                              

 Subministrament d'Achillea terracota en contenidor d'1,3 l  
 ESCALA OEST 12 12,00 
 ESCALA EXISTENT OEST 8 8,00 
  _____________________________________________________  

 20,00 
FR4D2MA4      ut   Subministrament d'Escallonia iveyi                                

 Subministrament d'Escallonia iveyi d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 10 l  
 ESCALA OEST 3 3,00 
 ESCALA EXISTENT OEST 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 
FR4BHN11      ut   Subministrament de Cistus x purpureus                             

 Subministrament de Cistus x purpureus en contenidor d'1,7 l  
 ESCALA OEST 3 3,00 
 ESCALA EST 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 
FR4EJBF2      ut   Subministrament de Limonium                                       

 Subministrament de Limonium pereziii d'alçària de 15 a 20 cm  
 ESCALA OEST 18 18,00 
 ESCALA EST 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 28,00 
FR4DT6B1      ut   Subministrament d'Hypericum                                       

 Subministrament d'Hypericum balearicum en test 11 cm  
 ESCALA OEST 14 14,00 
 ESCALA EXISTENT OEST 8 8,00 
  _____________________________________________________  

 22,00 
X2            ut   Subministrament de Falkia repens                                  

 Subministrament de Falkia repens  
 ESCALA OEST 36 36,00 
  _____________________________________________________  

 36,00 
FR4CK831      ut   Subministrament de Diosma hirsuta 'Pink Fountain'                 

 Subministrament de Diosma hirsuta 'Pink Fountain' en contenidor de 3 l  



AMIDAMENTS  

PARC DE CA L’ARTIGUES                                                             

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
  
  Pàgina 12  

 ESCALA EST 3 3,00 
 ESCALA EXISTENT OEST 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 
FR4JL234      ut   Subministrament de Vitex agnus-castus                             

 Subministrament de Vitex agnus-castus d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l  
 ESCALA EST 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
FR45225J      ut   Subministrament de Rhamnus alaternus                              

 Subministrament de Rhamnus alaternus d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor d'1,5 l  
 AGRUPACIÓ MEDITERRANIA 50 50,00 
  _____________________________________________________  

 50,00 
FR44FP5P      ut   Subministrament de Prunus spinosa d'alçària de 60 a 80 cm, en co  

 Subministrament de Prunus spinosa d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor d'1,5 l  
 AGRUPACIÓ MEDITERRANIA 30 30,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 
FR4H34B1      ut   Subministrament de Rosmarinus                                     

 Subministrament de Rosmarinus officinalis en test 11 cm  
 AGRUPACIÓ MEDIITERRANIA 280 280,00 
  _____________________________________________________  

 280,00 
FR45135Q      ut   Subministrament de Quercus coccifera                              

 Subministrament de Quercus coccifera d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor d'1,3 l  
 AGRUPACIÓ MEDITERRANIA 50 50,00 
  _____________________________________________________  

 50,00 
FR4BHJ11      ut   Subministrament de Cistus x florentinus                           

 Subministrament de Cistus x florentinus en contenidor d'1,7 l  
 AGRUPACIÓ MEDITERRANIA 160 160,00 
  _____________________________________________________  

 160,00 
FR4BHL11      ut   Subministrament de Cistus x ralletii                              

 Subministrament de Cistus x ralletii en contenidor d'1,7 l  
 AGRUPACIÓ MEDITERRANIA 40 40,00 
  _____________________________________________________  

 40,00 
FR4J6DF2      ut   Subministrament de Thymus serpyllum                               

 Subministrament de Thymus serpyllum d'alçària de 5 a 10 cm, en alvèol forestal de 200 cm3  
 AGRUPACIÓ MEDITERRANIA 350 350,00 
  _____________________________________________________  

 350,00 
FR4FA233      ut   Subministrament de Myrtus communis                                

 Subministrament de Myrtus communis d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor de 3 l  
 AGRUPACIÓ MEDITERRANIA 40 40,00 
  _____________________________________________________  

 40,00 
FR4HWGF1      ut   Subministrament de Stipa                                          

 Subministrament de Stipa tenuissima en alvèol forestal de 300 cm3  
 AGRUPACIONS HERBÀCIES 360 360,00 
  _____________________________________________________  

 360,00 
X3            ut   Subministrament de Panicum Virgatum Squaw                         

 Subministrament de Panicum Virgatum Squaw  
 AGRUPACIONS HERBÀCIES 195 195,00 
  _____________________________________________________  

 195,00 
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X4            ut   Subministrament de Elegia tectorum                                

 Subministrament de Elegia tectorum en test de 11cm  
 AGRUPACIONS HERBÀCIES 312 312,00 
  _____________________________________________________  

 312,00 
FR4D98F1      ut   Subministrament de Festuca glauca                                 

 Subministrament de Festuca glauca en alvèol forestal de 400 cm3  
 AGRUPACIONS HERBÀCIES 640 640,00 
  _____________________________________________________  

 640,00 
FR4CJ212      ut   Subministrament de Dietes bicolor                                 

 Subministrament de Dietes bicolor d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor d'1,3 l  
 AGRUPACIONS HERBÀCIES 165 165,00 
  _____________________________________________________  

 165,00 
X5            ut   Subministrament de Dietes grandiflora                             

 Subministrament de Dietes grandiflora d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor d'1,3 l  
 AGRUPACIONS HERBÀCIES 250 250,00 
  _____________________________________________________  

 250,00 
X6            ut   Subministrament de Pennisetum massaicum                           

 Subministrament de Pennisetum massaicum ''Red Buttons'' en test de 13cm  
 AGROPACIONS HERBÀCIES 195 195,00 
  _____________________________________________________  

 195,00 
FR4GP221      ut   Subministrament de Plumbago auriculata                            

 Subministrament de Plumbago auriculata en contenidor de 2 l  
 TANCA ESCOLAR 45 45,00 
  _____________________________________________________  

 45,00 
FR4GP221.     ut   Subministrament de Plumbago auriculata alba                       
 TANCA ESCOLAR 45 45,00 
  _____________________________________________________  

 45,00 
FR4E5634      ut   Subministrament de Jasminum fruticans                             

 Subministrament de Jasminum fruticans d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l  
 TANCA ESCOLAR 45 45,00 
  _____________________________________________________  

 45,00 
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 APARTAT 04.02.02 PLANTACIÓ                                                         
FR682338      ut   Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 3 a 5 l,         

 Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30  
 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució total de terra  
 de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a  
 camió  
 PLUMBAGO AURICULATA 45 45,00 
 PLUMBAGO AURICULATA ALBA 45 45,00 
 JASMINUM FRUCTICANS 45 45,00 
  _____________________________________________________  

 135,00 
FR662118      ut   Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1  

 Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1.5 l, excavació de clot de plantació de  
 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució  
 total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les ter-  
 res sobrants a camió  
 ACHILLEA 20 20,00 
 QUERCUS COCCIFERA 50 50,00 
 DIETES BICOLOR 165 165,00 
 DIETES GRANDIFLORA 250 250,00 
  _____________________________________________________  

 485,00 
FR662228      ut   Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5   

 Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l, excavació de clot de plantació de  
 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució  
 total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les ter-  
 res sobrants a camió  
 PHLOMIS FRUTICOSA 3 3,00 
 SALVIA JAMENIS 2 2,00 
 CALLISTEMON 3 3,00 
 ERGOSTIS 10 10,00 
 CISTUS 8 8,00 
 DIOSMA 5 5,00 
 VITEX 2 2,00 
 RHAMNUS 50 50,00 
 PRUNUS SPINOSA 30 30,00 
 CISTUS FLORENTINUS 160 160,00 
 CISTUS RALLETI 40 40,00 
 MYRTUS 40 40,00 
 
  _____________________________________________________  

 353,00 
FR662448      ut   Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a   

 Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de  
 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució  
 total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les ter-  
 res sobrants a camió  
 ESCALLONIA 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 
FR6B1152      ut   Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal     

 Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny prèviament preparat, en un  
 pendent inferior al 35 %, i amb primer reg  
 LIMONIUM 28 28,00 
 HYPERICUM 22 22,00 
 FALKIA 36 36,00 
 ROSMARINUS 280 280,00 
 THYMUS 350 350,00 
 STIPA 360 360,00 
 PANICUM 195 195,00 
 ELEGIA 312 312,00 
 FESTUCA 640 640,00 
 PENNISETUM 195 195,00 
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  _____________________________________________________  

 2.418,00 

 SUBCAPITOL 04.03 ALTRES                                                            
FR713A0H      m2  Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4        

 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de  
 tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 2000 a 5000 m2, i la primera sega  
  ________________________________________________  

 20.686,65 
FRE613C0      ut   Poda d'arbre planifoli o conífera de 10 a 15 m d'alçària          

 Poda d'arbre planifoli o conífera de 10 a 15 m d'alçària, amb tècniques de grimpada, aplec de la bros-  
 sa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge  
 (no més lluny de 20 km)  
  ________________________________________________  

 15,00 
FR3AC020      m2  Condicionament del sòl                                            

 Condicionament del sòl amb condicionador a base de polìmers orgànics hidroabsorbents, fertilitzants,  
 oligoelements, estimulants del creixement i roca volcànica, formulació i dosi segons indicacions de la  
 DF, escampat amb tractor amb adobadora acoblada  
 aparcament preexistent 1 3.285,00 3.285,00 
 a deduir camí -1 164,19 -164,19 
 -1 45,00 -45,00 
 a deduir parc -1 241,00 -241,00 
  _____________________________________________________  

 2.834,81 
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 CAPITOL 05 EQUIPAMENT I JOCS                                                 
05.01         pa   POBLE DE PALAFITS - Eibe                      

 Subministrament, muntatge i instal·lació de poble de palafits de la casa Eibe compost per tres  
 casetes models  Unique Tree House, Seaside House Unit i Log Cabin With Rest Area, fabricades  
 amb fusta de conífera tractada en autoclau.  
  ________________________________________________  

 1,00 
05.02         pa   PONT ELÀSTIC EN DOS SEGMENTS - Kompan                             

 Subministrament, muntatge i instal·lació  de pont elèstic en dos segments de la casa Kompan. For-  
 mat per membrana de goma resistent a la fricció de qualitat de cinta transportadora amb excel·lent re-  
 sistència als rajos UV. L'estructura d'acer està galvanitzada en calent per dins i per fora amb zinc  
 sense plom.  
  ________________________________________________  

 1,00 
05.03         pa   GIRATORI "URANUS" Ø 115 cm - Eibe / Parcs i Jardins Catalunya     

 Subministrament, muntatge i instal·lació de GIRATORI de 115cm de diàmetre model URANUS de  
 la casa Eibe / Parcs i Jardins Catalunya.  
  ________________________________________________  

 1,00 
05.04         pa   TRAMPOLÍ RODÓ Ø 170 cm - Eibe / Parcs i Jardins Catalunya         

 Subministrament, muntatge i instal·lació  de TRAMPOLÍ RODÓ Ø 170 cm de diàmetre de la casa  
 Eibe / Parcs i Jardins Catalunya.  
  ________________________________________________  

 1,00 
05.05         pa   BIRD NEST SWING - Kompan                                          

 Subministrament, muntatge i instal·lació  de gronxador model Bird Nest Swing de 100cm de diàmetre  
 de la casa Kompan.   
  ________________________________________________  

 1,00 
05.06         pa   WORKOUT ACTION TOTAL - Happyludic                                 

 Subministrament, muntatge i instal·lació  de conjunt per la pràctica d'exercicis d'entrenament integral  
 model WORKOUT ACTION TOTAL de la casaHappyludic. El conjunt inclou  biga d'equilibri, banc  
 per abdominals inclinat, barra alta estil serp, paral·leles petites i llargues, combinació de barres estil  
 “free style”, anelles i doble escala de transició a diverses alçades.  
  ________________________________________________  

 1,00 
05.07         ut   BANC NOVATILU BCN21 ECO                                           

 Subministrament, muntatge i instal·lació de banc format per 6 taulons 100% polímer reciclat provinent  
 de la fabricació d'envasos de recollida selectiva amb  peus de fundició i cargoleria d'acer inoxidable  
 model BCN21 eco de la casa Novatilu Ref. UB2eco. Fixacions sobre base de formigó amb 4 car-  
 gols de 10mm de diàmetre. Inclosa part proporcional de base de formigó, ancoratges i elements auxi-  
 liars.  
  ________________________________________________  

 18,00 
05.08         ut   PAPERERA NOVATILU CITY                                            

 Subministrament, muntatge i instal·lació de paperera formada per estructura en H i cubeta cilíndrica  
 abatible amb sistema antivolcada i tancament automàtic d'acer zincat, model City de la casa Novatilu  
 Ref. UP2. Fixacions sobre base de formigó amb 4 cargols de 8mm de diàmetre. Inclosa part propor-  
 cional de base de formigó, ancoratges i elements auxiliars.  
  ________________________________________________  

 17,00 
05.09         ut   MESA PICNIC NOVATILU UVM2ECO                                      

 Subministrament, muntatge i instal·lació de taula de pícnic de taulos de plàstic reciclat amb refoç me-  
 tàlic de 110x40x1800, model PICNIC ECO de la casa Novatilu REF. UVM2ECO. Fixacions so-  
 bre base de formigó amb 4 cargols. Inclosa part proporcional de base de formigó, ancoratges i ele-  
 ments auxiliars.  
  ________________________________________________  

 4,00 
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05.10         ut   FUENTE CUADRADA NOVATILU UF3                                      

 Subministrament, muntatge i instal·lació de font cuadrada d'acer zincat amb prtecció especial anticor-  
 rosió, aixeta i suport niquelat, reixa i marc de fossa, model CUADRADA P de la casa Novatilu Ref.  
 UF3P. Fixacions sobre base de formigó amb 4 cargols de 10mm de diàmetre. Inclosa part propor-  
 cional de base de formigó, ancoratges i elements auxiliars.  
  ________________________________________________  

 2,00 
05.11         ut   FUENTE CUADRADA NOVATILU UF3PD                                    

 Subministrament, muntatge i instal·lació de font doble cuadrada d'acer zincat amb prtecció especial  
 anticorrosió, aixetes i suports niquelats, reixes i marcs de fossa, model CUADRADA PD de la casa  
 Novatilu Ref. UF3PD. Fixacions sobre base de formigó amb 4 cargols de 10mm de diàmetre. Inclo-  
 sa part proporcional de base de formigó, ancoratges i elements auxiliars.  
   
  ________________________________________________  

 1,00 
05.12         ut   SENYALITZACIÓ D'ÀREES DE JOC INFANTIL                             

 Subministrament i col·locació de cartell metàl·lic de les àrees de joc infantil de mides aproximades  
 1x2m formada per placa metàl·lica de senyailtzació i perfils d'acer galvanitzat de base.  
  ________________________________________________  

 3,00 
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CAPITOL 06 ALTRES 
06.01 PA  CONTROL DE QUALITAT 

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'OBRA, SE-  
 GONS EL PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

 ________________________________________________ 

1,00 
06.02 PA  SEGURETAT I SALUT 

PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA IMPLANTACIÓ DE LES MESU-  
 REES DE SEGURETAT I SALUT DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 

 ________________________________________________ 

1,00 
06.03 PA  GESTIÓ RESIDUS 

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS DE LA OBRA, SE-  
 GONS ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 ________________________________________________ 

1,00 
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CAPITOL 00 TREBALLS PREVIS 
F22113L2 m2  Neteja i esbrossada del terreny 

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió 
ZONES D'ACTUACIÓ 0,5 37.636,00 18.818,00 
a deduir 
APARCAMENT EXISTENT -1 2.074,00 -2.074,00 
PARC ROSA ANGUERA -1 2.388,00 -2.388,00 
CANYES AMERICANES -1 1.852,00 -1.852,00 

 _____________________________________________________ 

12.504,00 0,75 9.378,00 
K1RA16A7 m2  Eliminació canya americana 

Eliminació de canya i rizoma, triturat del material a la zona  i càrrega sobre camió o contenidor 
CANYA AMERICANA 1 1.852,00 1.852,00 

 _____________________________________________________ 

1.852,00 15,27 28.280,04 
00.01 ut   Càrrega amb mitjans mecànics i transport  grans blocs de formigó 

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de grans blocs de formigó per a reutilitzar, amb camió de 
74 t, amb un recorregut de fins a 15 km 
APARCAMENT 38 38,00 

 _____________________________________________________ 

38,00 98,00 3.724,00 
F21R11A0 ut   Tala controlada directa 

Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa 
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge 
(no més lluny de 20 km) 

 ________________________________________________ 

11,00 143,83 1.582,13 
04.03.03 ut   Protecció d'arbres a mantenir 

Protecció d'arbrat existent a mantenir de possibles cops i impactes produits per la maquinària de l'o-  
 bra. 

 ________________________________________________ 

51,00 32,00 1.632,00 
04.03.04 pa   Modificació ubicació tirolina 

Modificació d'ubicació de tirolina existent amb mitjans manuals. Inclou la reposició de petits elements 
que puguin quedar afectats pel desmuntatge, i formació de base i nous ancoratges a terreny. 

 ________________________________________________ 

1,00 300,00 300,00 
 _______________ 

TOTAL CAPITOL 00 TREBALLS PREVIS ................................................................................................  44.896,17 
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 CAPITOL 01 MOVIMENT DE TERRES                                                
F2213422      m3  Excavació de capa superficial                                     

 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega  
 directa sobre camió  
 APARCAMENT 1 2.074,00 0,20 414,80 
  _____________________________________________________  

 414,80 4,50 1.866,60 
F2194AC5      m2  Enderroc de paviment de formigó                                   

 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexca-  
 vadora amb martell trencador i càrrega sobre camió  
 CAMÍ ACTUAL 1 377,25 377,25 
  _____________________________________________________  

 377,25 5,14 1.939,07 
F221C472      m3  Excavació per a caixa de paviment                                 

 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excava-  
 dora i càrrega directa sobre camió  
 cami zona aparcament 1 72,45 2,30 0,18 29,99 
 1 25,40 2,30 0,18 10,52 
 cami zona circuit 1 254,00 2,30 0,18 105,16 
 cami zona picnic 1 115,00 2,30 0,18 47,61 
 cami zona arbres 1 188,00 2,30 0,18 77,83 
 1 42,98 2,30 0,18 17,79 
  _____________________________________________________  

 288,90 5,33 1.539,84 
F222142B      m3  Excavació de rasa                                                 

 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb  
 retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora  
 VORADA CAMINS 1 1.580,00 0,30 0,40 189,60 
 VORADA ZONA JOCS 1 81,20 0,60 0,40 19,49 
 ESCALES  
 matarraya 2 2,30 0,30 0,50 0,69 
 marina 2 2,30 0,30 0,50 0,69 
  _____________________________________________________  

 210,47 7,35 1.546,95 
H222B432      m3  Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions                      

 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT  
 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora  
 parc existent 1 45,00 0,30 0,60 8,10 
 1 11,30 0,30 0,60 2,03 
 perímetre escola 1 59,00 0,30 0,60 10,62 
 1 177,00 0,30 0,60 31,86 
 palafits 1 123,00 0,30 0,60 22,14 
 1 26,00 0,30 0,60 4,68 
 circuit 1 103,00 0,30 0,60 18,54 
 1 47,00 0,30 0,60 8,46 
 1 60,00 0,30 0,60 10,80 
 jocs infantils 1 43,00 0,30 0,60 7,74 
 1 59,00 0,30 0,60 10,62 
 picnic 1 71,00 0,30 0,60 12,78 
  _____________________________________________________  

 148,37 9,91 1.470,35 
F228580A      m3  Rebliment i piconatge de rasa                                     

 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació,  
 en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 90%  
 PM  
 parc existent 1 45,00 0,30 0,60 8,10 
 1 11,30 0,30 0,60 2,03 
 perímetre escola 1 59,00 0,30 0,60 10,62 
 1 177,00 0,30 0,60 31,86 
 palafits 1 123,00 0,30 0,60 22,14 
 1 26,00 0,30 0,60 4,68 
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 circuit 1 103,00 0,30 0,60 18,54 
 1 47,00 0,30 0,60 8,46 
 1 60,00 0,30 0,60 10,80 
 jocs infantils 1 43,00 0,30 0,60 7,74 
 1 59,00 0,30 0,60 10,62 
 picnic 1 71,00 0,30 0,60 12,78 
  _____________________________________________________  

 148,37 25,22 3.741,89 
FR2B1107      m2  Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil      

 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat,  per a un pendent del 12 al 50 %  
 
 ESCALA MATARRANYA 1 8,00 2,30 18,40 
 ESCALA MARINA 1 9,50 2,30 21,85 
 ANIVELLAMENTS 1 650,00 650,00 
 1 40,50 40,50 
 1 89,00 89,00 
 1 40,00 40,00 
 1 78,50 78,50 
 1 96,00 96,00 
 1 48,00 48,00 
 1 58,50 58,50 
 1 590,00 590,00 
 3 86,00 258,00 
 1 70,00 70,00 
  _____________________________________________________  

 2.058,75 5,41 11.137,84 
FR2BJK05      m2  Compactació amb minicarregadora amb corró                         

 Compactació amb minicarregadora amb corró de 200 kg, per a un pendent inferior al 12 %  
 cami zona aparcament 1 72,45 2,30 166,64 
 1 25,40 2,30 58,42 
 cami zona circuit 1 254,00 2,30 584,20 
 cami zona picnic 1 115,00 2,30 264,50 
 cami zona arbres 1 188,00 2,30 432,40 
 
  _____________________________________________________  

 1.506,16 0,52 783,20 
P2R3-HIHC     m3  Transport de terres no contaminades                               

 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i  
 temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15  
 km  
 Excavació de capa superficial 1 414,84 414,84 
 Enderroc de paviment de formigó 1 377,25 0,15 56,59 
 Excavació per a caixa de paviment 0,1 288,90 28,89 
 Excavació de rasa 0,1 210,47 21,05 
 Excavació de rasa per instal·lacions 0,1 148,37 14,84 
 Anivellament i repassada del terreny 0,1 2.058,75 0,10 20,59 
 per a obtenir el perfil  
  _____________________________________________________  

 556,80 7,74 4.309,63 
  _______________  

 TOTAL CAPITOL 01 MOVIMENT DE TERRES.........................................................................................  28.335,37 
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 CAPITOL 02 URBANITZACIÓ                                                      
02.01         m2  Paviment continu Aripaq                                           

 Paviment continu Aripaq per a caminsde col·locat sobre base de tot-u (no inclosa), seguint especifi-  
 cacions de fabricant, estesa i anivellament del material amb mitjans mecanics  
 cami zona aparcament 1 72,45 2,30 166,64 
 1 25,40 2,30 58,42 
 cami zona circuit 1 254,00 2,30 584,20 
 cami zona picnic 1 115,00 2,30 264,50 
 cami zona arbres 1 188,00 2,30 432,40 
 1 42,98 2,30 98,85 
  _____________________________________________________  

 1.605,01 19,75 31.698,95 
F9AQU210      m3  Paviment per a zona infantil de sorra garbellada                  

 Paviment per a zona infantil de sorra garbellada de 1 a 3 mm cantell rodo, seguint especificacions de  
 paviments per a zones de joc, estesa i anivellament del material amb mitjans mecanics  
 ZONA PALAFITS 1 241,00 0,50 120,50 
 ZONA JOCS 1 292,80 0,50 146,40 
  _____________________________________________________  

 266,90 63,41 16.924,13 
F921R01J      m3  Subbase de tot-u artificial                                       

 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del ma-  
 terial al 98% del PM  
 cami zona aparcament 1 72,45 2,30 0,10 16,66 
 1 25,40 2,30 0,10 5,84 
 cami zona circuit 1 254,00 2,30 0,10 58,42 
 cami zona picnic 1 115,00 2,30 0,10 26,45 
 cami zona arbres 1 188,00 2,30 0,10 43,24 
 1 42,98 2,30 0,10 9,89 
  _____________________________________________________  

 160,50 33,04 5.302,92 
F96512C9      ml   VORADA BREINCO tj7 50 x 7 x 25 CM                                 

 Vorada recta de formigó, amb secció normalitzada de 7x25 cm, model tj7 de la casa Breinco , col·lo-  
 cada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20  
 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter  
 camins 1 1.580,00 1.580,00 
  _____________________________________________________  

 1.580,00 31,49 49.754,20 
F9851709      ml   VORADA BREINCO tr37 50 x 37 x 25 cm                               

 Vorada recta de formigó amb pendent, amb secció normalitzada de 37x25 cm, model tr37 de la casa  
 Breinco , col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a  
 compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter  
 zona jocs 1 81,20 81,20 
  _____________________________________________________  

 81,20 52,68 4.277,62 
445CBB63      m2  Escales de formigó                                                

 Llosa inclinada per a escala de 17 cm de gruix, de formigó vist HA-25/B/10/I, abocat amb bomba,  
 amb esglaons de formigó fets a la vegada que la llosa de fins a 35 cm d'estesa, 20 cm d'alçària de  
 frontal, encofrat amb tauler de fusta, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades en una quantia  
 de 20kg/ m2  
 matarranya 1 8,00 2,30 18,40 
 marina 1 9,00 2,30 20,70 
  _____________________________________________________  

 39,10 356,76 13.949,32 
FRB5P6A1      ml   Graó d'escala fet amb tauló de fusta                              

 Graó d'escala fet amb tauló de fusta de pi roig de 20x15 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tracta-  
 ment de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda, fixat a escales de formigó  
 matarranya 15 2,30 34,50 
 marina 19 2,30 43,70 
 matarranya existent 12 2,70 32,40 
  _____________________________________________________  

 110,60 39,94 4.417,36 
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EB152AAM      ml   Barana d'acer inoxidable                                          

 Barana d'acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), amb doble passa-  
 mà, muntants cada 80 cm, de 90 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volan-  
 dera i femella  
 matarranya 2 8,40 16,80 
 marina 2 9,90 19,80 
 matarranya existent 2 5,20 10,40 
  _____________________________________________________  

 47,00 318,56 14.972,32 
  _______________  

 TOTAL CAPITOL 02 URBANITZACIÓ ......................................................................................................  141.296,82 
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 CAPITOL 03 INSTAL·LACIONS                                                    
 SUBCAPITOL 03.01 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA                                            
03.01.01      pa   Quadre electric i de control                                      

 Instal?lació i subministrament de quadre de mesura, comandament i protecció adient muntat en mò-  
 duls de doble aïllament, allotjat a l’interior d’un armari d’acer inoxidable, model MONOLIT?2 BCN  
 amb 4 sortides (III) + 2 sortides (II) de la firma ARELSA.  
  ________________________________________________  

 1,00 1.737,19 1.737,19 
FG31H554      ml   Línia electrica 4x6 mm2                                           

 Instal·lació de línia electrica unipolar o manguera de secció mínima 4x6 mm2 i cable amb conductor  
 de coure de 0,6 / 1kV de tensió assignada, amb designació RVFV-K, amb coberta del cable de po-  
 liolefines amb baixa emissió fums i gasos corrosius (Z1). Col·loct en Tub flexible corrugat de plàstic  
 sense halògens, de diàmetre nominal segons ITC-21 Tubus i canals protectores, aïllant i no propaga-  
 dor de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a  
 l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat en-  
 terrat. Inclosa la rasa necessària.  
  ________________________________________________  

 1.417,00 4,31 6.107,27 
FG319172      ml   Línia electrica 1x16 mm2 (línia de terra)                         

 Instal·lació de línia electrica unipolar de secció mínima 1x16 mm2 i cable amb conductor de coure de  
 0,6 / 1kV de tensió assignada, amb designació RVFV-K, amb coberta del cable de poliolefines amb  
 baixa emissió fums i gasos corrosius (Z1). Col·loct en Tub flexible corrugat de plàstic sense halò-  
 gens, de diàmetre nominal segons ITC-21 Tubus i canals protectores, aïllant i no propagador de la fla-  
 ma, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte  
 de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat enterrat. Inclo-  
 sa la rasa necessària.  
  ________________________________________________  

 70,00 5,74 401,80 
FG319232      ml   Línia electrica 2x2,5 mm2                                         

 Instal·lació de línia electrica unipolar o manguera de secció mínima 2x2,5 mm2 i cable amb conduc-  
 tor de coure de 0,6 / 1kV de tensió assignada, amb designació RVFV-K, amb coberta del cable de  
 poliolefines amb baixa emissió fums i gasos corrosius (Z1). Col·loct en Tub flexible corrugat de plàs-  
 tic sense halògens, de diàmetre nominal segons ITC-21 Tubus i canals protectores, aïllant i no propa-  
 gador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistèn-  
 cia a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat  
 enterrat. Inclosa la rasa necessària.  
  ________________________________________________  

 160,00 2,00 320,00 
FG319132      ml   Línia electrica 1x2,5 mm2 (línia de terra)                        

 Instal·lació de línia electrica unipolar de secció mínima 1x2,5 mm2 i cable amb conductor de coure  
 de 0,6 / 1kV de tensió assignada, amb designació RVFV-K, amb coberta del cable de poliolefines  
 amb baixa emissió fums i gasos corrosius (Z1). Col·loct en Tub flexible corrugat de plàstic sense ha-  
 lògens, de diàmetre nominal segons ITC-21 Tubus i canals protectores, aïllant i no propagador de la  
 flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte  
 de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat enterrat. Inclo-  
 sa la rasa necessària.  
  ________________________________________________  

 1,00 1,55 1,55 
FG319192      ml   Línia electrica 1x35 mm2 (línia de terra)                         

 Instal·lació de línia electrica unipolar de secció mínima 1x35 mm2 amb cable amb conductor de cou-  
 re nu, muntat enterrat. Inclosa la rasa necessària.  
  ________________________________________________  

 1,00 8,95 8,95 
03.01.02      pa   Presa de terra                                                    

 Presa de terra amb una pica d'acer cobrejat de 2 m de longitud.  
  ________________________________________________  

 1,00 357,85 357,85 
03.01.03      ut   Punt de llum Innova B                                             

 Suministre i instal·lació de punts de llum formats per columna cilíndrica de h=4m amb lluminària No-  
 vatilux model Innova B de 24 Leds de 30W LED 4.000K  
  ________________________________________________  

 32,00 432,45 13.838,40 
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03.01.04      ut   Punt de llum Milan                                                

 Suministre i instal·lació de punts de llum format per columna cilíndrica de h=10m amb projectors No-  
 vatilux model Milan de 48 Leds de 100W LED 4.000K cada projector amb un total de 3 projectors  
  ________________________________________________  

 3,00 378,10 1.134,30 
ED351430      ut   Pericó de connexió eléctrica                                      

 Pericó de connexió elèctrica, prefabricat de formigó, sense fons, registrable, de mesures interiors su-  
 ficients, amb parets rebaixades per a l'entrada de tubs, capaç de suportar una càrrega de 400 kN,  
 amb marc de xapa galvanitzada i tapa de formigó armat alleugerit , de 39,5x38,5 cm, per pericó de  
 connexió elèctrica, capaç de suportar una càrrega de 125 kN.  
  ________________________________________________  

 3,00 84,11 252,33 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPITOL 03.01 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ......  24.159,64 
 SUBCAPITOL 03.02 INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA                                        
FJSA1081      pa   Armari programador                                                

 Suministre i col·locació Programador autònom tipus T-BOSS de la marca RAINBIRD o similar, amb  
 control d'aportació d'aigua, amb suficients estacions d'acord amb els plànols estacions, piles standard  
 de 9 v, circuit d'arrencada de bomba, carcassa de plàstic estanca i preparat per a muntatge mural in-  
 terior, totalment col.locat, incloses totes les connexions elèctriques, tant del circuit d'alimentació del  
 programador, com dels elements governats per aquest  
  ________________________________________________  

 1,00 257,41 257,41 
03.02.01      pa   Escomesa                                                          

 Suministre i col·locació d'escomesa de diàmetre nominal 80 mm amb tots els accessoris segons plà-  
 nols i arqueta inclosa de mides suficients.  
  ________________________________________________  

 1,00 308,15 308,15 
FJSB1511      ut   By-pass mestre                                                    

 Suministre i col·locació de Sistema by-pass mestre control  reg, format per electrovàlvula, programa-  
 dor i claus de pas per fots i boques de reg.  
  ________________________________________________  

 1,00 175,48 175,48 
BFB29450      ml   Xarxa boques de reg                                               

 Suministre i col·locació de Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de  
 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de difi-  
 cultat mig i col.locat al fons de la rasa  
  ________________________________________________  

 926,00 3,19 2.953,94 
FJS1U001      ut   Boques de reg                                                     

 Suministre i col·locació deBoca de reg amb rosca de llautó de diametre nominal 1'' 1/4, de 10 bar de  
 PN. Amb Pericó de 30x30x50cm amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera  
 de maó calat, sobre llit de sorra  
  ________________________________________________  

 22,00 252,57 5.556,54 
BFB2A450      ml   Xarxa de reg principal                                            

 Suministre i col·locació de Tub de polietilè de designació PE 40, de 73 mm de diàmetre nominal, de  
 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de difi-  
 cultat mig i col.locat al fons de la rasa  
  ________________________________________________  

 647,00 4,54 2.937,38 
03.02.02      ut   Arquetes de By-pass sectorial                                     

 Suministre i col·locació de Sistema by-pass compost de tres claus segons plànols.  
  ________________________________________________  

 11,00 287,56 3.163,16 
03.02.05      pa   Zona de reg per degoteig en parterres                             

 Zona de reg per degoteig inclosa tota la xarxa secundaria i tots els elements necessàris per al seu  
 correcte funcionament, d'acord amb plànols..  
  ________________________________________________  

 1,00 2.568,71 2.568,71 
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03.02.06      pa   Zona de reg per degoteig en arbres                                

 Zona de reg per degoteig inclosa tota la xarxa secundaria i tots els elements necessàris per al seu  
 correcte funcionament, d'acord amb plànols..  
  ________________________________________________  

 1,00 5.216,75 5.216,75 
BFB26450      ml   Xarxa de fonts                                                    

 Suministre i col·locació de Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de  
 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de difi-  
 cultat mig i col.locat al fons de la rasa  
  ________________________________________________  

 538,00 0,84 451,92 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPITOL 03.02 INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA 
 23.589,44 
  ____________  

 TOTAL CAPITOL 03 INSTAL·LACIONS ...................................................................................................  47.749,08 
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 CAPITOL 04 VEGETACIÓ                                                         
 SUBCAPITOL 04.01 ARBRES                                                            
 APARTAT 04.01.01 SUBMINISTRAMENT                                                   
FR472N2B      ut   Subministrament de Pinus pinea                                    

 Subministrament de Pinus pinea d'alçària de 200 a 250 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45  
 cm i profunditat mínima 54 cm segons fórmules NTJ  
  ________________________________________________  

 15,00 136,09 2.041,35 
FR451P26      ut   Subministrament de Quercus rubra                                  

 Subministrament de Quercus rubra de perímetre de 8 a 10 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 27  
 cm i profunditat mínima 18,9 cm segons fórmules NTJ  
  ________________________________________________  

 11,00 64,13 705,43 
FR451636      ut   Subministrament de Quercus ilex                                   

 Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 8 a 10 cm, en contenidor de 15 l  
  ________________________________________________  

 9,00 110,91 998,19 
FR43D426      ut   Subministrament de Lagerstroemia indica                           

 Subministrament de Lagerstroemia indica de perímetre de 8 a 10 cm, amb pa de terra de diàmetre mí-  
 nim 27 cm i profunditat mínima 18,9 cm segons fórmules NTJ  
  ________________________________________________  

 8,00 132,07 1.056,56 
FR443E16      ut   Subministrament de Malus Praire Fire                              

 Subministrament de Malus Praire Fire de perímetre de 8 a 10 cm, amb l'arrel nua  
  ________________________________________________  

 4,00 40,39 161,56 
FR413226      ut   Subministrament d'Aesculus carnea Briotii                         

 Subministrament d'Aesculus carnea Briotii de perímetre de 8 a 10 cm, amb pa de terra de diàmetre  
 mínim 27 cm i profunditat mínima 18,9 cm segons fórmules NTJ  
  ________________________________________________  

 3,00 108,85 326,55 
FR44E229      ut   Subministrament de Populus alba                                   

 Subministrament de Populus alba de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45  
 cm i profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ  
  ________________________________________________  

 5,00 63,76 318,80 
FR434427      ut   Subministrament de Fraxinus angustifolia                          

 Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 10 a 12 cm, amb pa de terra de diàmetre  
 mínim 33 cm i profunditat mínima 23,1 cm segons fórmules NTJ  
  ________________________________________________  

 10,00 43,77 437,70 
FR44EJ2D      ut   Subministrament de Populus tremula                                

 Subministrament de Populus tremula de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim  
 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ  
  ________________________________________________  

 6,00 171,93 1.031,58 
FR434626      ut   Subministrament de Fraxinus angustifolia Raywood                  

 Subministrament de Fraxinus angustifolia Raywood de perímetre de 8 a 10 cm, amb pa de terra de  
 diàmetre mínim 27 cm i profunditat mínima 18,9 cm segons fórmules NTJ  
  ________________________________________________  

 7,00 48,67 340,69 
FR4HA8C8      ut   Subministrament de Sambucus nigra                                 

 Subministrament de Sambucus nigra d'alçària de 80 a 120 cm, en contenidor de 17 l  
  ________________________________________________  

 5,00 13,96 69,80 
FR446227      ut   Subministrament d'Olea europaea                                   

 Subministrament d'Olea europaea de perímetre de 10 a 12 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 22  
 cm i profunditat mínima 26,4 cm segons fórmules NTJ  
  ________________________________________________  

 11,00 81,63 897,93 
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FR44FA36      ut   Subministrament de Prunus dulcis                                  

 Subministrament de Prunus dulcis de perímetre de 8 a 10 cm, en contenidor de 35 l  
  ________________________________________________  

 13,00 63,76 828,88 
FR421226      ut   Subministrament de Celtis australis                               

 Subministrament de Celtis australisde perímetre de 8 a 10 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 27  
 cm i profunditat mínima 18,9 cm segons fórmules NTJ  
  ________________________________________________  

 7,00 39,59 277,13 
FR45E22A      ut   Subministrament de Zelkova serrata                                

 Subministrament de Zelkova serrata de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim  
 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ  
  ________________________________________________  

 25,00 159,40 3.985,00 
  _______________  

 TOTAL APARTAT 04.01.01 SUBMINISTRAMENT ...................  13.477,15 
 APARTAT 04.01.02 PLANTACIÓ                                                         
FR62212A      ut   Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor                

 Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor, de 1.5 a 2.5 m d'alçària de tronc i capçada, exca-  
 vació de clot de plantació de 80x80x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %,  
 reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega  
 de les terres sobrants a camió  
 PINUS PINEA 15 15,00 
  _____________________________________________________  

 15,00 64,34 965,10 
FR61213A      ut   Plantació d'arbre planifoli 6 a 14 cm de perímetre de tronc       

 Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 6 a 14 cm de perímetre de tronc a 1 m  
 d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 80x80x80 cm amb mitjans me-  
 cànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació  
 per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió  
 QUERCUS RUBRA 11 11,00 
 QUERCUS ILEX 9 9,00 
 LAGERSTROEMIA INDICA 8 8,00 
 MALUS PRAIRIE FIRE 4 4,00 
 AESCULUS CARNEA 3 3,00 
 FRAXINUS ANGUSTIFOLIA 10 10,00 
 FRAXINUS ANGUSTIFOLIA 7 7,00 
 RAYWOOD  
 SAMBUCUS NIGRA 5 5,00 
 OLEA EUROPEA 11 11,00 
 PRUNUS DULCIS 13 13,00 
 CELTIS AUSTRALIS 7 7,00 
  _____________________________________________________  

 88,00 65,45 5.759,60 
FR61223A      ut   Plantació d'arbre planifoli 14 a 18 cm de perímetre de tronc      

 Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m  
 d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 80x80x80 cm amb mitjans me-  
 cànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació  
 per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió  
 POPULUS ALBA 5 5,00 
 ZELKOVA SERRATA 25 25,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 71,34 2.140,20 
FR61245A      ut   Plantació d'arbre planifoli 25 a 35 cm de perímetre de tronc      

 Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm de perímetre de tronc a 1 m  
 d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans  
 mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació  
 per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió  
 POPULUS TREMULA 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 111,04 666,24 
  _______________  

 TOTAL APARTAT 04.01.02 PLANTACIÓ .................................  9.531,14 



PRESSUPOST I AMIDAMENTS  

PARC DE CA L’ARTIGUES                                                              

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
  
  Pàgina 11  

  ____________  

 TOTAL SUBCAPITOL 04.01 ARBRES......................................  23.008,29 
 SUBCAPITOL 04.02 ARBUSTOS I PLANTES                                                
 APARTAT 04.02.01 SUBMINISTRAMENT                                                   
FR4GA833      ut   Subministrament de Phlomis                                        

 Subministrament de Phlomis Fructicosa d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor de 3 l  
 ESCALA EST 2 2,00 
 ESCALA EXISTENT OEST 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 4,81 14,43 
FR4H9S34      ut   Subministrament de Salvia x jamensis                              

 Subministrament de Salvia x jamensis d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l  
 ESCALA EXISTENT OEST 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 4,62 9,24 
FR41B664      ut   Subministrament de Callistemon Red Rocket                         

 Subministrament deSubministrament de Callistemon Red Rocket d'alçària de 40 a 60 cm, en conteni-  
 dor de 3 l  
 ESCALA OEST 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 5,59 16,77 
X1            ut   Subministrament d' Eragrostis spectabilis                         
 ESCALA EST 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 4,95 49,50 
FR494411      ut   Subministrament d'Achillea terracota                              

 Subministrament d'Achillea terracota en contenidor d'1,3 l  
 ESCALA OEST 12 12,00 
 ESCALA EXISTENT OEST 8 8,00 
  _____________________________________________________  

 20,00 2,86 57,20 
FR4D2MA4      ut   Subministrament d'Escallonia iveyi                                

 Subministrament d'Escallonia iveyi d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 10 l  
 ESCALA OEST 3 3,00 
 ESCALA EXISTENT OEST 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 13,27 53,08 
FR4BHN11      ut   Subministrament de Cistus x purpureus                             

 Subministrament de Cistus x purpureus en contenidor d'1,7 l  
 ESCALA OEST 3 3,00 
 ESCALA EST 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 2,80 22,40 
FR4EJBF2      ut   Subministrament de Limonium                                       

 Subministrament de Limonium pereziii d'alçària de 15 a 20 cm  
 ESCALA OEST 18 18,00 
 ESCALA EST 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 28,00 0,89 24,92 
FR4DT6B1      ut   Subministrament d'Hypericum                                       

 Subministrament d'Hypericum balearicum en test 11 cm  
 ESCALA OEST 14 14,00 
 ESCALA EXISTENT OEST 8 8,00 
  _____________________________________________________  

 22,00 1,04 22,88 
X2            ut   Subministrament de Falkia repens                                  

 Subministrament de Falkia repens  
 ESCALA OEST 36 36,00 
  _____________________________________________________  

 36,00 4,95 178,20 
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FR4CK831      ut   Subministrament de Diosma hirsuta 'Pink Fountain'                 

 Subministrament de Diosma hirsuta 'Pink Fountain' en contenidor de 3 l  
 ESCALA EST 3 3,00 
 ESCALA EXISTENT OEST 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 6,28 31,40 
FR4JL234      ut   Subministrament de Vitex agnus-castus                             

 Subministrament de Vitex agnus-castus d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l  
 ESCALA EST 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 4,50 9,00 
FR45225J      ut   Subministrament de Rhamnus alaternus                              

 Subministrament de Rhamnus alaternus d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor d'1,5 l  
 AGRUPACIÓ MEDITERRANIA 50 50,00 
  _____________________________________________________  

 50,00 2,95 147,50 
FR44FP5P      ut   Subministrament de Prunus spinosa d'alçària de 60 a 80 cm, en co  

 Subministrament de Prunus spinosa d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor d'1,5 l  
 AGRUPACIÓ MEDITERRANIA 30 30,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 3,11 93,30 
FR4H34B1      ut   Subministrament de Rosmarinus                                     

 Subministrament de Rosmarinus officinalis en test 11 cm  
 AGRUPACIÓ MEDIITERRANIA 280 280,00 
  _____________________________________________________  

 280,00 0,87 243,60 
FR45135Q      ut   Subministrament de Quercus coccifera                              

 Subministrament de Quercus coccifera d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor d'1,3 l  
 AGRUPACIÓ MEDITERRANIA 50 50,00 
  _____________________________________________________  

 50,00 3,34 167,00 
FR4BHJ11      ut   Subministrament de Cistus x florentinus                           

 Subministrament de Cistus x florentinus en contenidor d'1,7 l  
 AGRUPACIÓ MEDITERRANIA 160 160,00 
  _____________________________________________________  

 160,00 2,80 448,00 
FR4BHL11      ut   Subministrament de Cistus x ralletii                              

 Subministrament de Cistus x ralletii en contenidor d'1,7 l  
 AGRUPACIÓ MEDITERRANIA 40 40,00 
  _____________________________________________________  

 40,00 2,80 112,00 
FR4J6DF2      ut   Subministrament de Thymus serpyllum                               

 Subministrament de Thymus serpyllum d'alçària de 5 a 10 cm, en alvèol forestal de 200 cm3  
 AGRUPACIÓ MEDITERRANIA 350 350,00 
  _____________________________________________________  

 350,00 0,71 248,50 
FR4FA233      ut   Subministrament de Myrtus communis                                

 Subministrament de Myrtus communis d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor de 3 l  
 AGRUPACIÓ MEDITERRANIA 40 40,00 
  _____________________________________________________  

 40,00 4,81 192,40 
FR4HWGF1      ut   Subministrament de Stipa                                          

 Subministrament de Stipa tenuissima en alvèol forestal de 300 cm3  
 AGRUPACIONS HERBÀCIES 360 360,00 
  _____________________________________________________  

 360,00 0,81 291,60 
X3            ut   Subministrament de Panicum Virgatum Squaw                         

 Subministrament de Panicum Virgatum Squaw  
 AGRUPACIONS HERBÀCIES 195 195,00 
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 195,00 4,95 965,25 
X4            ut   Subministrament de Elegia tectorum                                

 Subministrament de Elegia tectorum en test de 11cm  
 AGRUPACIONS HERBÀCIES 312 312,00 
  _____________________________________________________  

 312,00 3,50 1.092,00 
FR4D98F1      ut   Subministrament de Festuca glauca                                 

 Subministrament de Festuca glauca en alvèol forestal de 400 cm3  
 AGRUPACIONS HERBÀCIES 640 640,00 
  _____________________________________________________  

 640,00 0,98 627,20 
FR4CJ212      ut   Subministrament de Dietes bicolor                                 

 Subministrament de Dietes bicolor d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor d'1,3 l  
 AGRUPACIONS HERBÀCIES 165 165,00 
  _____________________________________________________  

 165,00 3,45 569,25 
X5            ut   Subministrament de Dietes grandiflora                             

 Subministrament de Dietes grandiflora d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor d'1,3 l  
 AGRUPACIONS HERBÀCIES 250 250,00 
  _____________________________________________________  

 250,00 3,45 862,50 
X6            ut   Subministrament de Pennisetum massaicum                           

 Subministrament de Pennisetum massaicum ''Red Buttons'' en test de 13cm  
 AGROPACIONS HERBÀCIES 195 195,00 
  _____________________________________________________  

 195,00 4,95 965,25 
FR4GP221      ut   Subministrament de Plumbago auriculata                            

 Subministrament de Plumbago auriculata en contenidor de 2 l  
 TANCA ESCOLAR 45 45,00 
  _____________________________________________________  

 45,00 4,87 219,15 
FR4GP221.     ut   Subministrament de Plumbago auriculata alba                       
 TANCA ESCOLAR 45 45,00 
  _____________________________________________________  

 45,00 4,87 219,15 
FR4E5634      ut   Subministrament de Jasminum fruticans                             

 Subministrament de Jasminum fruticans d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l  
 TANCA ESCOLAR 45 45,00 
  _____________________________________________________  

 45,00 4,81 216,45 
  _______________  

 TOTAL APARTAT 04.02.01 SUBMINISTRAMENT ...................  8.169,12 
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 APARTAT 04.02.02 PLANTACIÓ                                                         
FR682338      ut   Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 3 a 5 l,         

 Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30  
 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució total de terra  
 de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a  
 camió  
 PLUMBAGO AURICULATA 45 45,00 
 PLUMBAGO AURICULATA ALBA 45 45,00 
 JASMINUM FRUCTICANS 45 45,00 
  _____________________________________________________  

 135,00 15,85 2.139,75 
FR662118      ut   Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1  

 Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1.5 l, excavació de clot de plantació de  
 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució  
 total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les ter-  
 res sobrants a camió  
 ACHILLEA 20 20,00 
 QUERCUS COCCIFERA 50 50,00 
 DIETES BICOLOR 165 165,00 
 DIETES GRANDIFLORA 250 250,00 
  _____________________________________________________  

 485,00 5,25 2.546,25 
FR662228      ut   Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5   

 Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l, excavació de clot de plantació de  
 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució  
 total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les ter-  
 res sobrants a camió  
 PHLOMIS FRUTICOSA 3 3,00 
 SALVIA JAMENIS 2 2,00 
 CALLISTEMON 3 3,00 
 ERGOSTIS 10 10,00 
 CISTUS 8 8,00 
 DIOSMA 5 5,00 
 VITEX 2 2,00 
 RHAMNUS 50 50,00 
 PRUNUS SPINOSA 30 30,00 
 CISTUS FLORENTINUS 160 160,00 
 CISTUS RALLETI 40 40,00 
 MYRTUS 40 40,00 
 
  _____________________________________________________  

 353,00 9,13 3.222,89 
FR662448      ut   Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a   

 Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de  
 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució  
 total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les ter-  
 res sobrants a camió  
 ESCALLONIA 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 19,98 79,92 
FR6B1152      ut   Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal     

 Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny prèviament preparat, en un  
 pendent inferior al 35 %, i amb primer reg  
 LIMONIUM 28 28,00 
 HYPERICUM 22 22,00 
 FALKIA 36 36,00 
 ROSMARINUS 280 280,00 
 THYMUS 350 350,00 
 STIPA 360 360,00 
 PANICUM 195 195,00 
 ELEGIA 312 312,00 
 FESTUCA 640 640,00 
 PENNISETUM 195 195,00 
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 2.418,00 0,73 1.765,14 
  _______________  

 TOTAL APARTAT 04.02.02 PLANTACIÓ .................................  9.753,95 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPITOL 04.02 ARBUSTOS I PLANTES .............  17.923,07 
 SUBCAPITOL 04.03 ALTRES                                                            
FR713A0H      m2  Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4        

 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de  
 tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 2000 a 5000 m2, i la primera sega  
  ________________________________________________  

 20.686,65 0,59 12.205,12 
FRE613C0      ut   Poda d'arbre planifoli o conífera de 10 a 15 m d'alçària          

 Poda d'arbre planifoli o conífera de 10 a 15 m d'alçària, amb tècniques de grimpada, aplec de la bros-  
 sa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge  
 (no més lluny de 20 km)  
  ________________________________________________  

 15,00 198,08 2.971,20 
FR3AC020      m2  Condicionament del sòl                                            

 Condicionament del sòl amb condicionador a base de polìmers orgànics hidroabsorbents, fertilitzants,  
 oligoelements, estimulants del creixement i roca volcànica, formulació i dosi segons indicacions de la  
 DF, escampat amb tractor amb adobadora acoblada  
 aparcament preexistent 1 3.285,00 3.285,00 
 a deduir camí -1 164,19 -164,19 
 -1 45,00 -45,00 
 a deduir parc -1 241,00 -241,00 
  _____________________________________________________  

 2.834,81 1,13 3.203,34 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPITOL 04.03 ALTRES ......................................  18.379,66 
  ____________  

 TOTAL CAPITOL 04 VEGETACIÓ ............................................................................................................  59.311,02 
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 CAPITOL 05 EQUIPAMENT I JOCS                                                 
05.01         pa   POBLE DE PALAFITS – Eibe                       

 Subministrament, muntatge i instal·lació de poble de palafits de la casa Eibe compost per tres  
 casetes models  Unique Tree House, Seaside House Unit i Log Cabin With Rest Area, fabricades  

 amb fusta de conífera tractada en autoclau.  
  ________________________________________________  

 1,00 13.964,95 13.964,95 
05.02         pa   PONT ELÀSTIC EN DOS SEGMENTS - Kompan                             

 Subministrament, muntatge i instal·lació  de pont elèstic en dos segments de la casa Kompan. For-  
 mat per membrana de goma resistent a la fricció de qualitat de cinta transportadora amb excel·lent re-  
 sistència als rajos UV. L'estructura d'acer està galvanitzada en calent per dins i per fora amb zinc  
 sense plom.  
  ________________________________________________  

 1,00 11.496,00 11.496,00 
05.03         pa   GIRATORI "URANUS" Ø 115 cm - Eibe / Parcs i Jardins Catalunya     

 Subministrament, muntatge i instal·lació de GIRATORI de 115cm de diàmetre model URANUS de  
 la casa Eibe / Parcs i Jardins Catalunya.  
  ________________________________________________  

 1,00 3.692,50 3.692,50 
05.04         pa   TRAMPOLÍ RODÓ Ø 170 cm - Eibe / Parcs i Jardins Catalunya         

 Subministrament, muntatge i instal·lació  de TRAMPOLÍ RODÓ Ø 170 cm de diàmetre de la casa  
 Eibe / Parcs i Jardins Catalunya.  
  ________________________________________________  

 1,00 5.300,03 5.300,03 
05.05         pa   BIRD NEST SWING - Kompan                                          

 Subministrament, muntatge i instal·lació  de gronxador model Bird Nest Swing de 100cm de diàmetre  
 de la casa Kompan.   
  ________________________________________________  

 1,00 4.025,00 4.025,00 
05.06         pa   WORKOUT ACTION TOTAL - Happyludic                                 

 Subministrament, muntatge i instal·lació  de conjunt per la pràctica d'exercicis d'entrenament integral  
 model WORKOUT ACTION TOTAL de la casaHappyludic. El conjunt inclou  biga d'equilibri, banc  
 per abdominals inclinat, barra alta estil serp, paral·leles petites i llargues, combinació de barres estil  
 “free style”, anelles i doble escala de transició a diverses alçades.  
  ________________________________________________  

 1,00 9.305,00 9.305,00 
05.07         ut   BANC NOVATILU BCN21 ECO                                           

 Subministrament, muntatge i instal·lació de banc format per 6 taulons 100% polímer reciclat provinent  
 de la fabricació d'envasos de recollida selectiva amb  peus de fundició i cargoleria d'acer inoxidable  
 model BCN21 eco de la casa Novatilu Ref. UB2eco. Fixacions sobre base de formigó amb 4 car-  
 gols de 10mm de diàmetre. Inclosa part proporcional de base de formigó, ancoratges i elements auxi-  
 liars.  
  ________________________________________________  

 18,00 710,51 12.789,18 
05.08         ut   PAPERERA NOVATILU CITY                                            

 Subministrament, muntatge i instal·lació de paperera formada per estructura en H i cubeta cilíndrica  
 abatible amb sistema antivolcada i tancament automàtic d'acer zincat, model City de la casa Novatilu  
 Ref. UP2. Fixacions sobre base de formigó amb 4 cargols de 8mm de diàmetre. Inclosa part propor-  
 cional de base de formigó, ancoratges i elements auxiliars.  
  ________________________________________________  

 17,00 296,27 5.036,59 
05.09         ut   MESA PICNIC NOVATILU UVM2ECO                                      

 Subministrament, muntatge i instal·lació de taula de pícnic de taulos de plàstic reciclat amb refoç me-  
 tàlic de 110x40x1800, model PICNIC ECO de la casa Novatilu REF. UVM2ECO. Fixacions so-  
 bre base de formigó amb 4 cargols. Inclosa part proporcional de base de formigó, ancoratges i ele-  
 ments auxiliars.  
  ________________________________________________  

 4,00 1.059,51 4.238,04 
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05.10         ut   FUENTE CUADRADA NOVATILU UF3                                      

 Subministrament, muntatge i instal·lació de font cuadrada d'acer zincat amb prtecció especial anticor-  
 rosió, aixeta i suport niquelat, reixa i marc de fossa, model CUADRADA P de la casa Novatilu Ref.  
 UF3P. Fixacions sobre base de formigó amb 4 cargols de 10mm de diàmetre. Inclosa part propor-  
 cional de base de formigó, ancoratges i elements auxiliars.  
  ________________________________________________  

 2,00 1.544,35 3.088,70 
05.11         ut   FUENTE CUADRADA NOVATILU UF3PD                                    

 Subministrament, muntatge i instal·lació de font doble cuadrada d'acer zincat amb prtecció especial  
 anticorrosió, aixetes i suports niquelats, reixes i marcs de fossa, model CUADRADA PD de la casa  
 Novatilu Ref. UF3PD. Fixacions sobre base de formigó amb 4 cargols de 10mm de diàmetre. Inclo-  
 sa part proporcional de base de formigó, ancoratges i elements auxiliars.  
   
  ________________________________________________  

 1,00 1.802,35 1.802,35 
05.12         ut   SENYALITZACIÓ D'ÀREES DE JOC INFANTIL                             

 Subministrament i col·locació de cartell metàl·lic de les àrees de joc infantil de mides aproximades  
 1x2m formada per placa metàl·lica de senyailtzació i perfils d'acer galvanitzat de base.  
  ________________________________________________  

 3,00 450,00 1.350,00 
  _______________  

 TOTAL CAPITOL 05 EQUIPAMENT I JOCS .............................................................................................  76.088,34 
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 ____________________________________________________________________________________________  
  
  Pàgina 18  

 CAPITOL 06 ALTRES                                                            
06.01         PA   CONTROL DE QUALITAT                                               

 PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'OBRA, SE-  
 GONS EL PLA DE CONTROL DE QUALITAT  
  ________________________________________________  

 1,00 6.198,34 6.198,34 
06.02         PA   SEGURETAT I SALUT                                                 

 PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA IMPLANTACIÓ DE LES MESU-  
 REES DE SEGURETAT I SALUT DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA.  
  ________________________________________________  

 1,00 6.248,83 6.248,83 
06.03         PA   GESTIÓ RESIDUS                                                  
  

 PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS DE LA OBRA, SE-  
 GONS ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS  
  ________________________________________________  

 1,00 3.099,17 3.099,17 
  _______________  

 TOTAL CAPITOL 06 ALTRES ...................................................................................................................  15.546,34 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  413.223,14 



 Projecte Bàsic i d’Execució  Parc de Ca l’Artigues 

 Lliçà d’Amunt 
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PARC DE CA L'ARTIGUES

Pressupost
Codi Nat Ut Resum Quantitat Preu Import
00  Capítulo TREBALLS PREVIS 1 44.896,17 44.896,17

F22113L2  Partida m2 Neteja i esbrossada del terreny 12.504,00 0,75 9.378,00

K1RA16A7  Partida m2 Eliminació canya americana 1.852,00 15,27 28.280,04

00.01  Partida ut Càrrega amb mitjans mecànics i transport  grans blocs 
de formigó

38,00 98,00 3.724,00

F21R11A0  Partida ut Tala controlada directa 11,00 143,83 1.582,13

04.03.03  Partida ut Protecció d'arbres a mantenir 51,00 32,00 1.632,00

04.03.04  Partida pa Modificació ubicació tirolina 1,00 300,00 300,00

00 1 44.896,17 44.896,17

01  Capítulo MOVIMENT DE TERRES 1 28.335,37 28.335,37

F2213422  Partida m3 Excavació de capa superficial 414,80 4,50 1.866,60

F2194AC5  Partida m2 Enderroc de paviment de formigó 377,25 5,14 1.939,07

F221C472  Partida m3 Excavació per a caixa de paviment 288,90 5,33 1.539,84

F222142B  Partida m3 Excavació de rasa 210,47 7,35 1.546,95

H222B432  Partida m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions 148,37 9,91 1.470,35

F228580A  Partida m3 Rebliment i piconatge de rasa 148,37 25,22 3.741,89

FR2B1107  Partida m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el 
perfil

2.058,75 5,41 11.137,84

FR2BJK05  Partida m2 Compactació amb minicarregadora amb corró 1.506,16 0,52 783,20

P2R3-HIHC  Partida m3 Transport de terres no contaminades 556,80 7,74 4.309,63

01 1 28.335,37 28.335,37

02  Capítulo URBANITZACIÓ 1 141.296,82 141.296,82

02.01  Partida m2 Paviment continu Aripaq 1.605,01 19,75 31.698,95

F9AQU210  Partida m3 Paviment per a zona infantil de sorra garbellada 266,90 63,41 16.924,13

F921R01J  Partida m3 Subbase de tot-u artificial 160,50 33,04 5.302,92

F96512C9  Partida ml VORADA BREINCO tj7 50 x 7 x 25 CM 1.580,00 31,49 49.754,20

F9851709  Partida ml VORADA BREINCO tr37 50 x 37 x 25 cm 81,20 52,68 4.277,62

445CBB63  Partida m2 Escales de formigó 39,10 356,76 13.949,32

FRB5P6A1  Partida ml Graó d'escala fet amb tauló de fusta 110,60 39,94 4.417,36

EB152AAM  Partida ml Barana d'acer inoxidable 47,00 318,56 14.972,32

02 1 141.296,82 141.296,82

03  Capítulo INSTAL·LACIONS 1 47.749,08 47.749,08

03.01  Capítulo INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1,00 24.159,64 24.159,64

03.01.01  Partida pa Quadre electric i de control 1,00 1.737,19 1.737,19

FG31H554  Partida ml Línia electrica 4x6 mm2 1.417,00 4,31 6.107,27

FG319172  Partida ml Línia electrica 1x16 mm2 (línia de terra) 70,00 5,74 401,80

FG319232  Partida ml Línia electrica 2x2,5 mm2 160,00 2,00 320,00

FG319132  Partida ml Línia electrica 1x2,5 mm2 (línia de terra) 1,00 1,55 1,55

FG319192  Partida ml Línia electrica 1x35 mm2 (línia de terra) 1,00 8,95 8,95

03.01.02  Partida pa Presa de terra 1,00 357,85 357,85

03.01.03  Partida ut Punt de llum Innova B 32,00 432,45 13.838,40

03.01.04  Partida ut Punt de llum Milan 3,00 378,10 1.134,30

ED351430  Partida ut Pericó de connexió eléctrica 3,00 84,11 252,33

03.01 1,00 24.159,64 24.159,64

03.02  Capítulo INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA 1,00 23.589,44 23.589,44

FJSA1081  Partida pa Armari programador 1,00 257,41 257,41

03.02.01  Partida pa Escomesa 1,00 308,15 308,15

FJSB1511  Partida ut By-pass mestre 1,00 175,48 175,48



BFB29450  Partida ml Xarxa boques de reg 926,00 3,19 2.953,94

FJS1U001  Partida ut Boques de reg 22,00 252,57 5.556,54

BFB2A450  Partida ml Xarxa de reg principal 647,00 4,54 2.937,38

03.02.02  Partida ut Arquetes de By-pass sectorial 11,00 287,56 3.163,16

03.02.05  Partida pa Zona de reg per degoteig en parterres 1,00 2.568,71 2.568,71

03.02.06  Partida pa Zona de reg per degoteig en arbres 1,00 5.216,75 5.216,75

BFB26450  Partida ml Xarxa de fonts 538,00 0,84 451,92

03.02 1,00 23.589,44 23.589,44

03 1 47.749,08 47.749,08

04  Capítulo VEGETACIÓ 1 59.311,02 59.311,02

04.01  Capítulo ARBRES 1,00 23.008,29 23.008,29

04.01.01  Capítulo SUBMINISTRAMENT 1,00 13.477,15 13.477,15

FR472N2B  Partida ut Subministrament de Pinus pinea 15,00 136,09 2.041,35

FR451P26  Partida ut Subministrament de Quercus rubra 11,00 64,13 705,43

FR451636  Partida ut Subministrament de Quercus ilex 9,00 110,91 998,19

FR43D426  Partida ut Subministrament de Lagerstroemia indica 8,00 132,07 1.056,56

FR443E16  Partida ut Subministrament de Malus Praire Fire 4,00 40,39 161,56

FR413226  Partida ut Subministrament d'Aesculus carnea Briotii 3,00 108,85 326,55

FR44E229  Partida ut Subministrament de Populus alba 5,00 63,76 318,80

FR434427  Partida ut Subministrament de Fraxinus angustifolia 10,00 43,77 437,70

FR44EJ2D  Partida ut Subministrament de Populus tremula 6,00 171,93 1.031,58

FR434626  Partida ut Subministrament de Fraxinus angustifolia Raywood 7,00 48,67 340,69

FR4HA8C8  Partida ut Subministrament de Sambucus nigra 5,00 13,96 69,80

FR446227  Partida ut Subministrament d'Olea europaea 11,00 81,63 897,93

FR44FA36  Partida ut Subministrament de Prunus dulcis 13,00 63,76 828,88

FR421226  Partida ut Subministrament de Celtis australis 7,00 39,59 277,13

FR45E22A  Partida ut Subministrament de Zelkova serrata 25,00 159,40 3.985,00

04.01.01 1,00 13.477,15 13.477,15

04.01.02  Capítulo PLANTACIÓ 1,00 9.531,14 9.531,14

FR62212A  Partida ut Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor 15,00 64,34 965,10

FR61213A  Partida ut Plantació d'arbre planifoli 6 a 14 cm de perímetre de 
tronc

88,00 65,45 5.759,60

FR61223A  Partida ut Plantació d'arbre planifoli 14 a 18 cm de perímetre de 
tronc

30,00 71,34 2.140,20

FR61245A  Partida ut Plantació d'arbre planifoli 25 a 35 cm de perímetre de 
tronc

6,00 111,04 666,24

04.01.02 1,00 9.531,14 9.531,14

04.01 1,00 23.008,29 23.008,29

04.02  Capítulo ARBUSTOS I PLANTES 1,00 17.923,07 17.923,07

04.02.01  Capítulo SUBMINISTRAMENT 1,00 8.169,12 8.169,12

FR4GA833  Partida ut Subministrament de Phlomis 3,00 4,81 14,43

FR4H9S34  Partida ut Subministrament de Salvia x jamensis 2,00 4,62 9,24

FR41B664  Partida ut Subministrament de Callistemon Red Rocket 3,00 5,59 16,77

X1  Partida ut Subministrament d' Eragrostis spectabilis 10,00 4,95 49,50

FR494411  Partida ut Subministrament d'Achillea terracota 20,00 2,86 57,20

FR4D2MA4  Partida ut Subministrament d'Escallonia iveyi 4,00 13,27 53,08

FR4BHN11  Partida ut Subministrament de Cistus x purpureus 8,00 2,80 22,40

FR4EJBF2  Partida ut Subministrament de Limonium 28,00 0,89 24,92

FR4DT6B1  Partida ut Subministrament d'Hypericum 22,00 1,04 22,88

X2  Partida ut Subministrament de Falkia repens 36,00 4,95 178,20

FR4CK831  Partida ut Subministrament de Diosma hirsuta 'Pink Fountain' 5,00 6,28 31,40



FR4JL234  Partida ut Subministrament de Vitex agnus-castus 2,00 4,50 9,00

FR45225J  Partida ut Subministrament de Rhamnus alaternus 50,00 2,95 147,50

FR44FP5P  Partida ut Subministrament de Prunus spinosa d'alçària de 60 a 80 
cm, en co

30,00 3,11 93,30

FR4H34B1  Partida ut Subministrament de Rosmarinus 280,00 0,87 243,60

FR45135Q  Partida ut Subministrament de Quercus coccifera 50,00 3,34 167,00

FR4BHJ11  Partida ut Subministrament de Cistus x florentinus 160,00 2,80 448,00

FR4BHL11  Partida ut Subministrament de Cistus x ralletii 40,00 2,80 112,00

FR4J6DF2  Partida ut Subministrament de Thymus serpyllum 350,00 0,71 248,50

FR4FA233  Partida ut Subministrament de Myrtus communis 40,00 4,81 192,40

FR4HWGF1  Partida ut Subministrament de Stipa 360,00 0,81 291,60

X3  Partida ut Subministrament de Panicum Virgatum Squaw 195,00 4,95 965,25

X4  Partida ut Subministrament de Elegia tectorum 312,00 3,50 1.092,00

FR4D98F1  Partida ut Subministrament de Festuca glauca 640,00 0,98 627,20

FR4CJ212  Partida ut Subministrament de Dietes bicolor 165,00 3,45 569,25

X5  Partida ut Subministrament de Dietes grandiflora 250,00 3,45 862,50

X6  Partida ut Subministrament de Pennisetum massaicum 195,00 4,95 965,25

FR4GP221  Partida ut Subministrament de Plumbago auriculata 45,00 4,87 219,15

FR4GP221.  Partida ut Subministrament de Plumbago auriculata alba 45,00 4,87 219,15

FR4E5634  Partida ut Subministrament de Jasminum fruticans 45,00 4,81 216,45

04.02.01 1,00 8.169,12 8.169,12

04.02.02  Capítulo PLANTACIÓ 1,00 9.753,95 9.753,95

FR682338  Partida ut Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 3 a 5 l, 135,00 15,85 2.139,75

FR662118  Partida ut Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor 
d'1 a 1

485,00 5,25 2.546,25

FR662228  Partida ut Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor 
de 1.5

353,00 9,13 3.222,89

FR662448  Partida ut Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor 
de 5 a

4,00 19,98 79,92

FR6B1152  Partida ut Plantació en massa de planta de petit port en alvèol 
forestal

2.418,00 0,73 1.765,14

04.02.02 1,00 9.753,95 9.753,95

04.02 1,00 17.923,07 17.923,07

04.03  Capítulo ALTRES 1,00 18.379,66 18.379,66

FR713A0H  Partida m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard 
C4

20.686,65 0,59 12.205,12

FRE613C0  Partida ut Poda d'arbre planifoli o conífera de 10 a 15 m d'alçària 15,00 198,08 2.971,20

FR3AC020  Partida m2 Condicionament del sòl 2.834,81 1,13 3.203,34

04.03 1,00 18.379,66 18.379,66

04 1 59.311,02 59.311,02



05  Capítulo EQUIPAMENT I JOCS 1 76.088,34 76.088,34

05.01  Partida pa POBLE DE PALAFITS - Eibe 1,00 13.964,95 13.964,95

05.02  Partida pa PONT ELÀSTIC EN DOS SEGMENTS - Kompan 1,00 11.496,00 11.496,00

05.03  Partida pa GIRATORI "URANUS" Ø 115 cm - Eibe / Parcs i Jardins 
Catalunya

1,00 3.692,50 3.692,50

05.04  Partida pa TRAMPOLÍ RODÓ Ø 170 cm - Eibe / Parcs i Jardins 
Catalunya

1,00 5.300,03 5.300,03

05.05  Partida pa BIRD NEST SWING - Kompan 1,00 4.025,00 4.025,00

05.06  Partida pa WORKOUT ACTION TOTAL - Happyludic 1,00 9.305,00 9.305,00

05.07  Partida ut BANC NOVATILU BCN21 ECO 18,00 710,51 12.789,18

05.08  Partida ut PAPERERA NOVATILU CITY 17,00 296,27 5.036,59

05.09  Partida ut MESA PICNIC NOVATILU UVM2ECO 4,00 1.059,51 4.238,04

05.10  Partida ut FUENTE CUADRADA NOVATILU UF3 2,00 1.544,35 3.088,70

05.11  Partida ut FUENTE CUADRADA NOVATILU UF3PD 1,00 1.802,35 1.802,35

05.12  Partida ut SENYALITZACIÓ D'ÀREES DE JOC INFANTIL 3,00 450,00 1.350,00

05 1 76.088,34 76.088,34

06  Capítulo ALTRES 1 15.546,34 15.546,34

06.01  Partida PA CONTROL DE QUALITAT 1,00 6.198,34 6.198,34

06.02  Partida PA SEGURETAT I SALUT 1,00 6.248,83 6.248,83

06.03  Partida PA GESTIÓ RESIDUS 1,00 3.099,17 3.099,17

06 1 15.546,34 15.546,34

CA L'ARTIGUES 1 413.223,14 413.223,14

Aquest pressupost inclou el 6% de despeses indirectes i el 13% de benefici industrial. No inclou el 21% d'IVA

El pressupost amb IVA inclòs és de 500.000,00€ 

 

L'Arquitecta

Anna Altemir Montaner
col. 66499/5
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
PARC DE CA L’ARTIGUES, LLIÇÀ D’AMUNT 

EMPLAÇAMENT 

CA L’ARTIGUES 

LLIÇA D’AMUNT (VALLÉS ORIENTAL) 

PROMOTOR 

AJUNTAMENT DE LLIÇA D’AMUNT 

ARQUITECTA 

ANNA ALTEMIR MONTANER 



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT – PARC DE CA L’ARTIGUES 

Lliça d’Amunt (Vallés Oriental) 

Pàgina 1 

MEMÒRIA 
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1. OBJECTE DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 
El present Estudi de Seguretat i Salut 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 estudi, 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 part del/s Contractista/es. 

 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses 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. 
 

  
2. PROMOTOR - PROPIETARI 

 
Promotor                  : AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT  
Adreça                 : C/ Anselm Clavé 73 
Població           
 

08186 Lliça D’Amunt (Vallés Oriental) 
 

 
3. AUTORA DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 
Redactor E.S.S.   : ANNA ALTEMIR MONTANER 
Titulació/ns : ARQUITECTA  
Col·legiada  núm.    : 66.499-5 
Col·legi Professional : Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 

 
  

4. DADES DEL PROJECTE 
 
 4.1. Autores del projecte 

 
Autor del projecte : ANNA ALTEMIR MONTANER 
Titulació/ns : ARQUITECTA 
Col·legiat  núm.    : 66.499-5 
Col·legi Professional  : Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 

 
  
 
4.2. Tipologia de l'obra 

 
L’obra consisteix en la millora ambiental, funcional i paisatgística de l’àmbit del Parc de Ca l’Artigues, amb els següents objectius: 
- Crear un nou espai lliure públic 
- Incorporar nova vegetació 
- Millorar i ampliar la zona de jocs 
- Crear una nova àrea de jocs 
- Millorar l’accessibilitat al parc 
- Generar punts d’ombra i descans 

 
4.3. Situació 

 
Emplaçament      : El parc està delimitat pels carrers Alcalatén, Marina i Ca l’Artigues i amb l’escola 

Rosa Oriol Anguera i la riera Ca l’Artigues 
Població              : 08186 Lliça D’Amunt (Vallés Oriental) 

 
 
 4.4. Comunicacions 

 
Carretera              : BV-1602 
Ferrocarril i Metro : -  
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Línia Autobús           : - 
 

  
4.5. Subministrament i Serveis 

 
Aigua                   : Si 
Gas           : No 
Electricitat               : Si 
Sanejament                : Si 

 
  

 
4.6. Pressupost d’execució material del projecte 

 
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, és de 413.223’14€ (quatre-cents tretze mil dos-
cents vint-i-tres euros i catorze cèntims).  
  

 
4.7. Termini d’execució 

 
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 12 mesos. 

  
 
4.8. Mà d’obra prevista 

 
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 10 persones. 

  
 
4.9. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l’obra 

 
Oficial 1a 
Oficial 1a paleta 
Oficial 1a encofrador 
Oficial 1a ferrallista 
Oficial 1a soldador 
Oficial 1a col·locador 
Oficial 1a polidor 
Oficial 1a fuster 
Oficial 1a pintor 
Oficial 1a vidrier 
Oficial 1a manyà 
Oficial 1a electricista 
Oficial 1a lampista 
Oficial 1a llauner 
Oficial 1a muntador 

        Oficial 1a d’obra pública 

Oficial 1a marbrista 
Oficial 1a jardiner 
Ajudant encofrador 
Ajudant ferrallista 
Ajudant soldador 
Ajudant col·locador 
Ajudant fuster 
Ajudant pintor 
Ajudant vidrier 
Ajudant manyà 
Ajudant electricista 
Ajudant lampista 
Ajudant muntador 
Ajudant jardiner 
Manobre 
Manobre especialista 

 
 
4.10. Tipologia dels materials a utilitzar a l’obra 

 
abalisament de seguretat laboral 
abocadors 
abraçadores 
accessoris complementaris per a banys 
accessoris d’aparells sanitaris 
accessoris genèrics per a desguassos i baixants de plàstic 
accessoris genèrics per a tubs d’acer galvanitzat 
accessoris genèrics per a tubs d’acer inoxidable 
accessoris genèrics per a tubs de coure 
accessoris genèrics per a tubs de polietilè 
accessoris genèrics per a tubs de polipropilè 
accessoris per a emissors (per aigua) 
accessoris per a xemeneies i conductes circulars 

acer en barres corrugades 
adhesius d’aplicació a dues cares 
adhesius d’aplicació unilateral 
aigüeres 
aïllaments tèrmics per a tubs amb escumes 
electromèriques 
aixetes i accessoris complementaris 
aixetes i accessoris per a aigüeres 
aixetes i accessoris per a dutxes 
aixetes i accessoris per a inodors 
aixetes i accessoris per a lavabos 
aplics 
armaris reguladors pressió mitjana / pressió baixa 
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armaris, xassís i bastidors 
baranes d’acer 
bastiments d’acer per a portes interiors 
bastiments de base d’acer per a finestres i balconeres 
bastiments de base de fusta per a portes 
blocs de morter de ciment 
bombes acceleradores amb motor inundat 
bombes submergibles per a aigües residuals 
buneres 
cables 
cables coaxials 
cables múltiples amb conductors metàl·lics 
caixes de derivació 
caixes de derivació quadrades 
caixes de derivació rectangulars 
caixes de doble aïllament 
caixes generals de protecció 
caixes per a mecanismes 
caixes per a quadres de distribució 
calderes de gas amb cremadors atmosfèrics 
canals plàstiques 
cargols 
ciments 
ciments naturals 
claus 
columnes 
comptadors 
conductes circulars de materials compostos 
conductes circulars metàl·lics 
conductors 
conductors de coure  
conductors de coure nus 
cremadors 
desguassos i accessoris per a aigüeres 
desguassos i accessoris per a dutxes 
desguassos i accessoris per a lavabos 
detectors 
difusors circulars 
dipòsits d’expansió 
dipòsits per a aigua 
disposició de residus 
elements auxiliars per a antenes col·lectives 
elements auxiliars per a bombes acceleradores 
elements auxiliars per a captadors solars 
elements auxiliars per a elements de connexió a terra 
elements de connexió per a sistemes de transmissió de 
veu i dades 
elements de muntatge per a desguassos i baixants de 
plàstic 
elements d’obtenció de dades per a regulació electrònica 
elements especials per a transmissió de veu i dades 
emulsions bituminoses 
encofrats especials i cindris 
endolls 
escalfadors acumuladors elèctrics 
escopidors de planxa d’acer 
esglaons de fusta i pedra natural 
extintors manuals 
feltres, plaques i nòduls de llana de vidre 
ferramenta per a finestres i portes 
filferros 
filtres coladors per a roscar 
finestres i balconeres  
formigons estructurals en massa 
formigons estructurals per armar 

fulles batents de fusta per a portes interiors 
fusta estructural (bigues i forjats de fusta) 
grapes 
grups de pressió amb pressió constant i cabal variable 
guixos 
inodors 
interruptors i commutadors 
interruptors magnetotèrmics 
jàsseres de formigó armat 
làmines bituminoses no protegides 
làmines de polietilè no resistents a la intempèrie 
làmines de PVC resistents a la intempèrie 
làmines i llosetes de PVC heterogeni 
làmines i plaques de drenatge 
làmpades fluorescents 
lavabos 
limitadors de velocitat i paracaigudes per a ascensors 
hidràulics de passatgers 
llums decoratius adossables amb tubs fluorescents 
llums decoratius encastables amb tubs fluorescents 
llums d’emergència 
malles electrosoldades 
maons ceràmics 
marcadors telefònics 
material de prevenció en la instal·lació elèctrica 
materials auxiliars per a cobertes 
materials auxiliars per a encofrats i apuntalaments 
materials auxiliars per a escossells 
materials auxiliars per a evacuació d’aigües residuals 
materials auxiliars per a junts i segellats 
materials auxiliars per a parets i envans d’obra de fàbrica 
materials auxiliars per a paviments de fusta 
materials auxiliars per a paviments de pedra natural 
materials auxiliars per a pericons de canalitzacions 
materials auxiliars per a proteccions col·lectives 
materials auxiliars per a reixats metàl·lics 
materials auxiliars per a tancaments de plaques 
conformades 
materials de prevenció per a ús de maquinària 
materials especials per a enrajolats 
materials per a acabats de terrats 
materials per a acroteris i gàrgoles 
materials per a estructures d’acer inoxidable 
materials per a imprimacions i tractaments superficials 
materials per a làmines separadores 
materials per a minvells 
materials per a pastes per a impermeabilitzacions 
materials per a proteccions de l’aparell auditiu 
materials per a proteccions de l’aparell ocular 
materials per a proteccions de l’aparell respiratori 
materials per a proteccions de les extremitats inferiors 
materials per a proteccions de les extremitats superiors 
materials per a proteccions del cap 
materials per a proteccions del cos 
materials per a proteccions lineals contra caigudes de 
persones i objectes 
materials per a proteccions puntuals contra caigudes de 
persones i objectes 
materials per a proteccions superficials contra caigudes de 
persones i objectes 
miralls 
mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d’obra 
parts proporcionals d’accessoris per a aparells de 
protecció 
parts proporcionals d’accessoris per a caixes i armaris 
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parts proporcionals d’accessoris per a conductors elèctrics 
de tensió baixa 
parts proporcionals d’accessoris per a elements de suport 
de llums exteriors 
parts proporcionals d’accessoris per a llums decoratius 
muntats superficialment 
parts proporcionals d’accessoris per a llums especials 
parts proporcionals d’accessoris per a mecanismes 
parts proporcionals d’accessoris per a tubs i canals 
parts proporcionals d’elements de muntatge per a 
aïllaments tèrmics de tubs 
parts proporcionals d’elements de muntatge per a tubs 
d’acer galvanitzat 
parts proporcionals d’elements de muntatge per a tubs 
d’acer inoxidable 
parts proporcionals d’elements de muntatge per a tubs 
d’acer negre 
parts proporcionals d’elements de muntatge per a tubs de 
coure 
parts proporcionals d'elements de muntatge per a tubs de 
polietilè 
parts proporcionals d'elements de muntatge per a tubs de 
polipropilè 
parts proporcionals d'elements especials per a aparells de 
protecció 
parts proporcionals d'elements especials per a conductors 
elèctrics de tensió baixa 
parts proporcionals d'elements especials per a elements 
de connexió a terra 
parts proporcionals d'elements especials per a extintors 
parts proporcionals d'elements especials per a 
instal·lacions de prevenció 
parts proporcionals d'elements especials per a 
instal·lacions de protecció 
parts proporcionals d'elements especials per a 
instal·lacions d’extinció 
passamans per a baranes 
pastes electromèriques 
peces ceràmiques per a soleres 
peces de morter de ciment 
peces per a junts de paviments 
peces rectes de formigó per a vorades 
perfils metàl·lics per a tancaments i divisòries de guix 
laminat 
persianes de gelosia d’alumini 
persianes enrotllables d’alumini 
pintures, pastes i esmalts 
planxes de poliestirè 
planxes i perfils d’acer 
plaques amb dues planxes d’acer 
plaques de fibres vegetals 
plaques de formigó alleugerit per a façanes 
plaques de guix laminat 
plats de dutxa 

polsadors 
polsadors d’alarma 
portes d’accés corredisses automàtiques per a ascensors 
portes d’acer en perfils laminats 
portes de perfils d’alumini 
portes tallafocs de fulles batents 
preses de senyal 
projectors per a exteriors amb làmpades d’halogenurs 
metàl·lics 
radiadors d’alumini 
rajoles ceràmiques esmaltades i gres 
reixats metàl·lics 
reixes d’acer 
senyals de seguretat laboral 
senyals d’informació i direcció 
senyals provisionals 
sirenes 
sòcols de material sintètic 
sòcols de rajola ceràmica 
tallacircuits de ganiveta 
tapajunts per a finestres i portes 
taulells de pedra natural 
taulers 
 
taulers de fusta 
termòmetres 
terratzo llis 
terres 
terres i substrats per a jardineria 
transformadors d’intensitat per a diferencials 
tubs d’acer galvanitzat sense soldadura 
tubs d’acer inoxidable amb soldadura 
tubs de coure semidur 
tubs de materials plàstics 
tubs de polietilè de densitat alta 
tubs de polietilè de densitat baixa 
tubs de polipropilè a pressió 
tubs flexibles i corbaves no metàl·lics 
tubs rígids no metàl·lics 
vàlvules de buidat amb rosca 
vàlvules de pas per a gas 
vàlvules de regulació termostàtica per a acs 
vàlvules de retenció de clapeta amb rosca 
vàlvules de tres vies motoritzades 
vàlvules d’equilibrat roscades 
vàlvules d’esfera manuals amb rosca 
vàlvules d’esfera manuals soldades 
ventiladors-extractors 
vidres aïllants de dos vidres laminars de seguretat 
vidres laminars de seguretat 
xemeneies circulars 
valvuleria per a sitges 
sitges de grans dimensions 

  
 
4.11. Maquinària prevista per a executar l’obra 

 
Compressor amb dos martells pneumàtics 
Pala carregadora mitjana, sobre pneumàtics 
Retroexcavadora  
Tractel 
Politja motoritzada 
Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori  
Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 

Picó vibrant  
Camió per a transport de 7 t 
Camió cisterna de 8 m3 
Camió grua (pluma) 
Camió cistella de 10 m d’alçària com a màxim 
Camió amb bomba de formigonar 
Formigonera de 165 l 
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Formigonera de 250 l 
Remolinador mecànic 
Polidora 
Abrillantadora 

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 
Moto serra 

 

 
 
5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

  
5.1. 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). 

− 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. 
 

• 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. 
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− 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. 

− 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. 
  

 
5.2. 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 dielèctric en les zones necessàries. 

  
 
5.3. 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. 

  
 
5.4. 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 
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de Productes Químics. 

− S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de dipositar els residus inflamables, 
retalls, etc. 

− 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. 

  
 
 
6. 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: 

  
 
6.1. Serveis higiènics 

 

• Lavabos 
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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 
 

 
 
6.2. Vestuaris 

 

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 
  

 
6.3. Menjador 

 

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per treballador que mengi a l’obra. 
 
Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica rentaplats per a cada 10 
comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) 
per a dipositar les escombraries. 

  
 
6.4. Local de descans 

 
En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 mesos, és recomanable que s’estableixi 
un recinte destinat exclusivament al descans del personal, situat el més pròxim possible al menjador i serveis. 

 A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual. 
En el nostre cas no es preveu que sigui necessari. 

  
 
6.5. Local d’assistència a accidentats 

 
Per a contractacions inferiors, 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. 
 

 
 
7. ÀREES AUXILIARS 

  
7.1. Tallers 

 
Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.  
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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 m 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). 
  

 
7.2. 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. 

  
 
8. 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 deconstrucció. 
 
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. 



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT – PARC DE CA L’ARTIGUES  

Lliça d’Amunt (Vallés Oriental) 

 

Pàgina 12 

  
 
9. 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. 

  
 
9.1. 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. 

− Vinil. 

− Urea formol. 

− Ciment. 

− Soroll. 

− Radiacions. 

− Productes tixotròpics (bentonita) 

− Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epòxid, greixos, olis. 

− Gasos liquats del petroli. 

− Baixos nivells d’oxigen respirable. 

− Animals. 

− Entorn de drogodependència habitual. 
  
 

 
9.2. 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: 

• 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. 

• Nom comú, si és el cas. 

• Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les substàncies presents. 

• Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat perillós. 

• Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 

• Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 

• Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 

• El número CEE, si en té. 

• 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: 
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• 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. 
 

• Corrosius, Irritants, sensibilitzats 
 
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. 

  
 
10. 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”.  
 
Als plànols adjunts s’hi fa una previsió de la ubicació. 

 
10.1. 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. 

  
 
10.2. Servituds 
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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. 
 

 
10.3. Característiques meteorològiques 

 
Clima típicament mediterrani. 

  
10.4. Característiques del terreny 

 
Terreny consolidat. 

  
11. UNITATS CONSTRUCTIVES 

 
MOVIMENTS DE TERRES I ENDERROCS 

REBAIX DEL TERRENY 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
EXCAVACIÓ DE RECALÇATS 
REBLERTS I TERRAPLENATS 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

FONAMENTS 
FONAMENTS SUPERFICIALS 
FONAMENTS PROFUNS 

ESTRUCTURES 
MURS DE FÀBRICA CERÀMICA 
ESTRUCTURES D’ACER 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 

REVESTIMENTS 
AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS – ESTUCATS-MONOCAPA ) 
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERÀMICA, MORTER CIMENT, ESCOPIDORS, ETC.  
PINTATS I ENVERNISATS 
REVESTIMENTS DECORATIUS 

PAVIMENTS 
PAVIMENTS FLOTANT 
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT (PEDRA, CERÀMICA, MORTER CIMENT, 
ESCOPIDORS, ETC.) 
PAVIMENTS SINTETICS ( PVC, GOMA, MOQUETES, ETC. ) 

TANCAMENTS I DIVISSORIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS FIXES 
TANCAMENTS PRACTICABLES EXTERIORS I BARANES D’ALUMINI 
TANCAMENTS PRACTICABLES I BARANES DE FORMIGÓ, ACER I VIDRE 

INSTAL·LACIONS D’EVACUACIÓ 
ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT (CAIXES SIFÒNIQUES, DESGUASSOS BUNERES, ETC.. ) 
CONDUCTES VERTICALS O PENJATS ( BAIXANTS I COL·LECTORS SUSPESOS, FUMS ) 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
INSTAL·LACIONS DE TENSIÓ MITJA O ALTA - MUNTATGE D’ESTACIONS I SUBESTACIONS 
TRANSFORMADORES 

INSTAL·LACIONS D’ENLLUMENAT 
INSTAL·LACIONS D’ENLLUMENAT 

INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
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EQUIPAMENTS 
JARDINERIA 

MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 
 

  
 

12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 

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). 

  
 
12.1. Procediments d’execució 

 
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser desenvolupats pel Contractista i 
descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 

  
 
12.2. Ordre d’execució dels treballs 

 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a partir dels suposats teòrics en 
fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves 
especials característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de 
seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a 
emprar. 

  
 
12.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d’execució 

 
Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels diferents talls de l’obra, s’han tingut en compte 
els següents aspectes: 
 

LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 
   
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : relació temporal de realització material 

d’unes unitats respecte a altres. 
   
DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis 

temporals per a l’execució de 
cadascuna de les unitats d’obra. 

 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en el qual s’ha tingut en 
compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la 
programació previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament. 
  
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes respecte, al procés constructiu 
inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut. 

  
 
13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 

 
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, objecte del present Estudi de 
Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 
31/1995 de 8 de novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 
d’octubre)  “Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques 
de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques 
Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.  

  
 
14. MEDIAMBIENT LABORAL 

 
14.1. Agents atmosfèrics 
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Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra i quines condicions s’hauran de tenir en 
compte per prevenir els riscos que se’n derivin. 

  
14.2. Il·luminació 

 
Encara que la major part dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-se presents en el Pla de 
Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs 
nocturns o sota rasant. 
 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i enlluernaments al 
treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 
 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades o ambients perillosos, la 
il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 
 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als treballadors, es disposarà d’un 
enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 
 
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la construcció, seran els següents: 
 

25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús ocasional - 
habitual. 

100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals com la 
manipulació de mercaderies a granel, l’apilament de materials o l’amassat i 
lligat de conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales de 
màquines i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris i banys petits 
del personal. Baixes exigències visuals. 

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els muntatges 
mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, treballs en màquines, fratasat 
de paviments i tancament mecànic. Moderades exigències visuals. 

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com treballs 
mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en general. 

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de detalls, tals 
com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en màquines i treballs 
d’oficina en general. Altes exigències visuals. 

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota condicions 
de constant contrast, durant llargs períodes de temps, tals com muntatges 
delicats, treballs fins en banc de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix 
artístic lineal. Exigències visuals molt altes. 

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. 

  
 
14.3. 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 
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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 

  
 
14.4. Pols 

 
La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 

− Rinitis 

− Asma bronquial 

− Bronquitis destructiva 

− Bronquitis crònica 

− Efisemes pulmonars 

− Pneumoconiosis 

− 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 pneumoconiosis. 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 Estudi de Seguretat i Salut, i que 
haurà de ser realitzat per empreses especialitzades. 
 
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 
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− 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 matxuqui 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 matxuqui 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. 

  
 
14.5. Ordre i neteja 

 
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la 
materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 
 

• Retirada dels objectes i coses innecessàries. 

• Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 

• Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a granel. Pla de manutenció 
intern d’obra. 

• Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. Pla d’evacuació de residus. 

• Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 

• Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. Il·luminació suficient. 

• Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport provisionals. 

• Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 

• Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 

• Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 

• Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i indirectes de cada partida 
inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 

 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar aquest tipus de radiacions i 
indicar les mesures protectores a prendre. 

  
 
14.6. Radiacions no ionitzants 

 
Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 
 
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però no per això deixen de ser 
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perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 
 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia dels fotons emesos és insuficient. Es 
considera que el límit més baix de longitud d’ona per a aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en 
aquesta categoria estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 
 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, especialment els de soldadura 
elèctrica. 
 
 
 
Radiacions infraroges 
 
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte d’escalfament. En el cas dels ulls, 
a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la 
malaltia professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 
 
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant propers a la font com sigui possible, 
per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres 
normalitzades, haurà d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la 
de l’ull. 
 
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes radiacions són els soldadors, 
especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les 
radiacions. 
 
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a la pell en forma de: cremades 
agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent. 
 
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de desprendre llum, generen aquest tipus 
de radiació. 
 
Radiacions visibles 
 
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels mitjans oculars sense apreciable 
absorció abans d’aconseguir la retina. 
 
Radiacions ultraviolades 
 
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. Queda inclosa dins de la radiació 
solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres 
regions: 
 
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 
 
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la indústria i representa poc risc, pel 
contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO 
(World Health Organization). 
 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la longitud d’ona, sent màxims 
entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També 
varien amb el temps d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període 
de vuit hores haurà d’estar limitada. 
 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur-se a terme mitjançant la 
combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar 
substituir el que és perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 
 
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a minimitzar el tercer, que implica la 
necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip generador de radiació UV han de conèixer perfectament la 
naturalesa dels riscos involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació 
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d’accés a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps d’exposició, constitueixen mesures 
organitzatives a tenir en compte. 
 
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple realitzant l’operació en un recinte 
confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, 
emprant pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per sobre del 
valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i 
reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se 
ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera que 
s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la 
cara, emprant qualsevol tipus de protecció facial. 
 
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, temporal o prolongada, amb 
riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una 
conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles. 
 
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: llums fluorescents, incandescents 
i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc elèctric i làsers. 
 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se centren en l’emprament de 
pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), 
procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la 
distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona. 
 
Làser 
 
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos com cirurgia, topografia o 
comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són 
suficientment potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta energia 
és particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió al voltant del mateix. Els 
làsers d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en 
forma de cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, la pell és 
menys sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans potències, poden ocasionar cremades. 
 
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre classes següents: 
 

a) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 

• Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 

• Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 nml; es preveuen els riscos per 
desviament de la radiació reflexada incloent la resposta de centelles. 

 

b) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es defineix a les classes IIIa, IIIb i IV 
respectivament. 

• Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l’ús d’instruments òptics pot resultar 
perillós. 

• Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, però no respecte a la reflexió 
difusa. 

• Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós; poden causar foc i cremar la pell. 
El grau de protecció necessari depèn de la longitud d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base 
s’ha de dissenyar d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament protector, 
obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 

 
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 
 
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser: 
 

• Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del raig. 

• Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la radiació 
directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot resultar perillós. 

• Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la radiació directa, de les 
reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar perillós. 

• A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els deguts a les unitats d’energia 
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elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip làser. A continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix 
personal, àrea de treball, equip i operació, respectivament, en l’ús de làsers. 
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi especial en les condicions de 
la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de 
danys a la pell. 
Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris autoritzats estan degudament 
entrenats tant en procediment de treball segur com en el coneixement dels riscos potencials associats amb la 
radiació i equip que la genera. 

• Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i comunicada al departament 
mèdic. 

• La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però que mai serà utilitzada per 
visió directa del raig. 

 
- Àrea de treball: 
 

• L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La il·luminació del recinte haurà de ser tal 
manera que eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió. 

• Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran d’eliminar-se les superfícies 
reflectants i polides. 

• A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas tòxic que pugui generar-se durant 
el treball, per exemple, l’ozó. 

• S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als recintes en els que els làsers 
funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament de 
potència al làser ha de disposar de protecció especial. 

• Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de l’àrea de control, mitjançant 
proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar 
aquestes barreres físiques al voltant del làser. En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o 
explosius. 

 
- Equip: 
 

• Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està desconnectada. 

• Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la classe de làser a que correspon i 
el tipus de radiació visible o invisible que genera l’aparell. 

• Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus de control d’engegada, així com la 
de control de força, que quedaran custodiades per la persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el 
laboratori. 

• Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de seleccionar-se d’acord amb la 
longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús. 

• Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que previngui la reflexió especular. 
 
- Operació: 
 

• Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins de l’àrea de control; no obstant, 
en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones estaran sempre presents durant l’operació. 

• Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de làser. 

• L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs, no es deixarà en 
funcionament sense estar vigilat. 

• Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el risc de dany ocular. 

• L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit de l’operador. 

• S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització d’un escut protector al llarg de 
tota la trajectòria. 

• Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a guia d’alineació del raig, han 
d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una indicació 
somera de la direcció que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 

• 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 en l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

• En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i nivells topogràfics. 
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• Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de perill s’haurà d’acordonar. 
L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de protecció completa, amb el visor dotat del filtre 
adequat al tipus de làser que es tracti. 

  
 
14.7. Radiacions ionitzants 

 
Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests tipus de riscos, malgrat que si 
existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, com són: 
 

− Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis. 

− Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 

− Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 

− Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, moviment de granels, 
etcètera. 

 
Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un procediment de treball segur per a 
realitzar les esmentades operacions. 
 
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un entorn o en proximitat de 
determinades instal·lacions, com poden ser: 
 

− Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; detecció de cartes bomba. 

− Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions ionizants. 

− Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb equips amb un potencial 
d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 

− Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de fonts no segellades, per a ús 
en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo". 

− Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 

− Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 

− Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui mitjançant l’ús de fonts radioactius o 
equips emissors de raig X. 

− Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 

− Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o equips generadors de radiacions 
ionitzants. 

− Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de metall o en el nivell 
d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 

− Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com l’argó-40 o el fòsfor-32. 

− Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 
 
Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el Consell de Seguretat Nuclear el qui 
decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció 
Radiològica contractada a l’efecte. 
 
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels teixits irradiats. 
 
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes fonamentals d’accidents per 
radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació 
radioactiva accidental. 
 
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar una certa quantitat de radiació 
sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones 
Controlades (per exemple edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre 
l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de radiació, s’empren els comptadors 
Geiger. 
 
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) distància de la font de radiació. c) 
Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La 
dosi rebuda és inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que s’empren habitualment 
com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, 
granit, calcària, etc., en general, l’espessor necessari està en funció inversa de la densitat del material. 
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Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden consistir en una pel·lícula dosimètrica o 
un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o 
davanter de la roba de treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi radiació (per 
exemple objectes metàl·lics). 
 
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels treballadors professionalment exposats a 
radiacions. 

    
 

 
15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

 
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de tendir a evitar tota manipulació 
que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que 
no es realitza”. 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
 

− Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més accessible. 

− Lliurar el material, no tirar-lo. 

− Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles estables, lluny de 
passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 

− Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en empenya i turmells. 

− En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot mantenir-se en la mà, amb el 
braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 

− S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de material. 

− En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior del camió i una 
plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 

− Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de cabra o similar, disposar la 
maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 

 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut haurà de tenir en comte les 
següents premisses: 
 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 

− Automatització i mecanització dels processos. 

− Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 
 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 

− Utilització d’ajudes mecàniques. 

− Reducció o redisseny de la càrrega. 

− Actuació sobre l‘organització del treball. 

− Millora de l’entorn de treball. 
 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 

− Ús correcte de les ajudes mecàniques. 

− Ús correcte dels equips de protecció individual. 

− Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 

− Informació sobre el pes i centre de gravetat. 
 
Els principis bàsics de la manutenció de materials  
 

• El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició al risc d’accident 
derivat de dita activitat. 

• Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de l’operari, estiguin a la 
mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

• Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols o contenidors que 
permetin el seu trasllat a dojo. 

• Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant estacionaments 
intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant estacionaments intermedis entre el lloc de 
partida del material i l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 
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• Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o palets, en lloc de portar-los 
d’un en un. 

• No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això comporta ocupar els 
oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en franges de temps perfectament aprofitables 
per l’avanç de la producció. 

• Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular. 
 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica necessària, comprometent-se a 
seguir els següents passos: 
 

• Apropar-se el més possible a la càrrega. 

• Assentar els peus fermament. 

• Ajupir-se doblegant els genolls. 

• Mantenir l’esquena dreta. 

• Subjectar l’objecte fermament. 

• L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 

• Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 

• Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents criteris preventius: 
o Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
o Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de la càrrega. 
o Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
o Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter aixecat. 

• És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades. 

• Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, pot superar-se 
puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de 
manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 

• És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns quants, per a suportar 
l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui conegut o convingut per l’equip. 

  
16. MITJANS AUXILIARS D’UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 

 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, 
Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, 
de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indissociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos 
d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o 
ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta 
garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. 
El contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 
 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a continuació: 

 
Codi UA Descripció 

H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 

HX11X001 u Equip d’encofrat de mur de formigó, amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris 

HX11X002 u Equip d’encofrat de pilar de formigó, amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris 

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 

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 

HX11X005 u Escala modular d’estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m 
amb sistema de seguretat integrat 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat integrat 

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 

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 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 
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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 

HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat amb 
protector de disc inferior fix, superior abatible, aturada d’emergència amb fre-motor, ganivet 
divisor, regle guia longitudinal i transversal 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d’operari amb sistema de resguard i protecció integrat 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 

HX11X015 u Premarc metàl·lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent nivell 

HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 

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 

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o feixat normalitzat 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladís en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE 76502 (HD-1000) 

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 

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 

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 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 

HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 

HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida de 
cavallets 

HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d’eines 

HX11X028 u Grua mòbil d’accionament manual 

HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçària 

HX11X030 u Pinça manual ergonòmica pel transport de blocs i totxos 

HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 

HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 

HX11X033 u Sac d’aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 

HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 

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 

HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors hidràulics o 
roscats 

HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 

HX11X038 u Plataforma horitzontal per aplec de materials en cobertes inclinades 

HX11X039 u Carretó manual porta palets 

HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 

HX11X042 u Puntal metàl.lic telescòpic amb pestells de seguretat col.locats sobre dorments de fusta 

HX11X043 u Cubilot de formigonat amb trapa manual de descàrrega 

HX11X044 u Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a l'estructura 

HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 

HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 

HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 

HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema de 
protecció integrat 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 

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 

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 
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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 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 

HX11X056 u Plataforma de muntatge en interior de caixa d'ascensor amb sistema de seguretat integrat 

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 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 

HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 

HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 

HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 

HX11X064 u Cinturó portaeines 

HX11X065 u Torreta per al formigonat de pilars 

HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 

HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 

HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 

HX11X069 u Ventosa de seguretat per a la manipulació de vidres 

HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 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 

HX11X072 u Detector de tempestes portàtil per treballs de voladures 

HX11X073 u Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 

HX11X074 u Detector de gasos portàtil 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 

HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 

HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 

HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 

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 

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 

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 

HX11X085 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer 
galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X086 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer 
galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

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 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 

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 

  
 
17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 

 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements 
associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia 
(MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, 
present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la 
seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o 
objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la 
seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en el 
seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als 
instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
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18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 

 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció Individual, aquelles peces de treball 
que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades 
del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de 
l’EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en el 
seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades CE. Sempre de 
conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
 
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal (propi o subcontractat), amb 
el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 
 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual seran normalitzats pel 
constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a 
les respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el 
compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera que pugui garantir el 
subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la seva carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de caducitat, la necessitat de facilitar-
los a les visites d’obra, etc. 
 

 
 
19. RECURSOS PREVENTIUS 

 
La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de construcció està contemplada a la 
llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els 
següents casos: 
 

a) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o l’activitat, per la concurrència 
d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o simultàniament i que facin precís el control de la correcta 
aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, durant 
l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 

b) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb riscos especials. 

c) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat Social, si les circumstàncies del 
cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades. 

 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma successiva o simultània, puguin 
constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència dels "Recursos preventius" és, en aquests casos, necessària. 
 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a l’annex II del RD 1627/97:  

• Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per les particulars 

característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 

• Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial gravetat, o pels que la 

vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible. 

• Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la delimitació de zones 

controlades o vigilades. 

• Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 

• Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 

• Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis. 

• Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

• Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 

• Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
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• Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

  
 

20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de l’atenció per part dels 
treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions 
establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra 
normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta 
distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible 
per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 
 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva observació quan és 
l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades 
de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per 
a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba 
fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 
 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se sempre que l’anàlisi dels riscos 
existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
 

• Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o obligacions. 

• Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que requereixi mesures urgents de 
protecció o evacuació. 

• Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions de protecció, evacuació, 
emergència o primers auxilis. 

• Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i organitzatives de protecció 
col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los 
suficientment. 
 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors en matèria de seguretat i 
salut en el treball. 
 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
 

1. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que 
aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

2. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al R.D. 485/97, tenint en 
compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

3. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les senyals o panells de 
senyalització. 

4. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 

5. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de circular sota l’estesa elèctrica 
s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 

 
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de Seguretat i Salut i s’ha de tenir en 
compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin pogut eliminar. 

  
 
21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 

 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per a vehicles i vianants, els circuits 
i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que 
comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es 
tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal 
sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 
 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat i per cadascuna de les 
distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, 
etc.., i es definiran les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
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És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació de vehicles provocades per 
les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que correspongui. 
 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell de „SENYALITZACIÓ 
EXCEPCIONAL“ (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o 
l’Autoritat que correspongui. 
 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent. 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de senyalització i protecció 
que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 
 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció implantats. 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 

  
 
21.1. Normes de Policia 

 

• Control d’accessos 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i accessos per els vianants i de vehicles, 
el contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control 
d’entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera 
que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 
 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, el contractista, al menys haurà 
de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin 
senyalitzades, i que quedin tancades les zones que puguin presentar riscos 
 

• Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats i altres circumstàncies que 
així ho aconsellin, definirà un procés per garantir l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a 
l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús comú o particular. 

  
 
21.2. Àmbit d’ocupació de la via pública 

 

• Ocupació del tancament de l’obra 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, bastides, contenidors, 
casetes, etc. 
 
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. 
 
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de vianants no serà inferior a un 
terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de façana, ni més de dos terços (2/3) 
de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a 
pas de vianants. 
 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) es 
permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres 
(60 cm) deixant un pas mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, 
es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la retenció d’objectes despresos de les cotes 
superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a 
vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de 
delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants. 
 

• Situació de casetes i contenidors. 
 

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
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− Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en una zona propera a l’obra 
que permeti aplicar els següents criteris: 

− Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de 
vianants per la vorera. 

− A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la zona 
d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de circulació. 

− Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la calçada procurant no envair cap 
carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera. 

 
- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 
 

• Situació de grues-torre i muntacàrregues 
 

Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 
 

• Canvis de la Zona Ocupada 
 

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una modificació del PLA DE SEGURETAT I 
SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 

  
 
 
 
 
 
 
 
21.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 

 

• Tanques 
 

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en ordenació 
entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o solar i els laterals de 
la part de vorera ocupada. 

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons 
prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i pintada. 
 
Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament per a 
la seva homologació, si s’escau, el seu propi model de tanca per 
tal d’emprar-lo en totes les obres que facin. 
 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només s’admeten per a 
proteccions provisionals en operacions de càrrega, desviacions 
momentànies de trànsit o similars. 
 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de 
PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tenis de 
polipropilè (habitualment de color taronja), o elements 
tradicionals de delimitacions provisionals de zones de risc. 

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements 
reflectants en tot el seu perímetre. 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant 
grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre element que deteriori el 
seu estat original. 

 

• Accés a l’obra 
 

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent per a 
vehicles i per al personal de l’obra. 
 
No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada parcial 
del tancament. 
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21.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 

 

• Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les operacions 
d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar accidents. 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-se vehicles ni 
maquinària de l’obra, excepte a la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra 
quan existeixi zona d’aparcament a la calçada. 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra per acollir 
els camions en espera, caldrà preveure i habilitar un espai adequat a 
aquest fi fora de l’obra. 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord amb la 
programació dels treballs i els mitjans de càrrega, descàrrega i transport 
interior de l’obra. 
 

 

• Càrrega i descàrrega 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan això no sigui possible, 
s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà 
el perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents mesures: 
 

− S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’ample per a la 
vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair 
el carril de circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

− Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el camí pels dos costats i es 
col·locarà la senyalització que correspongui. 

− La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una franja de protecció l’amplada 
de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al 
Coordinador de Seguretat de l’obra. 

− Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es netejarà el paviment. 

− Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la calçada. 
 

• Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 
 

Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, aprofitant la força 
de la gravetat, serà per canonades (cotes superiors) o mecànicament (cotes 
sota rasant), fins els contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes 
amb lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o cintes 
d’elevació i transport de material es col·locaran sempre per l’interior del 
recinte de l’obra. 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini públic, 
excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut un permís especial de 
l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en tremuges o en contenidors 
homologats. 
 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les terres es 
carregaran directament sobre camions per a la seva evacuació immediata. 
 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del tancament de 
l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt més proper a la tanca, 
deixant un pas per als vianants d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) 
d’amplada com a mínim. 
 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 
 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el contenidor. 
 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
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Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa tapada 
amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la producció de pols, i el seu 
transport ho serà a un abocador autoritzat. El mateix es farà en els transports 
dels contenidors. 

 

• Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes per a garantir la seguretat de 
vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els 
treballs en altura, el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 
 
Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construcció a realitzar. 

Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de materials i elements 
formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, preferentment de peces metàl·liques, fixat a l’estructura 
vertical i horitzontal de la bastida, així com una marquesina inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com a 
mínim, del pla de la bastida. 

 
Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de l’entarimat de visera, amb una 
xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes i la propagació de pols. 

 
Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de caiguda de materials o 

elements, es col·locaran xarxes de protecció entre les plantes, amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals 
a totes les façanes. 

 
 

21.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 
 

• Neteja 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i especialment després d’haver 
efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o deixalles. 
 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida dels camions de l’obra. A tal 
fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a 
mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 
 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 

• Sorolls. Horari de treball 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò que estableixen les OCAF. 
Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament autoritzades per l’Ajuntament. 
 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden produir sobre l’àmbit públic i 
la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un 
horari específic. 
 

• Pols 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

  
21.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 

 
El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de prevenció, els procediments de 
treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 
 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, comprovant que ho comprenen i ho 
compleixen. 
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21.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
 

• Senyalització i protecció 
 

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de circulació, s’aplicaran les mesures 
definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 
 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
 

• Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
 

− En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera 
existent. 

− L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m). 
 

• Elements de protecció 
 

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, pels dos 
costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o enganxades a terra, 
d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb travesser intermedi i entornpeus 
de vint centímetres (0,20 m) a la base. L’alçada de la passarel·la no 
sobrepassarà els quinze centímetres (0,15 m). 
 
Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment continus. 
Si són calats, les separacions mínimes no podran ser superiors a quinze 
centímetres (015 m). 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es col·locaran 
xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, totalment planes i sense 
ressalts. 
 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de protecció 

del pas es col·locaran a 45º en el sentit de la marxa. 
  

• Enllumenat i abalisament lluminós 
 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi enllumenat públic. 
 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i horitzontal, com per als elements 
d’abalisament. 
 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram (intensitat mínima 20 lux). 
 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i elements reflectants a totes les 
potes en tot el seu perímetre exterior. 
 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, tindran abalisament 
lluminós en tot el seu perímetre. 
 

• Abalisament i defensa 
 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de 
carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:  

d) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra. 

e) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos provisionals per a vianants. 

f) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos carrils, en estrenyiments de pas 
i/o disminució del número de carrils. 

g) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar l’obstacle de les obres. 

h) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a establir una nova ordenació de la 
circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres. 

 



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT – PARC DE CA L’ARTIGUES  

Lliça d’Amunt (Vallés Oriental) 

 

Pàgina 34 

Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies ràpides, en corbes pronunciades, 
etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament 
o enderroc del tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per 
l’existència de desnivells, etc..,). 
 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 

 

• Paviments provisionals 
 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és de terres, tindrà una 
compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la part ocupada de la calçada 
formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció. 
 

• Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 135/1995 de 24 de març, i no hi ha 
itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les següents condicions mínimes: 
 

− Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 

− En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle d’1,5 m de diàmetre. 

− No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 

− El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 

− El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si és de terres tindrà una 
compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

− Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent màxim del 12%. 
 
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, col·locant un senyal tipus D amb el 
símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de senyalització. 
 

• Manteniment 
 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu desplaçament i dificulti la seva 
subtracció. 
 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, desviacions i passos per a 
vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de 
seguretat. 
 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
 

• Retirada de senyalització i abalisament 
 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 
 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada l’obra o la part d’obra que exigís la 
seva implantació. 

  
 
21.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 

 

• Arbres i jardins 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via pública que estiguin a la zona de les 
obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 
 
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar afectades, deixant al seu 
voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades 
estiguin sempre lliures d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre que això no 
es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 
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Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de tapar de manera que la 
superfície sigui contínua i sense ressalts. 

• Parades d’autobús, quioscos, bústies

A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per quedar en zona de pas restringit, 
caldrà preveure el trasllat provisional de parades d’autobús, quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai 
públic. 

En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament durant el temps que durin les obres i 
contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les operacions. 

22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ

22.1. Riscos de danys a tercers

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes annexos que en depenguin són
els següents: 

− Caiguda al mateix nivell. 

− Atropellaments. 

− Col·lisions amb obstacles a la vorera.

− Caiguda d’objectes.

22.2. Mesures de protecció a tercers 

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

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

• Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un passadís d’estructura consistent 
en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. 
Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en voladís de material resistent.

• Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la maniobra de descàrrega, es canalitzarà 
el trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra,
amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de
trànsic que avisin als vehicles de la situació de perill. 

• En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de contractar un servei de control 
d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció.

23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són:

− Incendi, explosió i/o deflagració.

− Inundació. 

− Col·lapse estructural per maniobres fallides.

− Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.

− Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de Seguretat i Salut un „Pla 
d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 

− Ordre i neteja general.

− Accessos i vies de circulació interna de l’obra.

− Ubicació d’extintors i d’altres agents extintors. 

− Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció.

− Punts de trobada.

− Assistència Primers Auxilis.
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24. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

 
 
E01 ENDERROCS 
E01.E01 ENDERROC D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA 

ENDERROC D'ELEMENTS CONSTRUCTIUS ENTERRATS REALITZAT AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS,  A POCA 
PROFUNDITAT, AMB CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ. INCLOU, FONAMENTS EN FORMIGÓ EN MASA I ARMAT, DE 
MAMPOSTERIA I INSTAL.LACIONS DE SANEJAMENT DE FORMIGÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE RUNA  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PRODUCCIÓ I RETIRADA DE RUNA  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE SUPERFICIES IRREGULARS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE RUNA  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS D'ENDERROC  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENY IRREGULARS  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MÀQUINES PER A ENDERROCS  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINES MÀQUINES ENDERROCS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 10 

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 

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 

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 /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 /12 /13 

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 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
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I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 

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 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 

I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 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 

 
 

E02 MOVIMENTS DE TERRES 
E02.E01 REBAIX DEL TERRENY 

EXCAVACIÓ PER A REBAIX DEL TERRENY DE FINS A 3 METRES DE FONDÀRIA,  AMB MITJANS MECÀNICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ACCÉS FONS EXCAVACIÓ 
PERÍMETRE EXCAVACIÓ 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFICIE DE PAS, IRREGULAR 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: A L'INTERIOR D'EXCAVACIÓ  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 

CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PER A REBAIXOS  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINES MÀQUINES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
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 
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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 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000045 Formació 10 /12 /13 

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 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 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 

 
  

E02.E02 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 2,5 METRES DE FONDARIA,  APLEGANT LES TERRES PROP DE LA EXCAVACIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ACCÉS A RASES I POUS 
TREBALLS EN VORES D'EXCAVACIÓ 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFICIES DE PAS IRREGULARS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ENSORRAMENT PARETS EXCAVACIÓ  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 

CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 1 2 2 
 Situació: MÀQUINES EXCAVACIÓ  



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT – PARC DE CA L’ARTIGUES  

Lliça d’Amunt (Vallés Oriental) 

 

Pàgina 40 

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC EXCAVACIÓ  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
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 

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 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000045 Formació 10 /12 /13 

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 

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 /26 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 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 

 
 
  

E02.E03 EXCAVACIÓ DE RECALÇATS 

EXCAVACIÓ DE RECALÇATS DE 2,5 METRES DE PROFUNDITAT, COM A MÀXIM, AMB MITJANS MECÀNICS, APLEGANT LES 
TERRES PROP DE LA EXCAVACIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ACCÉS FONS EXCAVACIÓ 
PERÍMETRE EXCAVACIÓ 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFICIE IRREGULAR 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: A L'INTERIOR D'EXCAVACIÓ  

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4 
 Situació: ESTUDI DE L'EDIFICI O TRAM A RECALÇAR  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
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 Situació: ITINERARIS INTERIOR OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUT SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL COMPLEMENTS MÀQUINES  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA EN TERRENYS IRREGULARS  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA REBAIX  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINES MÀQUINES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
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 

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 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 5 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000045 Formació 10 /12 /13 

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 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 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 

 
  

E02.E04 REBLERTS I TERRAPLENATS 

REBLERT, TERRAPLENAT I COMPACTACIÓ DE TERRES, AMB MITJANTS MECANICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
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 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ACCÉS A FONS PER A REBLIMENTS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFICIE IRREGULAR 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: A L'INTERIOR DE L'EXCAVACIÓ A REBLIR  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: RECORREGUT SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL COMPLEMENTS MÀQUINES  

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  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MÀQUINES D'EXCAVACIÓ  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
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 

I0000009 Realitzar el reblert del trasdós del mur quan aquest estigui en condicions d'entrar en 
servei 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 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 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000045 Formació 10 /12 /13 

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 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 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 
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I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

E02.E05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES O RUNES PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ I TRANSPORT A ABOCADOR 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LA MAQUINÀRIA  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA DE CÀRREGA I TRANSPORT  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
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 

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 

I0000045 Formació 10 /12 

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 14 /17 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 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 
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E03 FONAMENTS 
E03.E01 FONAMENTS  

FONAMENTS PROFUNTS REALIZATS AMB FORMIGÓ ARMAT, CONSIDERANT PER A LA SEVA EXECUCIÓ, ENCOFRAT 
ABOCAMENT DE FORMIGÓ DES DE CAMIÓ, AMB CUBILOT O BOMBA, I MUNTATGE D’ARMADURES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

CAIGUDES A POUS O RASES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ATRAPAMENT PER ENCOFRATS 

PLAFONS DE MALLAZO 
ELEMENTS FERRALLATS 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

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 AGLOMERANTS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS 

CIRCULACIÓ A LA VORA DE RASES I POUS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
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 

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 

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 

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 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
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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 /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 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 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 

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 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

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 
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E04 ESTRUCTURES 
E04.E02 DE FORMIGÓ 

FORMIGÓ ARMAT, INCLOENT ENCOFRATS (FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS), MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ D’ARMADURA, 
I ABOCAMENT DE FORMIGÓ AMB CUBILOT O BOMBA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: ENSORRAMENT DE SISTEMES D'ENCOFRATS  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES, MITJANS AUXILIARS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES 

SERRA DE TREPAR FUSTA 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: SERRA DE TREPAR FUSTA  

MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: COL·LOCACIÓ PLAFONS ENCOFRAT 

ÚS GRUES MÓBILS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

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: AGLOMERANTS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

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 

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 

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 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
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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 

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 /12 /13 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

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 

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 

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 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

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 
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E04.E03 ESTRUCTURES D'ACER 

ESTRUCTURES D'ELEMENTS D'ACER ENSAMBLATS MITJANÇANT CARGOLS O SOLDADURA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA, ÀREA DE TREBALL  

ELEMENTS PUNZANTES 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES 

AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PICAT D'ESCÒRIA 

TREBALLS AMB RADIAL 
TALL-SOLDADURA OXIACETILÈ 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: TALL-SOLDADURA OXIACETILÈ 

SOLDADURA ELÉCTRICA 
 

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 DE SOLDADURES  

19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 3 2 4 
 Situació: SOLDADURA ELÉCTRICA  

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: AMPOLLES OXIACETILÈ 

MATERIAS INFLAMABLES 
 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: SOLDADURES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA EN TERRENYS IRREGULARS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /11 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 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 

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 
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I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 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 

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 

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 /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 

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 /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 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 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 

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 

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 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 
etc) 

20 

I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 19 /20 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 

I0000096 No fumar 20 

I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 

I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 
radial 

19 /20 /21 

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 
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E06 TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
E06.E01 TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 

PARET EN TANCAMENT EXTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PEÇES DE DIMENSIONS MÀXIMES DE 60x40x20 CM 
COL.LOCADES AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

CERRAMIENTOS EN PERÍMETROS I  BORDES DE HUECOS 
CERRAMIENTOS EN  ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ÀREA DE TREBALL 

CERRAMIENTO A > 1,20M 
ITINERARIS A OBRA 
MANCA D'IL·LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TALLS EN SEC 

MANIPULACIÓ MATERIALS 
RETIRADA DE RUNA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: PER MATERIALS 

PER FORMIGONERA 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALLS DE MATERIALS EN SEC 

RETIRADA DE RUNA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 1 2 2 
 Situació: AGLOMERANTS I ADDITIUS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
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 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 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 

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 

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 
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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 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 

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 

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 

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 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

 
 

 
 
  
  



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT – PARC DE CA L’ARTIGUES  

Lliça d’Amunt (Vallés Oriental) 

 

Pàgina 52 

 
E07.E02 IMPERMEABILITZACIO DE MURS DE CONTENCIO, ELEMENTS SOTERRATS I COBERTES 

IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ I ELEMENTS SOTERRATS DE FORMIGÓ ARMAT MITJANÇANT L'APLICACIÓ 
D'EMULSIONS, PINTURES I MEMBRANES I COBERTES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 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 D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: NETEJA DEL SUPORT  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MÀSTICS  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MÀSTICS  

21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MÀSTICS, INFLAMABLES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 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 

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 

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 
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I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000045 Formació 10 /13 /21 

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 

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 

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 

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 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 

 
 

 
E08 REVESTIMENTS 
E08.E01 AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS – ESTUCATS- MONOCAPA ) 

REVESTIMENTS AMORFS SOBRE ELEMENTS VERTICALS I HORITZONTALS  CONSTITUITS PER A ARREBOSSATS, ENGUIXATS, 
ESTUCATS I MONOCAPA. 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

EN PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
ANDAMIOS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

SUPERFICIES IRREGULARS 
MATERIALS MAL APLEGATS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

 ÀREES 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 2 3 
 Situació: CONFECCIÓ, MANIPULACIÓ I PROJECCIÓ DE MATERIALS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: AMB FORMIGONERES 

MANTENIMENT DE MATERIALS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS EXTERIORS  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: AMBIENTS POLSOSSOS  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 2 1 2 
 Situació: AGLOMERANTS  
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P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

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 

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 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 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 

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 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 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 

I0000045 Formació 10 /13 /18 

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 /17 

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 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
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E08.E02 ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERÀMICA, MORTER CIMENT, ESCOPIDORS, ETC. ) 

REVESTIMENTS SOBRE ELEMENTS VERTICALS I HORITZONTALS  CONSTITUITS PER ENRAJOLATS I APLACATS DE PEÇES 
(PEDRES, CERÀMIQUES, MORTERS, ETC.) 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ  
SUPERFICIES IRREGULARS 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: SERRA DE TREPAR D'AIGUA 

EINES 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: RADIAL 

SERRA DE TREPAR D'AIGUA 
MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: FORMIGONERA 

AMB ELEMENTS PESATS D'APLACAT 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

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  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: AMBIENTS POLSOSSOS 

TALLS EN SEC 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 2 1 2 
 Situació: AGLOMERANTS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 
 
 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

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 

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 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 /16 
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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 /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 

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 /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 

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 

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 

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 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000084 Tall de material ceràmic per via humida 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
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E08.E04 PINTATS I ENVERNISATS 

PINTAT D’ESTRUCTURES, PARAMENTS, ELEMENTS DE TANCAMENT, PROTECCIÓ, CALEFACCIÓ, TUBS I ENVERNISSATS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA ILUMINACION 
ÀREA DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I PROJECCIÓ DE MATERIALS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

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  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4 
 Situació: PREPARACIÓ SUPORT EN AMBIENT POLSÓS 

DISSOLVENTS 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 2 2 3 
 Situació: DISSOLVENTS 

COMPONENTES QUIMICS DELS MATERIALS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

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 

I0000012 Assegurar les escales de mà 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 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 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 

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 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000045 Formació 10 /13 /18 

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 
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I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

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 

I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
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E08.E05 REVESTIMENTS DECORATIUS 

REVESTIMENT D'ELEMENTS HORITZONTALS I VERTICALS, DE DIFERENTS MATERIALS I APLICACIONS, AMB UN ACABAT 
INDIVIDUALITZAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA, PERIMETRE DE SOSTRES I VORES DE FORATS D'ESCALA 
BASTIDES 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

EXECUCIÓ D'ESCALES 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
SUPERFICIES IRREGULARS 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES DE TALL 

MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
PROCESSOS D'AJUST I COL.LOCACIÓ 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA OBRA 

MATERIALS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL D'EINES I/O MATERIALS  

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  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: COLES, MÀSTICS 

AMBIENTS POLSSOSOS 
TALLS D'ELEMENTS EN SEC 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 2 1 2 
 Situació: CONTACTE AMB AGLOMERATS, COLES, DISSOLVENTS  

21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS AMB MATERIALS COMBUSTIBLES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES DE MANUTENCIÓ, COL.LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA I ALÇADA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
ITINERARIS D'OBRA 

 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

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) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

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 
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I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 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 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 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 

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 /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 /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 

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 /26 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 

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 

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 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000084 Tall de material ceràmic per via humida 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

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 

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 
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E09 PAVIMENTS 
E09.E01 PAVIMENTS FLOTANTS 

PAVIMENTS FLOTANTS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: DESCÀRREGA, EXTESA DE MATERIALS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: COMPORTES DE CAMIONS DE SUBMINISTRAMENT 

CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: DESNIVELLS ALS ITINERARIS D'OBRA  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS POLSOSSOS 

ADITIVOS PER A FORMIGONS 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA PER SUPERFICIES IRREGULARS  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: CABINES MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
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 

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 

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 /12 /13 

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 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
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I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /27 

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 

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 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
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E09.E02 ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERAMICA, MORTER CIMENT, ESCOPIDORS, ETC.) 

PAVIMENTS DE RAJOLES CERÀMIQUES, DE PEDRA NATURAL I DE TERRATZO, POLITS I ABRILLANTATS EN OBRA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 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 D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TALLS EN SEC 

MANIPULACIÓ MATERIALS 
RETIRADA RUNES 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: PELS MATERIALS 

PER LA FORMIGONERA DE MORTER 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALL EN SEC - POLS 

RETIRADA DE RUNA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 1 2 2 
 Situació: AGLOMERANTS, SEGELLANTS 

ABRILLANTADORS, NETEJA 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 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 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 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 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 
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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 

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 

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 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

 
  

E09.E03 PAVIMENTS SINTETICS ( PVC, GOMA, MOQUETES, ETC. ) 

PAVIMENTS SINTÈTICS EN ROTLLES O LLOSETES DE PVC, DE GOMA I DE SURO, ADHERITS I DE MOQUETES ADHERIDES I 
TENSADES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

EJECUCIÓN ESCALERAS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: COLES, MASTICS 

PULIT EN SEC - POLS 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 2 2 3 
 Situació: COLES, MASTICS  

21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: MATERIALS COMBUSTIBLES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
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 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT – PARC DE CA L’ARTIGUES  

Lliça d’Amunt (Vallés Oriental) 

 

Pàgina 65 

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 

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 

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 

I0000045 Formació 13 /18 /21 

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 

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 

I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
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E10 TANCAMENTS I DIVISSORIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS FIXES 
E10.E01 TANCAMENTS PRACTICABLES EXTERIORS I BARANES  

COL·LOCACIÓ DE FINESTRES I BALCONERES A L’EXTERIOR, O COL·LOCACIÓ DE BARANES EXTERIORS O INTERIORS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS APROP VORES DE FORATS 
 

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 D’APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D’IL·LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AL MANIPULAR I AJUSTAR ELS MATERIALS  

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS, RUNES 

DISSOLVENTS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 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 

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 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 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 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 

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 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
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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 

 
  

 
E10.E03 BARANES D’ACER I VIDRE 

COL·LOCACIÓ DE BARANES D’ACER I VIDRE 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PERIMETRO I BORDES HUECOS 
 

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 DE MATERIAL  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D’IL·LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: MANIPULAR MATERIALS 

AJUSTS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 1 1 
 Situació: POLS, COLES, DISSOLVENTS 

RETIRAR RUNES 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d’àrees i llocs de treball 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’embolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
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I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d’eines 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l’obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

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 divisió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 
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E12 INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
E12.E01 ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT ( CAIXES SIFÒNIQUES, DESGUASSOS BUNERES, ETC.. ) 

XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ ENTERRADA SUPERFICIALMENT, COMPOSADA D'ARQUETES, ARQUETES SIFÒNIQUES I 
DESGUÀS, EN MATERIAL PREFABRICAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: CAIGUDES EN RASES OBERTES  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR 

MATERIAL MAL APLEGAT 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: ENSORRAMENT DE TERRES  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SOBRE MATERIAL  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: COPS AMB MATERIALS 

TALLS EN LA MANIPULACIÓ 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: A LA MANIPULACIÓ DELS MATERIALS 

AL  REJUNTAR  I REBLIR DE MATERIAL 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: PER MATERIALS PESATS COM PERICONS 

MANIPULACIÓ FORMIGONERA 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALL A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ DE BUFADOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS D'EXCAVACIÓ 

DISSOLVENTS DE COLES 
GASSOS I SUBSTANCIES TOXIQUES EN CLAVEGUERONS EXITENTS 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 1 2 2 
 Situació: COLES I RESINES 

CIMENT 
 

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: EN CONNEXIONS AMB CLAVEGUERONS EXISTENTS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació:   

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
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 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 
instal.lació 

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 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

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 /13 /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 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 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 

I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 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 

 
  

E12.E02 CONDUCTES VERTICALS O PENJATS ( BAIXANTS I COL·LECTORS SUSPESOS, FUMS ) 

XARXA DE DESGUÀS VERTICAL I PENJADA, I EVACUACIÓ DE FUMS EN MATERIAL PREFABRICAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA 

DES DE BASTIDES DE BORRIQUETES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE EINES  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS 

PROCÈS DE ANCORATGES 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS 

PROCÈS DE ANCORATGES 
TALL MATERIAL CERAMICO 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: BUFADOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS 

COLES 
TALL DE MATERIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 1 2 2 
 Situació: COLES 

CIMENTS 
 

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: CONNEXIONS A CLAVEGUERONS EXISTENTS  
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P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

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 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 
instal.lació 

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 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

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 /13 /18 

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 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 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 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000084 Tall de material ceràmic per via humida 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 

 
 

E12.E03 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ ENTERRADA, COMPOSADA DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I DESGUÀS, EN 
MATERIAL PREFABRICAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
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 Situació: CAIGUDES DINS RASES OBERTES I POUS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR 

MATERIALS MAL APLEGATS 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES DE TERRES EN POUS I RASES 

ENFONSAMENT DE TALUSSOS. 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS I EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ D'ELEMENTS 

REJUNTATS I FARCITS DE MATERIAL 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESANTS 

MANTENIMENT DE MATERIALS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: BUFADOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: COLES 

POLS 
GASSOS 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 1 2 2 
 Situació: COLA 

CIMENT 
 

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: EN CONNEXIÓ A LA XARXA EXISTENT  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació:   

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 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 3 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 3 

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 /13 /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 

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 
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I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 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 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000084 Tall de material ceràmic per via humida 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 

 
  
 

E14 CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
E14.E01 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 

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 
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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) 
 
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 
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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 

 
 
  

E14.E02 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 
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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) 
 
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 
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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 

 
  

E15 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
E15.E01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES  

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES  

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MUNTATGE DE SAFATES 
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 D'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 

PELAT DE CABLES 
COPS AMB EQUIPS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: INSTAL.LACIÓ MÒDULS CONTADORS 

INSTAL.LACIÓ ARMARIS CONNEXIONS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

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  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
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 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 
instal.lació 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
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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 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /13 

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 

 
 

E16 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
E16.E01 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR I INTERIOR EN EDIFICACIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 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 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

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  
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P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 
 
 
 
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 

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 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 

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 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /13 

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 
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E17 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
E17.E01 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 

OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, PROVES DE PRESSIÓ I POSTA EN 
FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 

 
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 1 1 
 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 D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AJUST DE MATERIALS AMB RADIAL 

FIXACIÓ AMB TALADRES 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: MATERIALS PESANTS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

15 CONTACTES TÈRMICS 2 1 2 
 Situació: PER SOLDADURES  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
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 

I0000009 Realitzar el reblert del trasdós del mur quan aquest estigui en condicions d'entrar en 
servei 

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 
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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 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /13 

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 

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 

 
E18 INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 
E18.E01 INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 

OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, CONNEXIÓ ELÈCTRICA, PROVES DE 
PRESSIÓ I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUÏDS 

 
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 
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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) 
 
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 
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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 

 
 
 
 

E20.E03 MUNTATS SUPERFICIALMENT 

INSTAL.LACIÓ DE SISTEMES, EQUIPS I CABLEJATS MUNTATS SUPERFICIALMENT 

 
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 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ 

MANTENIMENT 
 

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: AMB EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: AL AJUSTAR, COL.LOCAR I FIXAR ELS MATERIALS  

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 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) 
 
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 
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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 
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E21 EQUIPAMENTS 
E21.E01 EQUIPAMENTS 

EQUIPAMENTS I ACCESSORIS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS EN ALÇADA  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: EN ÀREA DE TREBALL 

PER MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ 

MANTENIMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: RESTES I SOBRANTS DE MATERIAL 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: AMB EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: AL AJUSTAR ELS ELEMENTS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR  

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: PER MANIPULACIÓ MANUAL  

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) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 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 

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 

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 

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 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
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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 
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E24 JARDINERIA 
E24.E01 MOVIMENT DE TERRES I PLANTACIÓ 

ANIVELLAMENT DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSSELLS, RASES, PLANTACIÓ D'ARBRES I 
ARBUSTS I SEMBRA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CAIGUDES EN ESCOSELLS I RASES 

CAIGUDES DES DE COBERTES ENJARDIN 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

PER MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ 

MANTENIMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: AMB EINES  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

A VORA D'ESCOSSELLS I RASES 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: PER MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIORCTES  

17 
 

INHALACIÓ O 
Situació: 

INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 
TERRES POLSOSSES 
ADOBS 
PRODUCTES FITOSANITARIS 

1      2     2 

18 CONTACTES 
Situació: 

AMB SUBSTANCIES NOCIVES 
ADOBS 
PRODUCTES FITOSANITARIS 

1      2      2 
 
 

25 ATROPELLAM 
Situació: 

ENTS O COPS AMB VEHICLES 
MÀQUINES DE MOVIMENT DE TERRES 

1       3     3 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 
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 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

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 

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 12 /13/18 
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I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 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 

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 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

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 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 
manipular càrregues 

13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2/6/25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
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26. ANNEX RECOMANACIONS COVID-19 
 
ORIENTACIONS PREVENTIVES DAVANT EL COVID-19 A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ (Font Ministerio de Trabajo y Economía Social y Instituto 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo) 
 
En aquest document es recull una selecció no exhaustiva de recomanacions i mesures, fonamentalment de caràcter organitzatiu, per garantir la 
protecció de la salut dels treballadors davant l'exposició a COVID-19 en les obres de construcció. 
 
Prèviament, s'exposen algunes qüestions relacionades amb la gestió de la seguretat i salut laboral a les obres de construcció que s'han de tenir 
en compte a l'hora de valorar l'adopció de les mesures previstes en aquest document. 
  
Consideracions essencials 
• A causa de la pandèmia originada pel coronavirus SARS-CoV-2, l'activitat a les obres de construcció es va suspendre temporalment. Abans de la 
represa de la feina en les mateixes, s'han d'adoptar mesures per protegir els treballadors davant el contagi tenint en compte que aquestes 
afectaran, molt probablement, a les condicions tècniques i organitzatives de la feina, als terminis d'execució i als costos de l'obra. No obstant 
això, és essencial assumir aquests canvis extra- ordinaris, així com integrar les recomanacions i instruccions que en cada moment dictin les 
autoritats sanitàries, per tal de frenar la pandèmia i reduir el nombre d'afectats. 
 
• Una de les característiques de les obres de construcció és la intervenció de nombroses figures en la gestió de la seguretat i salut laboral de les 
mateixes (promotor, coordinats-r en matèria de seguretat i salut, direcció facultativa, contractistes, subcontractistes, treballadors autònoms, 
etc.). És especialment rellevant, en la situació actual, la coordinació i cooperació entre totes elles, cadascuna des del paper que li correspongui 
exercir, per promoure, valorar, acordar, planificar, implantar i controlar les mesures extraordinàries que siguin necessàries per evitar el contagi 
per SARS-CoV-2. 
 
• Com ja s'ha dit anteriorment, l'organització que s'havia previst en l'obra (prèviament a la pandèmia) haurà de ser modificada per adaptar-la a 
les noves circumstàncies. Aquestes modificacions, com qualsevol canvi que afecti l'organització de l'obra, hauran de quedar reflectides en el pla 
de seguretat i salut en el treball. D'aquesta manera, tots els intervinents en l'obra tindran constància i coneixeran les noves mesures que es van 
a implantar. Això no obstant, s'ha de buscar la fórmula que permeti dur a terme l'anterior amb la major celeritat possible. Així, es pot acordar 
entreles diferents figures (per exemple: mitjançant reunions telemàtiques) les accions més adequades per evitar el contagi en l'obra i recollir 
aquests acords en actes, protocols, etc. que poden ser incorporats a el pla de seguretat i salut en el treball. Ca- be remarcar, que el llibre 
d'incidències hauria de ser utilitzat, en aquests casos, per deixar constància de les modificacions de l'esmentat pla. 
 
• L'anterior, amb les particularitats que correspongui, serà aplicable igualment a les obres que no requereixin la redacció d'un projecte. 
 
• Un cop s'hagin realitzat els ajustos necessaris en l'organització de l'obra i, abans d'iniciar els treballs, s'haurà de garantir que es disposa dels 
mitjans materials (per exemple: senyalització, mampares de material transparent, etc.) que s'ha previst utilitzar i que tots els intervinents en 
l'obra estan correctament informats sobre les noves mesures que hagi estat necessari adoptar. 
 
 
 
Mesures prèvies a l'inici de l'activitat 
• El desplaçament a l'obra es realitzarà preferentment de forma individual. 
 
• El servei sanitari de el servei de prevenció de riscos laborals (SPRL) de cada empresa intervinent en l'obra haurà d'avaluar l'existència de 
treballadors especialment sensibles a la infecció per SARS-CoV-2 i, en conseqüències, s'han de determinar les mesures de prevenció , adaptació i 
protecció addicionals necessàries. 
 
• Es conscienciarà als treballadors sobre la importància de comunicar, el més aviat possible, si presenten símptomes compatibles amb la malaltia 
o, si escau, quan hagin estat en contacte estret amb persones que els presentin. A aquest efecte, en l'obra s'informarà als treballadors sobre 
quins són els símptomes de COVID-19. 
 
• S'informarà i formarà els treballadors sobre els riscos derivats de SARS-CoV-2, amb especial atenció a les vies de transmissió, i les mesures de 
prevenció i protecció adoptades. 
 
• Es consultarà els treballadors i es consideraran les seves propostes. 
 
 
Mesures tècniques i organitzatives 
• La transmissió de l'coronavirus SARS-CoV-2 pot produir-se bé per entrar en contacte directe amb una persona contagiada, bé per entrar en 
contacte amb superfícies o objectes contaminades. Per tant, s'han d'adoptar mesures per evitar les dues vies de transmissió. En aquest 
document s'exposen algunes possibles actuacions que es podrien dur a terme per evitar el contagi perquè, en cada obra en concret, es 
determini quines són les més adequades i viables. El que s'ha dit anteriorment s'ha d'entendre sense perjudici de qualsevol altra mesura que, en 
funció de les característiques dels treballs i / o emplaçament de l'obra, es consideri oportú adoptar, encara que no es trobi entre les opcions 
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proposades en el present document. 
• S'identificaran aquelles actuacions en l'obra que puguin realitzar-se sense necessitat de presència física a la mateixa, promovent altres formes 
de dur-les a terme (per exemple: les reunions de coordinació poden fer de manera telemàtica, el coordinador en matèria de seguretat i salut en 
el treball i / o la direcció facultativa poden donar algunes de les instruccions per telèfon / correu electrònic, fins i tot utilitzar eines audiovisuals 
per comprovar que les instruccions s'han dut a terme). Quan s'hagin de visitar l'obra, es planificarà de manera que es minimitzi el contacte amb 
altres persones. 
 
• En cas de ser necessaris desplaçaments en vehicle per l'obra, es limitarà el nombre de persones que ocupen el vehicle simultàniament tractant 
de mantenir la distància social recomanada, augmentant la freqüència dels desplaçaments si fos necessari. 
 
• En la mesura que es pugui, es minimitzarà la concurrència en l'obra a fi de reduir el nombre de persones afectades en cas de contagi (per 
exemple: espaiant els treballs en el temps de manera que es redueixi la coincidència de treballadors, encara que això impliqui ampliar els 
terminis d'execució). 
 
• S'organitzaran els treballs de forma que es mantingui una distància de seguretat de 2 metres entre treballadors. Alguns dels ajusts que podrien 
valorar són: reubicació dels llocs de treball dins l'obra, posposar alguns treballs per evitar la coincidència en el mateix espai i al mateix temps, 
assignar horaris específics per a cada activitat i treballador per àrees de l'obra, etc... 
 
• Això implica haver de revisar la programació de l'obra i analitzar quines activitats de les que estava previst realitzar simultàniament podran 
seguir duent-se a terme d'acord amb el que s'ha planificat o, en cas contrari, haurà d’adaptar-la programació inicial de l'obra perquè les 
mateixes puguin executar-se mantenint la distància social recomanada. 
 
• Quan l'anterior no resulti factible, es valorarà la instal·lació de barreres físiques com mampares de materials transparents (plàstic dur rígid, 
metacrilat, vidre o, en defecte dels anteriors, plàstic dur flexible -generalment subministrat en rollos-) per no obstaculitzar la visibilitat dels 
treballadors resistents a trencament per impacte i fàcils de netejar i desinfectar. Han de disposar, si cal, d'elements que les facin fàcilment 
identificables per evitar risc de cops o xocs. 
 
• Quan estigués prevista l'execució d'una determinada tasca per part de diversos treballadors i no resulti viable mantenir la separació de 2 m 
entre ells ni la instal·lació de barreres físiques per separar-los, s'estudiaran altres opcions per fer-la (per exemple: de forma mecanitzada o 
utilitzant equips de treball que permetin que els treballadors estiguin prou allunyats). Quan no sigui possible aplicar cap de les opcions 
assenyalades anteriorment, d'acord amb la informació recollida mitjançant l'avaluació de riscos laborals, s'estudiaran altres alternatives de 
protecció adequades (com pot ser el cas de l'ús d'equips de protecció personal). Si cap de les mesures indicades resultés factible, es valorarà 
l'ajornament de l'execució de la tasca fins que la situació de crisi originada pel SARS-CoV-2 remeti i així ho determinin les autoritats sanitàries. 
 
• De la mateixa manera s'organitzarà l'ús de les zones comunes (menjador, lavabos, vestuaris, etc.) per garantir que puguin respectar les 
distàncies de seguretat en tot moment. Si fos necessari, s'habilitaran més zones comuns o s'instal·laran barreres de separació físiques, com 
mampares de materials transparents (plàstic dur rígid, metacrilat, vidre o, en defecte dels anteriors, plàstic dur flexible -generalment 
subministrat en rotllos-) per no obstaculitzar la visibilitat dels treballadors. Els materials seran resistents al trencament per impacte i fàcils de 
netejar i desinfectar. Han de disposar, si cal, d'elements que les facin fàcilment identificables per evitar risc de cops o xocs. Les zones comunes 
s'han de desinfectar periòdicament, preferiblement entre usos. 
 
• Es recomana l'ús individualitzat d'eines i altres equips de treball han de desinfectar després de la seva utilització. Quan l'ús d'eines o altres 
equips no sigui exclusiu d'un sol treballador, es desinfectaran entre usos. En aquells casos en què s'hagin llogat equips de treball (per exemple: 
PEMP, bastides, maquinària per a moviment de terres, etc.), será imprescindible la desinfecció dels mateixos abans de la seva utilització en 
l'obra i després del mateix per evitar la propagació de virus entre diferents obres. S'ha d'acordar amb les empreses de lloguer d'equips de treball 
qui es responsabilitza d'aquesta desinfecció i amb quins productes s'ha de fer. 
 
 
• En aquelles obres que es realitzin en un recinte tancat, aquest s'ha de ventilar periòdicament. 
 
• S'adoptaran mesures perquè únicament accedeixi a l'obra personal autoritzat i s'establiran els mitjans d'informació necessaris (per exemple, 
cartells, notes informatives, megafonia, etc.) per garantir que totes les persones que accedeixin coneixen i assumeixen les mesures adoptades 
per evitar contagis. 
 
• S'adoptaran mesures per evitar el contagi en aquelles situacions en què personal aliè a l'obra hagi de acceder necessàriament a la mateixa, bé 
mantenint la distància recomanada, bé mitjançant separacions físiques. Concretament, per al cas de la recepció de materials en l'obra poden 
adoptar, entre altres, les següents mesures:  
o S'informarà, amb antelació suficient, als subministradors de material sobre aquelles mesures que s'hagin adoptat excepcionalment en l'obra 
en relació amb la recepció de mercaderia i altres generals que hagin de conèixer. 
o Es organitzarà la recepció dels materials perquè no coincideixin diferents subministradors en l'obra. 
o Es realitzarà la descàrrega de material en zones específiques de l'obra evitant la concurrència amb els treballadors de la mateixa (excepte amb 
els quals sigui imprescindible). 
o Quan sigui personal de l'obra qui descarregui el material, el conductor haurà de romandre a la cabina de el vehicle. 
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o Quan sigui el transportista el que realitzi la càrrega / descàrrega de la mercaderia, aquesta es disposarà en llocs específics per dur a terme 
aquesta operació sense entrar en contacte amb cap persona de l'obra o mantenint una distància de 2 metres. 
o Es fomentarà, en tot cas, la descàrrega mecanitzada de el material havent d'evitar l'ús dels equips destinats a tal fi per part de diversos 
treballadors o havent de netejar-se i desinfectar aquests adequadament després de cada ús. Això s'aplicarà, igualment, en aquells casos en què 
es cedeixin els equips a la transportista perquè sigui ell mateix qui els utilitzi. 
o S'acordaran amb el subministrador de material, prèviament, formes alternatives per al lliurament i recepció dels albarans que evitin el 
contacte amb personal de l'obra (per exemple: correu electrònic, telèfon, etc.). 
 
• Per a la desinfecció de les superfícies i equips, s'utilitzaran dilucions de lleixiu comercial (20-30 ml aprox. En 1 litre d'aigua), d'alcohol (al menys 
70 º) o altres virucides autoritzats . 
 
• Els treballadors han de cooperar en les mesures preventives adoptades. 
 
• Amb caràcter general, no serà necessari l'ús d'EPI addicionals als requerits per l'activitat laboral. 
 
Aquest document té en compte tota la informació publicada per les autoritats competents fins a la data de la seva elaboració. Es destaquen els 
següents documents de referència: 
- Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al nuevo coronavirus (SARS -COV-2). 
Ministerio de Sanidad 
- Procedimiento de actuación frente a casos de infección por el nuevo coronavirus (SARS -COV-2). Ministerio de Sanidad 
- Manejo domiciliario del COVID -19. Ministerio de Sanidad. 
- Medidas higiénicas para la prevención de contagios del COVID -19. Ministerio de Sanidad. 
- Prevención de riesgos laborales vs. COVID -19 - Compendio no exhaustivo de fuentes de información – Instituto Nacional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (INSST). 
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PLEC DE CONDICIONS
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1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
  

1.1. Objecte 
 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt 
d'especificacions que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista com a document de Gestió Preventiva (Planificació, Organització, 
Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció 
dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció 
Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la 
Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva 
implementació a l’obra i les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus 
d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació no 
inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques que es 
derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 

− Tots aquells continguts al: 

• Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, 
confeccionat pel Centre Experimental d’Arquitectura, aprovat 
pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i adaptat a les 
seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas 
d'Edificació) 

• ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la 
Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres 
per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. 
(cas d'Obra Pública) 

b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes 
Tecnològiques de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i 
posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo’‘. 

c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades 
per les companyies subministradores de serveis públics, totes elles al 
moment de l’oferta. 

  
 

1.2. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 
 

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre 
sobre ‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES 
DE CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte 
d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent 
amb el contingut del mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos 
que comporta la realització de l'obra, contenint com a mínim els  següents 
documents: 
 
Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis 

auxiliars que hagin d'utilitzar-se o que la seva utilització 
es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que 
puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures 
tècniques necessàries per fer-ho; relació dels riscos 
laborals que no es puguin eliminar conforme als 
assenyalats  anteriorment, especificant les mesures 
preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i 
reduir els esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en 
especial quan es proposin mesures alternatives. 

 
Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte 

les normes legals i reglamentaries aplicables a les 
especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, 
així com les prescripcions que s'hauran  de complir en 
relació amb les característiques, l'ús i la conservació de 
les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips 
preventius. 

 
Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris 

per la millor definició i comprensió de les mesures 
preventives definides a la Memòria, amb expressió de les 
especificacions tècniques necessàries.  

 
Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al 

treball que hagin estat definits o projectats. 
 
Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per 

l'aplicació i execució de l'Estudi de Seguretat i Salut. 
  

 
1.3. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 

 
L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu 
cas, del Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, 
coherents amb el contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de 
caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de 
disseny, que comporti la realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies 
socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 
 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat 
i Salut són documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per 
tant, són d’obligat acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 
 
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i 
estan constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els 
Detalls Gràfics d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 
 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada 
de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es 
responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades 
han de considerar-se, tant sols, com a complement d’informació que el 
Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 
 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el 
Contractista no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap 
modificació de les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als 
documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document 
contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de 
no obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als 
documents informatius de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques 
Particulars, en cas d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec 
de Condicions Generals del Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les 
Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen 
prevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 
 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà 
de ser executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a 
criteri de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les 
unitats de Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 

  
 

2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 
 

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet 
constructiu, estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis 
Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) : 
 

− Evitar els riscos. 

− Avaluar els riscos que no es poden evitar. 

− Combatre els riscos en el seu origen. 

− Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la 
concepció dels llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els 
mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la 
feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.  

− Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 

− Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en 
comporti cap. 

− Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi 
integri la tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, 
les relacions socials i la influència dels factors ambientals al treball. 

− Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte 
de la individual. 

− Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 
  

 
2.1. Promotor 

 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor 
qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o 
col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb recursos propis o aliens, 
les obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament 
o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
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Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
 

− Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en 
fase de Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient. 

− Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant 
al Projectista i al Coordinador respectivament, la documentació i informació 
prèvia necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de 
Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les modificacions 
pertinents. 

− Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte 
intervingui en totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de 
l'obra. 

− Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació 
del Pla de Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici 
de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució 
material de les mateixes. 

− La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix 
al Promotor de les seves responsabilitats. 

− Obtenir les preceptives llicències i autoritzacions administratives. 

− El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin 
en compte les observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, 
degudament justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel 
cap baix, equivalents. 

  
2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 

 
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, 
qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti 
amb titulació acadèmica en Construcció. 

 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de 
concepció, estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del 
Projecte: 

 

• Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista 
tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de 
Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 

• Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat de 
planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o 
successivament. 

• Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de treball. 

• Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar 
la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte 
d'obra.  

• Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer 
redactar l'Estudi de Seguretat i Salut. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut 
d'Obra: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat 
pel Promotor en tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i 
treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant 
l'execució de l'obra, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 

 

• Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva 
(Art. 15 L. 31/1995) : 

 

− En el moment de prendre les decisions tècniques i 
d'organització amb el fi de planificar les diferents 
tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar 
simultània o successivament. 

− En l'estimació de la durada requerida per a l'execució 
d'aquests treballs o fases de treball.  

 

• Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, 
i, si n’hi ha dels Subcontractistes i els treballadors autònoms, 

apliquin de manera coherent i responsable els Principis de l'Acció 
Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra 
i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix 
l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions 
mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció: 

• El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 

• L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, 
tenint en compte les seves condicions d'accés, i la 
determinació de les vies o zones de desplaçament o 
circulació. 

• La manipulació dels diferents materials i la utilització 
dels mitjans auxiliars. 

• El manteniment, el control previ a la posta en servei i el 
control periòdic de les instal·lacions i dispositius 
necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els 
defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels 
treballadors. 

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

• La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

• L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels 
residus i deixalles. 

• L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del 
període de temps efectiu que haurà de dedicar-se als 
diferents treballs o fases de treball. 

• La informació i coordinació entre els contractistes, 
subcontractistes i treballadors autònoms. 

• Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus 
de treball o activitat que es realitzi en l'obra o a prop 
del lloc de l'obra. 

• Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista 
i, si s’escau, les modificacions que s'hi haguessin introduït. La 
Direcció Facultativa prendrà aquesta funció quan no calgui la 
designació de Coordinador. 

• Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en 
l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

• Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta 
dels mètodes de treball. 

• Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a 
l'obra les persones autoritzades.  

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà 
davant del Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor 
especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta 
amb els diferents agents que intervinguin a l'execució material de l'obra. 
Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i 
responsable de la gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que 
aquest prengui, en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que 
calgui. 
 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves 
responsabilitats al Promotor, Fabricants i Subministradors d’equips, eines i 
mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, 
Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 

  
 

2.3. Projectista 
 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb 
subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el 
Projecte. 
 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, 
altres tècnics, de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest 
cas, amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel 
Promotor. 
 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o 
d’altres documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu 
projecte. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 
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• Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i 
Salut en fase de Projecte per integrar els Principis de l'Acció 
Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions constructives, 
tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels 
treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.  

• Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de 
col·laboracions parcials. 

  
 

2.4. Director d'Obra 
 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra 
o Direcció Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes 
tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte 
que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i 
les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi 
proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a més a més l'execució 
material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del 
control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 
 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la 
coordinació del Director d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador 
de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel Promotor. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 
 

• Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels 
terrenys i de l’estructura projectada a les característiques 
geotècniques del terreny. 

• Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels 
productes de construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves 
precises; comprovar els nivells, desploms, influència de les condicions 
ambientals en la realització dels treballs, els materials, la correcta 
execució i disposició dels elements constructius, de les instal·lacions i 
dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord 
amb el  Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 

• Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el 
Llibre d’Ordres i Assistència les instruccions necessàries per la 
correcta interpretació del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat 
Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el 
mateix. 

• Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la 
seva conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin 
exigides per la marxa de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i 
Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les 
disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del 
seu Estudi de Seguretat i Salut. 

• Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant 
prèviament amb el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia 
de l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contractista. 

• Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de 
Seguretat, amb els visats que siguin preceptius. 

• Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats 
d’obra i de Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el 
Coordinador de Seguretat. 

• Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots 
els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de 
Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències 

• Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, 
la Memòria de Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al 
promotor, amb els visats que foren perceptius. 

  
 

2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 
 

Definició de Contractista: 
 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, 
assumeix contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en 
condicions de solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, propis o 
aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el 
Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Definició de Subcontractista: 

 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  
el contractista, empresari principal, el compromís de realitzar determinades 
parts o instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla 
de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execució. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o 
Subcontractista: 

 

• El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, 
directrius de l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la 
legislació aplicable i a les instruccions del Director d’Obra, i del 
Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les 
condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la 
qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el 
Projecte 

• Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, 
professional i econòmica que l’habiliti per al compliment de les 
condicions exigibles per actuar com constructor (i/o subcontractista, 
en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.  

• Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del 
Constructor (i/o Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la 
seva  titulació o experiència haurà de tenir la capacitat adequada 
d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra. 

• Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva 
importància ho requereixi. 

• Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o 
instal·lacions de l’obra dins dels límits establerts en el Contracte. 

• Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi 
de Seguretat i Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar 
els suggeriments de millora corresponents a la seva especialització, 
en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a 
l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 

• El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del 
Pla de Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de 
Seguretat. 

• Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de 
l’obra. 

• Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar 
les tasques o activitats indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 
1627/1997: 

• Complir i fer complir al seu personal allò establert en el 
Pla de Seguretat i Salut (PSS). 

• Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos 
laborals, tenint en compte, si s'escau, les obligacions 
que fan referència a la coordinació d'activitats 
empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència 
complir el R.D.171/2004, i també complir les 
disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 
1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

• Informar i facilitar les instruccions adequades als 
treballadors autònoms sobre totes les mesures que 
s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a 
l'obra. 

• Atendre les indicacions i complir les instruccions del 
Coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció 
Facultativa. 

• Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució 
correcta de les mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i 
Salut  (PSS) en relació amb les obligacions que corresponen 
directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms que hagin 
contractat. 

• A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament 
de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures 
previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 

• El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa 
de prevenció de riscos laborals per part de les empreses 
Subcontractistes. 

• Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà 
als Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als 
treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i la planificació de la seva 
activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves 
obligacions en matèria d’informació i formació respecte als 
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treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 

• El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes 
que concorren a l’obra han establert entre ells els medis necessaris de 
coordinació.  

• Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del 
Promotor no eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i 
al Subcontractistes. 

• El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs 
mitjançant l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball 
intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la 
integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets 
servir a l'obra. 

• El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom 
del Director Tècnic, que serà creditor de la conformitat del 
Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà 
exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  
l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements 
contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director Tècnic, 
o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran 
successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra. 

• El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de 
l'execució de les activitats preventives incloses al present Plec i el seu 
nom figurarà al Llibre d'Incidències. 

• Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap 
d'Obra i/o Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures 
preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat a la normativa 
legal vigent. 

• El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de 
Seguretat i Salut (PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió 
de seguretat, tant del personal propi com subcontractat, així com de 
facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, formació, 
informació i capacitació del personal, conservació i reposició dels 
elements de protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions 
dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes i 
passarel·les, condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles 
de permetre la caiguda de persones o objectes, característiques de 
les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de 
les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs de treball, 
bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i 
emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs 
constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, 
mesures auxiliars i equips de treball en general, distància i localització 
d'estesa i canalitzacions de les companyies subministradores, així 
com qualsevol altre mesura de caràcter general i d’obligat compliment, 
segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui 
afectar a aquest centre de treball. 

• El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb 
una cadència diària i hauran de donar les instruccions pertinents a 
l'Encarregat General, que haurà de ser una persona de provada 
capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra durant la realització 
de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi 
altra designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al 
mateix temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de 
Treball per part del Contractista, amb independència de qualsevol 
altre requisit formal. 

• L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest 
ha reconegut l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, 
afectació de serveis, característiques del terreny, mides de seguretats 
necessàries, etc. i no podrà al·legar en el futur ignorància d'aquestes 
circumstàncies. 

• El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança 
necessària per a  cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per 
motius de l'obra i el seu entorn, i serà responsable dels danys i 
prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per 
omissió com per negligència, imprudència o imperícia professional, 
del personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials 
i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra. 

• Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots 
els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de 
Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències.  

•  En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de 
Seguretat i Salut (PSS), el Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra 
o Direcció Facultativa, Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, 
Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o 
els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del 
Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre 
d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a reconduir la situació 
als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 

• Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els 

seus desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran 
responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes així com dels 
propis treballadors Autònoms.  

• També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral 
del recinte de l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament 
intern de policia a l'entrada, per a evitar la intromissió incontrolada de 
tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i l'organització de 
zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra. 

• El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla 
d'Emergència per a l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, 
vent, etc. que puguin posar en situació de risc al personal d'obra, a 
tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 

• El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús 
d'explosius sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa. 

• La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es 
realitzarà per operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua 
torre, del títol d’operador de grua mòbil i en altres casos l’acreditació 
que correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i 
competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia 
de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del 
responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat 
d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret. 

• Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de 
gruista segons l'Instrucció Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" 
aprovada per RD 837/2003 expedit pel òrgan competent o en el seu 
defecte certificat de formació com a operador de grua de l'Institut 
Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per garantir el total 
coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui garantir el 
màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar. 

• El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua 
mòbil es troba en possessió del carnet de gruista segons 
especificacions del paràgraf anterior, així mateix haurà de certificar 
que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i 
cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC "MIE-AEM-4". 

  
 

2.6. Treballadors Autònoms 
 

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma 
personal i directa una activitat professional, sense cap subjecció a 
un contracte de treball, i que assumeix contractualment davant el  
Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de 
realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 
 

• Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 
15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en 
desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del R.D. 
1627/1997. 

•  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que 
estableix l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

• Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que 
estableix pels treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals. 

• Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació 
d'activitats empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular, en qualsevol 
mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert. 

•  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 
1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball 
per part dels treballadors. 

• Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el 
R.D. 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de 
seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de protecció 
individual per part dels treballadors. 

• Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en 
matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la 
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 

• Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla 
de Seguretat i Salut (PSS): 

• La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, 
han de respondre a les prescripcions de seguretat i salut, 
equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que 



 

 

 

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT – PARC DE CA L’ARTIGUES  

Lliça d’Amunt (Vallés Oriental) 

 

Pàgina 7 

l'empresari Contractista posa a disposició dels seus 
treballadors. 

• Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment 
una activitat a l'obra, han d'utilitzar equipament de protecció 
individual apropiat, i respectar el manteniment en condicions 
d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva 
instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn 
del treball. 

  
 

2.7. Treballadors 
 

Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador 
Autònom que realitzarà de forma personal i directa una activitat professional 
remunerada per compte aliè, amb subjecció a un contracte laboral, i que 
assumeix contractualment davant l’empresari el compromís de desenvolupar 
a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i especialitat 
professional, seguint les instruccions d’aquell. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
 

• El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a 
Seguretat i Salut. 

• El deure d'indicar els perills potencials. 

• Té responsabilitat dels actes personals. 

• Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular 
propostes, en relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de 
Seguretat i Salut (PSS). 

• Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

• Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 

• Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per 
a la seva integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 

• Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de 
Salubritat i Confort, previstes especialment pel personal d’obra, 
suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la seva 
permanència a l’obra.  

 
 
  

3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 
  
 

3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 
 

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni 
Contractual ho indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels 
Documents contractuals en matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra 
serà el següent: 
 

• Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 

• Bases del Concurs. 

• Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i 
Salut i la Coordinació de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o 
d’Obra. 

• Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i 
Salut. 

• Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de 
l’Estudi de Seguretat i Salut. 

• Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de 
control Administratiu de Seguretat, redactats durant la redacció del 
Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de 
Seguretat. 

• Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

• Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 

• Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat 
i Salut del Contractista per l’obra en qüestió. 

• Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut 
interna del Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 

 
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el 
Contracte seran considerats com mútuament explicatius, però en el cas 

d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes relacionats amb la 
Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de 
consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat 
d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 
 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, 
discrepàncies o contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per 
escrit al Director d’Obra qui desprès de consultar amb el Coordinador de 
Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució 
al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, 
que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia autorització del 
Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del 
Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits 
de qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures 
preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut  adoptar el 
Contractista pel seu compte. 
 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, 
omissions, discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de 
l’obligació d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles 
per la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat 
Integrada en la construcció, que siguin manifestament indispensables per dur 
a terme l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i 
Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat 
completes i correctament especificades en el Projecte i el corresponent 
Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual 
cosa qualsevol treball requerit en un sol document, encara que no estigui 
esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si s’hagués 
recollit en tots. 

 
  

3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 
 

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i 
Salut aportat pel Contractista, com document de gestió preventiva 
d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘ el 
desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut 
per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla 
de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que 
puguin estar, a criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de 
Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista. 
 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin 
redactar el Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació 
del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la consideració de document de 
desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants 
per les parts contractants. 

 
  

3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
 

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat 
a redactar, abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i 
Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA 
D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al 
R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 
ap. 1, 8 i 9) .   
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els 
requisits formals establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el 
Contractista té plena llibertat per estructurar formalment aquest Pla de 
Seguretat i Salut .     

  
 

3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 
 

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE 
D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat 
pel Col·legi Professional corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener 
de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 
 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre 
haurà d’estar permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de 
Seguretat i Salut, i a disposició de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
Contractistes, Subcontractistes i Treballadors Autònoms, Tècnics dels 
Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de 
Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, els quals podran 
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realitzar-li les anotacions que considerin adient respecte a les desviacions en 
el compliment del Pla de Seguretat i Salut, per a que es procedeixi a la seva 
notificació a l'Autoritat Laboral, en els casos de risc imminent o reiteracions 
de les ordres en un termini inferior a 24 hores. 

  
 

3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i Coordinació'' i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 
 

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o 
el seu representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, 
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de 
Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a requeriment de les parts 
atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista totes les 
despeses notarials i fiscals que es derivin. 
 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o 
part de les seves facultats assumides contractualment, a la persona física, 
jurídica o corporació que tingues a be designar a l’efecte,  segons procedeixi. 
  
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en 
l’apartat 2.1. del present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els 
documents aquí incorporats per referència, constitueixen l’acord ple i total 
entre les parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni 
el Promotor farà cap endossament o representacions al Contractista, excepte 
les que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap modificació 
verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. 

 El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, 
representants legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en 
la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat. El 
Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel 
que aquest no serà responsable de cap manera de les obligacions 
o responsabilitats en què incorri o assumeixi el Contractista. 

 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder 
o privilegi atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en 
matèria de Seguretat, o provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi 
estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts 
afectades. 
 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant 
en matèria de Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com 
acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 
 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la 
interpretació de la documentació contractual vinculant en matèria de 
Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, es 
consideraran actes jurídics separables els que es dicten en relació amb la 
preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser 
impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb 
la normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 

  
 

4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 
 

Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la 
normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), 
obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 
 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa 
aplicable. El Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa 
aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a 
la relació i correspongui aplicar al seu Pla.  

  
 

4.1. Textos generals 

 

• Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 
d’agost de 1978. Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. 
BOE 1 de desembre de 1981. 

• Convenis Col·lectius 

• Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 
1940. BOE 3 de febrer de 1940, en vigor capítol VII. 

• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. 
R.D. 486 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en Treball en l'àmbit de 
les empreses de treball temporal. R.D 216/1999 de 5 de febrer. BOE 
24 de febrer de 1999. 

• Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la 
Construcció. O.M. 20 de maig de 1952. BOE 15 de juny de 1958. 

• Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 
d’agost de 1970. BOE 5, 7, 8, 9 de setembre de 1970, en vigor 
capítols VI i XVI, i les modificacions O.22 de març de 1972. BOE 31 
de març de 1972 i O.27 de juliol de 1973. BOE 31 de juliol de 1973. 

• Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de 
març de 1971. BOE 16 de març de 1971, en vigor parts del títol II. 

• Reglament d’Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses. D. 
2414/1961 de 30 de novembre. BOE 7 de desembre de 1961. 

• Ordre Aprovació del Model de Llibre d’Incidències en les obres de 
Construcció. O.M. 12 de gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de 
gener de 1998. 

• Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. 
R.D. 2001/1983 de 28 de juliol. BOE 29 de juliol de 1983. Anul·lada 
Parcialment per R.D 1561/1995 de 21 de setembre. BOE 26 de 
setembre de 1995. 

• Establiment de Models de Notificació d’Accidents de Treball. O.M. 16 
de desembre de 1987. BOE 29 de desembre de 1987. 

• Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. 
BOE 10 de novembre de 1995. Complementada per R.D 614/2001 
de 8 de juny. BOE 21 de juny de 2001. 

• Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la 
prevenció de riscos laborals. BOE núm. 298 de 13 de desembre. 

• Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. 
BOE 31 de gener de 1997. Modificat per R.D 780/1998 de 30 d'abril. 
BOE 1 de maig de 1998. 

• Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 
d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació 
Manual de Càrregues que comportin Riscos, en particular 
dorsolumbars, per als treballadors. R.D. 487/1997 de 14 d’abril de 
1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que 
inclouen pantalles de visualització. R.D. 488/1997 de 14 d’abril de 
1997. BOE de 23 d’abril de 1997. 

• Funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties 
Professionals de la Seguretat Social i Desenvolupament d’Activitats 
de Prevenció de Riscos Laborals. O. de 22 d’abril de 1997. BOE de 
24 d’abril de 1997. 

• Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb 
l’Exposició a Agents Biològics durant el treball. R.D. 664/1997 de 12 
de maig. BOE de 24 de maig de 1997. Modificada per O de 25 de 
març de 1998. BOE 3 de març de 1998. 

• Protecció de la seguretat i la salut dels treballadors contra els Riscos 
relacionats amb els Agents Químics durant el treball. R.D 374/2001 
de 6 d'abril. BOE 1 de maig de 2001. 

• Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats a riscos 
derivats d'atmosferes explosives en el lloc de treball. R.D 681/2003 
de 12 de juny. BOE 18 de juny de 2003. 

• Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 
12 de maig. BOE de 24 de maig de 1997. Modificada per R.D 
1124/2000 de 16 de juny. BOE 17 de juny de 2000. 

• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització 
pels treballadors d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 
30 de maig. BOE de 12 de juny de 1997. 

• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la Utilització pels 
treballadors dels Equips de Treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. 
BOE de 7 d’agost de 1997.  

• Disposicions mínimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut 
dels Treballadors en les Activitats Mineres. R.D. 1389/1997 de 5 de 
setembre. BOE de 7 d’octubre de 1997. 

• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de 
Construcció. R.D. 1627/1997 de 24 d’octubre. BOE de 25 d’octubre 
de 1997 

• Real Decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 
31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de 
coordinació d’activitats empresarials. BOE de 31 de gener de 2004.  

• Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el 
Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, en el que s'estableixen les 
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disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels 
equips de treball per part dels treballadors, en matèria de treballs 
temporals en alçada. 

• Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la 
salut i seguretat dels treballadors en front als riscos derivats o que 
puguin derivar-se de la exposició a vibracions mecàniques. 

  
4.2. Condicions ambientals 

 

• Il·luminació en els Centres de Treball. O.M. 26 d’agost de 1940. BOE 
29 d’agost de 1940. 

• Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de l’exposició a 
soroll durant el treball. R.D. 1316/1989 de 27 d’octubre. BOE 2 de 
novembre de 1989. 

• Reial Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i 
seguretat dels treballadors en front als riscos relacionats amb la 
exposició al soroll. 

  
4.3. Incendis 

 

• Codi Tècnic de l’edificació, DB-SI 

• Ordenances Municipals  

• Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció 
d’incendis forestals, i Ordre MAB/62/2003 per la qual es 
desenvolupen les mesures preventives establertes pel Decret 
64/1995. (Generalitat de Catalunya). 

  
4.4. Instal·lacions elèctriques 

 

• Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió. D. 3151/1968 de 28 de 
novembre. BOE 27 de desembre de 1968. Rectificat: BOE 8 de març 
de 1969. 

• Reglament Electro-tècnic per a Baixa Tensió. R.D. 842/2002 de 2 
d'agost. BOE 18 de setembre de 2002. 

• Instruccions Tècniques Complementàries. 
 

4.5. Equips i maquinària 
 

• Reglament de Recipients a Pressió. R.D. 1244/1979 de 4 d’abril. 
BOE 29 de maig de 1979. 

• Reglament d’Aparells d’Elevació i el seu manteniment. R.D. 
2291/1985 de 8 de novembre. BOE 11 de desembre de 1985. 

• Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 
1977. BOE 14 de juny de 1977. Modificacions: BOE 7 de març de 
1981 i 16 de novembre de 1981. 

• Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1849/2000 de 10 de 
novembre. BOE 2 de desembre de 2000. 

• Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels 
treballadors d’Equips de Treball.R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 
7 d’agost de 1997. 

• Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines. 

• Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines. 

• ITC – MIE – AEM1: Ascensors Electromecànics. O. 23 de setembre 
de 1987. BOE 6 d’octubre de 1987. Modificació: O. 11 d’octubre de 
1988. BOE 21 d’octubre de 1988. Autorització de la instal·lació 
d'ascensors amb màquines en fossat. Resolució 10 de setembre de 
1998. BOE 25 de setembre de 1998. Autorització de la instal·lació 
d'ascensors sense sala de màquines. Resolució 3 d'abril de 1997. 
BOE 23 d'abril de 1997.  

• ITC – MIE – AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. R.D 
836/2003 de 27 de maig de 2003. BOE 17 de juliol de 2003. 

• ITC – MIE – AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de 
maig de 1989. BOE 9 de juny de 1989. 

• ITC – MIE – AEM4: Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, 
referent a grues mòbils autopropulsades. R.D 837/2003 de 27 de 
maig de 2003. BOE 17 de juliol de 2003. 

• ITC - MIE - MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de 
Protecció utilitzats. O. 8 d’abril de 1991. BOE 11 d’abril de 1991. 

 
  

 
4.6. Equips de protecció individual 

 

• Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de 
Protecció Individual. R.D. 1407/1992 de 20 de novembre. BOE 28 de 
desembre de 1992. Modificat per O.M. de 16 de maig de 1994 i per 
R.D. 159/1995 de 3 de febrer. BOE 8 de març de 1995 i 
complementat per la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de 
setembre de 2000, i modificada per la Resolució de 27 de maig de 
2002. BOE 4 de juliol de 2002. 

• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització 
pels Treballadors d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 
30 de maig de 1997. 

• Reglament sobre comercialització d’Equips de Protecció Individual 
(RD 1407/1992, de 20 de novembre. BOE núm. 311 de 28 de 
desembre, modificat pel RD 159/1995, de 2 de febrer. BOE núm. 57 
de 8 de març, i per l’O. de 20 de febrer de 1997. BOE núm. 56 de 6 
de març), i modificada per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 
4 de juliol de 2002. 

• Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV de 
la Resolució de 18 de març de 1998, de la Direcció General de 
Tecnologia i Seguretat Industrial. (BOE núm. 151 de 25 de juny de 
1999). Complementada per la Resolució de 28 de juliol de 2000. 
BOE 8 de setembre de 2000. 

  
 

4.7. Senyalització 
 

• Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i 
Salut en el Treball. R.D. 485/1997. BOE 14 d’abril de 1997. 

• Normes sobre senyalització d’obres a carreteres. Instrucció 8.3. I.C. 
del MOPU. 

  
 

4.8. Diversos 
 

• Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 
d’agost de 1978. Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. 
BOE 1 de desembre de 1981. 

• Convenis Col·lectius 
  

 
5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 

 
5.1. Criteris d'aplicació 

 
L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la 
construcció, la necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un 
cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al 
Projecte. 
 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, 
haurà de quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es 
refereix a la suma total com a la valoració unitària d’elements, amb referència 
al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides 
alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió. 
 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi 
de Seguretat i Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives 
proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia 
justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi 
disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi 
de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar 
incorporant al pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix. 
 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 
0), es contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no 
s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits 
per la correcta execució professional dels treballs, conforme a les normes 
reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats 
dels organismes especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. 
en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
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5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 
 

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria 
d’estar inclòs en les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres 
de Construcció, es precisa l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les 
partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista per cada obra.    
 
El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el 
corresponent contracte d’obra.  

  
 

5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 
 

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució 
material de les obres. 
 
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com 
a mínim un any des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de 
revisió de preus del pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de 
caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats 
en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el text 
refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

  
5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 

 
La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el 
Pla de Seguretat i Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat 
i Salut i dels restants components de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i 
Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats conseqüentment 
per el Contractista, les següents Penalitzacions: 

 

1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada  
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici Industrial de l’obra contractada + Pèrdua 

d’homologació com Contractista, per la mateixa Propietat, durant 2 anys. 

  
 

6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 
 

6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 
 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius 
concrets, en el nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 
 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la 
manera  concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com 
les aplicarà en aquesta obra. 
 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les 
diferents Tècniques Analítiques i Operatives de Seguretat: 

 

− Tècniques analítiques de seguretat 
 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu 
la detecció de riscos i la recerca de les causes. 
 
Prèvies als accidents.- 
- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
- Anàlisi del entorn de treball. 
 
Posteriors als accidents. 
- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents 
- Investigació Tècnica d'Accidents. 

 

− Tècniques operatives de seguretat. 
 
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i 
a través d'aquestes corregir el Risc  
 

Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta 
humana o sobre els factors perillosos mesurats, el Contractista 

haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té 
desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives 
sobre 

 
El Factor Tècnic: 
- Sistemes de Seguretat  
- Proteccions col·lectives i Resguards 
- Manteniment Preventiu 
- Proteccions Personals 
- Normes 
- Senyalització 
 
El Factor Humà: 
- Test de Selecció prelaboral del personal. 
- Reconeixements Mèdics prelaborals. 
- Formació 
- Aprenentatge 
- Propaganda 
- Acció de grup 
- Disciplina 
- Incentius 

  
6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 

 
El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors 

Autònoms, lligats amb ell contractualment, en el desenvolupament 
del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els documents 
tipus en el seu format real, així com els procediments de 
complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, per a 
controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. 
Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat 
dels més importants: 

 

• Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari 
Pla d’Acció Preventiva.  

• Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel 
Contractista Principal 

• Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a 
l'estructura de gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de 
la Prevenció. 

• Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 

• Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 

• Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 

• Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 
  

6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en matèria de Seguretat i Salut 
 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i 
vigilància de la Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims 
establerts per la normativa vigent pel cas concret de l'obra de referència, 
assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb 
l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les 
obres. 
 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut 
(propi o concertat) com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de 
l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i qualificació necessària 
conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En 
tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de 
Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que tingui 
establerta pòlissa. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta 
obra del Delegat Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la 
capacitació tècnica preventiva pel correcte compliment de la seva important 
missió. 
 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de 
la seva empresa,  haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels 
Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta obra. 
 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps 
parcial, que assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de 
seguretat) de l'empresa constructora en matèria preventiva, així com una 
Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, amb 
indicació de la seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 
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6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del Treball 
 

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el 
seu cas, el Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació 
oficial, serà l'encarregat de vetllar per les condicions higièniques que haurà 
de reunir el centre de treball. 
 

Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola 
d'urgència, que estarà degudament assenyalada i contindrà allò 
disposat a la normativa vigent i es revisarà periòdicament el 
control d'existències.  

 
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà 
l'organigrama així com les funcions i competències de la seva estructura en 
Medicina Preventiva. 
 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb 
independència del termini de durada de les condicions particulars de la seva 
contractació, haurà d'haver passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar 
classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques. 

 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els 
treballadors del Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve 
assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a mínim un 
reconeixement periòdic anual. 
 
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, 
Mancomunat, o assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de 
Seguretat i Salut un programa d'actuació cronològica a les matèries de la 
seva competència: 
 
- Higiene i Prevenció al treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     

  
 

6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 
 

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en 
absència del Cap d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut 
(equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), considerant-se en principi 
l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a complir-ho, 
en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs a criteri 
del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà 
al Coordinador de Seguretat. 
 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers 
Auxilis, amb la missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuac ió dels 
accidentats als centres assistencials que correspongui que a més a més serà 
l’encarregat del control de la dotació de la farmaciola. 
 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la 
importància de l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió 
Tècnica Interempresarial de Responsables de Seguretat’‘, integrat pels 
màxims Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada fase 
d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i serà 
presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu 
Servei de Prevenció (propi o concertat). 

  
 

6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 
 

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa 
d'actuació que reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els 
treballadors nous. El mateix criteri es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc 
de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells 
d'elevació. 
 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte 
ús dels medis posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i 
seguretat del seu treball. 

  
 
 
 
 
 

 

7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 
  

7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
 

− Definició 
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu 
cas, d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma 
solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, 
tractament, desplaçament i accionament d’un material. 
 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 
 

• Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades 
per a funcionar solidàriament. 

• Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, 
que es comercialitza en condicions que permetin al propi operador, 
acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que 
aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 

 
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es 
comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests 
adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar 
d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

 

− Característiques 
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel 
fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i 
utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica 
siguin exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals 
inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats 
a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i 
fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 

 

• Nom del fabricant. 

• Any de fabricació, importació i/o subministrament. 

• Tipus i número de fabricació. 

• Potència en Kw. 

• Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat 
acreditada, si procedeix. 

  
 

7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
 

− Elecció d’un Equip 
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de 
garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 

 

− Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines 
ferramentes 

Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes de 
Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 

 

− Emmagatzematge i manteniment 

• Se seguiran escrupolosament les recomanacions 
d’emmagatzematge i esment, fixats pel fabricant i contingudes en la 
seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 

• Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, 
ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions 
del fabricant. 

• S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb 
temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 

• L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments 
d’Equips estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció de conformitat, lliurament i rebut, per un responsable tècnic, 
delegat per l’usuari. 

 
  

 
7.3. Normativa aplicable 

 

Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la 
normativa existent i vigent en el decurs de la redacció d’aquest ESS, obligatòria o 
no, que pugui ésser d’aplicació. 
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A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa 
aplicable. El Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa 
aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a 
la relació i correspongui aplicar al seu Pla.  

 

TEXTOS GENERALS 

  

• Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 
1978. Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de 
desembre de 1981. 

• Convenis Col·lectius 

• Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 
1940. BOE 3 de febrer de 1940, en vigor capítol VII. 

• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. R.D. 
486 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en Treball en l'àmbit de les 
empreses de treball temporal. R.D 216/1999 de 5 de febrer. BOE 24 de 
febrer de 1999. 

• Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la 
Construcció. O.M. 20 de maig de 1952. BOE 15 de juny de 1958. 

• Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 d’agost 
de 1970. BOE 5, 7, 8, 9 de setembre de 1970, en vigor capítols VI i XVI, i 
les modificacions O.22 de març de 1972. BOE 31 de març de 1972 i O.27 
de juliol de 1973. BOE 31 de juliol de 1973. 

• Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de març 
de 1971. BOE 16 de març de 1971, en vigor parts del títol II. 

• Reglament d’Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses. D. 
2414/1961 de 30 de novembre. BOE 7 de desembre de 1961. 

• Ordre Aprovació del Model de Llibre d’Incidències en les obres de 
Construcció. O.M. 12 de gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de gener de 
1998. 

• Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D. 
2001/1983 de 28 de juliol. BOE 29 de juliol de 1983. Anul·lada Parcialment 
per R.D 1561/1995 de 21 de setembre. BOE 26 de setembre de 1995. 

• Establiment de Models de Notificació d’Accidents de Treball. O.M. 16 de 
desembre de 1987. BOE 29 de desembre de 1987. 

• Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 
de novembre de 1995. Complementada per R.D 614/2001 de 8 de juny. 
BOE 21 de juny de 2001. 

• Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la 
prevenció de riscos laborals. BOE núm. 298 de 13 de desembre. 

• Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 
31 de gener de 1997. Modificat per R.D 780/1998 de 30 d'abril. BOE 1 de 
maig de 1998. 

• Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 
d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació 
Manual de Càrregues que comportin Riscos, en particular dorsolumbars, 
per als treballadors. R.D. 487/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril 
de 1997. 

• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que inclouen 
pantalles de visualització. R.D. 488/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE de 23 
d’abril de 1997. 

• Funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties 
Professionals de la Seguretat Social i Desenvolupament d’Activitats de 
Prevenció de Riscos Laborals. O. de 22 d’abril de 1997. BOE de 24 d’abril 
de 1997. 

• Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb l’Exposició a 
Agents Biològics durant el treball. R.D. 664/1997 de 12 de maig. BOE de 
24 de maig de 1997. Modificada per O de 25 de març de 1998. BOE 3 de 
març de 1998. 

• Protecció de la seguretat i la salut dels treballadors contra els Riscos 
relacionats amb els Agents Químics durant el treball. R.D 374/2001 de 6 
d'abril. BOE 1 de maig de 2001. 

• Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats a riscos 
derivats d'atmosferes explosives en el lloc de treball. R.D 681/2003 de 12 
de juny. BOE 18 de juny de 2003. 

• Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 de 
maig. BOE de 24 de maig de 1997. Modificada per R.D 1124/2000 de 16 
de juny. BOE 17 de juny de 2000. 

• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels 
treballadors d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de 
maig. BOE de 12 de juny de 1997. 

• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la Utilització pels 
treballadors dels Equips de Treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 
de 7 d’agost de 1997.  

• Disposicions mínimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels 

Treballadors en les Activitats Mineres. R.D. 1389/1997 de 5 de setembre. 
BOE de 7 d’octubre de 1997. 

• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. 
R.D. 1627/1997 de 24 d’octubre. BOE de 25 d’octubre de 1997 

• Real Decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 
31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació 
d’activitats empresarials. BOE de 31 de gener de 2004.  

• Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial 
Decret 1215/1997, de 18 de juliol, en el que s'estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per 
part dels treballadors, en matèria de treballs temporals en alçada. 

• Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i 
seguretat dels treballadors en front als riscos derivats o que puguin 
derivar-se de la exposició a vibracions mecàniques. 

 

CONDICIONS AMBIENTALS 

  

• Il·luminació en els Centres de Treball. O.M. 26 d’agost de 1940. BOE 29 
d’agost de 1940. 

• Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de l’exposició a 
soroll durant el treball. R.D. 1316/1989 de 27 d’octubre. BOE 2 de 
novembre de 1989. 

• Reial Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i 
seguretat dels treballadors en front als riscos relacionats amb la exposició 
al soroll. 

 

EQUIPS I MAQUINÀRIA 

 

• Reglament de Recipients a Pressió. R.D. 1244/1979 de 4 d’abril. BOE 29 
de maig de 1979. 

• Reglament d’Aparells d’Elevació i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 
8 de novembre. BOE 11 de desembre de 1985. 

• Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. 
BOE 14 de juny de 1977. Modificacions: BOE 7 de març de 1981 i 16 de 
novembre de 1981. 

• Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1849/2000 de 10 de 
novembre. BOE 2 de desembre de 2000. 

• Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors 
d’Equips de Treball.R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 7 d’agost de 
1997. 

• Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines. 

• Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines. 

• ITC – MIE – AEM1: Ascensors Electromecànics. O. 23 de setembre de 
1987. BOE 6 d’octubre de 1987. Modificació: O. 11 d’octubre de 1988. 
BOE 21 d’octubre de 1988. Autorització de la instal·lació d'ascensors amb 
màquines en fossat. Resolució 10 de setembre de 1998. BOE 25 de 
setembre de 1998. Autorització de la instal·lació d'ascensors sense sala 
de màquines. Resolució 3 d'abril de 1997. BOE 23 d'abril de 1997.  

• ITC – MIE – AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. R.D 836/2003 
de 27 de maig de 2003. BOE 17 de juliol de 2003. 

• ITC – MIE – AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de maig 
de 1989. BOE 9 de juny de 1989. 

• ITC – MIE – AEM4: Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, referent 
a grues mòbils autopropulsades. R.D 837/2003 de 27 de maig de 2003. 
BOE 17 de juliol de 2003. 

• ITC - MIE - MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de 
Protecció utilitzats. O. 8 d’abril de 1991. BOE 11 d’abril de 1991. 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 

• Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de 
Protecció Individual. R.D. 1407/1992 de 20 de novembre. BOE 28 de 
desembre de 1992. Modificat per O.M. de 16 de maig de 1994 i per R.D. 
159/1995 de 3 de febrer. BOE 8 de març de 1995 i complementat per la 
Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de setembre de 2000, i 
modificada per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 
2002. 

• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels 
Treballadors d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de 
maig de 1997. 

• Reglament sobre comercialització d’Equips de Protecció Individual (RD 
1407/1992, de 20 de novembre. BOE núm. 311 de 28 de desembre, 
modificat pel RD 159/1995, de 2 de febrer. BOE núm. 57 de 8 de març, i 
per l’O. de 20 de febrer de 1997. BOE núm. 56 de 6 de març), i modificada 
per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 2002. 

• Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV de la 
Resolució de 18 de març de 1998, de la Direcció General de Tecnologia i 
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Seguretat Industrial. (BOE núm. 151 de 25 de juny de 1999). 
Complementada per la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de 
setembre de 2000. 

SENYALITZACIÓ 

• Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en
el Treball. R.D. 485/1997. BOE 14 d’abril de 1997. 

• Normes sobre senyalització d’obres a carreteres. Instrucció 8.3. I.C. del
MOPU. 

DIVERSOS 

• Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de
1978. Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de
desembre de 1981. 

• Convenis Col·lectius
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PRESSUPOST
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 CAPITOL 1.1   EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL                                     
 
H1411111      ut   Casc de seguretat per a ús normal                                 

 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat  
 segons UNE-EN 812  
  ________________________________________________  

 10,00 8,26 82,60 
H141300F      ut   Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalad  

 Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense visera, homologat segons  
 UNE-EN 397  
  ________________________________________________  

 2,00 31,93 63,86 
H1421110      ut   Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard                       

 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tracta-  
 ment contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168  
  ________________________________________________  

 10,00 9,67 96,70 
H1431101      ut   Protector auditiu de tap d'escuma                                 

 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458  
  ________________________________________________  

 20,00 0,31 6,20 
H1433115      ut   Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial      

 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN  
 352-8, UNE-EN 397 i UNE-EN 458  
  ________________________________________________  

 10,00 20,78 207,80 
H1445003      ut   Mascareta de protecció respiratòria                               

 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140  
  ________________________________________________  

 20,00 1,98 39,60 
H1455710      ut   Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per   

 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  
  ________________________________________________  

 2,00 3,64 7,28 
H145C002      ut   Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de c  

 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats se-  
 gons UNE-EN 388 i UNE-EN 420  
  ________________________________________________  

 10,00 10,83 108,30 
H148D900      ut   Arnès per a senyalista                                            

 Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat se-  
 gons UNE-EN 340 i UNE-EN 471  
  ________________________________________________  

 2,00 23,29 46,58 
H1485800      ut   Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i   

 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN  
 471  
  ________________________________________________  

 10,00 20,37 203,70 
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H1461110      ut   Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta                     

 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, ho-  
 mologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN  
 ISO 20347  
  ________________________________________________  

 2,00 9,25 18,50 
H1465275      ut   Parella de botes baixes de seguretat                              

 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la  
 humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca  
 amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,  
 UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347  
  ________________________________________________  

 10,00 22,81 228,10 
H1487350      ut   Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació    

 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,  
 homologat segons UNE-EN 340  
  ________________________________________________  

 2,00 7,02 14,04 
H147D501      ut   Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda              

 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes sub-  
 glúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'en-  
 ganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent  
 d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i  
 UNE-EN 355  
  ________________________________________________  

 1,00 291,38 291,38 
H147RA00      ml   Corda de poliamida d'alta tenacitat                               

 Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat  
  ________________________________________________  

 10,00 7,41 74,10 
  _______________  

 TOTAL CAPITOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL ........................................................................  1.488,74 
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 CAPITOL 1.2   SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA                                
 
H151UA10      ut   Protecció contra caigudes en rases al paviment amb plaques        

 Protecció contra caigudes en rases al paviment amb plaques de composites reforçades amb fibra de  
 vidre, d'1,2x80 cm, apte per una càrrega puntual de 500 kp, amb el desmuntatge inclòs  
  ________________________________________________  

 6,00 32,73 196,38 
H1533591      m2   Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles                       

 Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer  
 de 12 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs  
  ________________________________________________  

 20,00 10,78 215,60 
H152U000      ml   Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada                  

 Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del pe-  
 rímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre  
  ________________________________________________  

 100,00 3,32 332,00 
H1523251      ml   Barana de protecció                                               

 Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i intermedi de  
 tub metàl·lic de 2,3", sòcol de post de fusta, fixada amb suports de muntant metàl·lic amb platina per  
 a fixar mecanicament al sostre i amb el desmuntatge inclòs  
  ________________________________________________  

 20,00 8,57 171,40 
H1521431      ml   Barana de protecció per a escales                                 

 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  
  ________________________________________________  

 20,00 9,15 183,00 
H1534001      ut   Peça de plàstic en forma de bolet                                 

 Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures  
 per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs  
  ________________________________________________  

 100,00 0,33 33,00 
  _______________  

 TOTAL CAPITOL 02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA ..........................................................  1.131,38 
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 CAPITOL 1.3   IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA                     
 
H6452131      ml   Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat         

 Tanca d'alçària 2 m, 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  
  ________________________________________________  

 15,00 44,06 660,90 
HBBA1511      ut   Placa de senyalització de seguretat laboral,                      

 Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada  
 mecànicament i amb el desmuntatge inclòs  
  ________________________________________________  

 3,00 25,44 76,32 
HQUA1100      ut   Farmaciola d'armari                                               

 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball  
  ________________________________________________  

 1,00 146,13 146,13 
HM31161J      ut   Extintor de pols seca                                             

 Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i  
 amb el desmuntatge inclòs  
  ________________________________________________  

 4,00 60,77 243,08 
EM31351J      ut   Extintor manual de diòxid de carboni                              

 xtintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a  
 paret  
  ________________________________________________  

 1,00 110,85 110,85 
BQU1H110      mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic          

 Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tan-  
 caments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo  
 amb dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs  
  ________________________________________________  

 6,00 155,47 932,82 
HQU1D190      mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors          

 Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats  
 per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per  
 tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, ins-  
 tal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial  
  ________________________________________________  

 6,00 96,57 579,42 
HQU1E170      mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra  

 Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments for-  
 mats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment for-  
 mat per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vi-  
 dre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüe-  
 ra d'1 pica amb aixeta i taulell  
  ________________________________________________  

 6,00 86,41 518,46 
HQU25701      ut   Banc de fusta                                                     

 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i  
 amb el desmuntatge inclòs  
  ________________________________________________  

 2,00 33,37 66,74 
HQU27502      ut   Taula de fusta                                                    

 Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs  
  ________________________________________________  
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2,00 26,59 53,18 
HQU2AF02  ut   Nevera elèctrica  

Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 
 ________________________________________________ 

1,00 144,59 144,59 
HQU2E001     ut   Forn microones  

Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 
 ________________________________________________ 

1,00 96,22 96,22 
 _______________ 

TOTAL CAPITOL 03 IMPLANTACIÓ D'OBRA .........................................................................................  3.628,71 

TOTAL ........................................................................................................................................................  6.248,83 
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CAPITOL RESUM EUROS % 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  ______ 
1.1 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL .............................................................................................................................  1.488,74 23,83 
1.2 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA ..................................................................................................................  1.131,38 18,10 
1.3 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D’OBRA ...........................................................................................  3.628,71 58,07 

 __________________  

TOTAL 6.248,83€ 

Puja el pressupost general corresponent a la seguretat i salut l´esmentada quantitat de SIS MIL DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-
TRES CÈNTIMS D’EURO.  

Signat: 

AJUNTAMENT DE LLIÇA D’AMUNT      Anna Altemir Montaner 
Promotor    Arquitecta  
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ESQUEMES I DETALLS 
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1. Introducció

1.1 Objecte i plantejament general 

Per tal d'assolir els nivells de qualitat recollits al Plec de Condicions Tècniques de l'obra (PCT), del projecte 

del Parc de Ca l’Artigues, a Lliça d’Amunt s’han definit i programat una sèrie d'operacions de control 

(inspeccions i assaigs), que han de servir de base al pla d'autocontrol de qualitat del contractista (PAQ), 

constituint el nivell mínim exigible. Aquestes operacions de control seran realitzades pel contractista sota 

la supervisió de la Direcció d'Execució de l'Obra (DEO). 

Aquest document pretén establir unes directrius i uns processos a seguir per realitzar un control de 

qualitat dels materials, que conformen l’obra que ens ocupa, indicant quins materials controlarem, què 

controlarem de cadascun d’ells i del seu procés de “transformació” en producte (execució), i del producte 

final (obra acabada), com, i quin camí hem de seguir en cas de que d’aquest control no s’obtingués un 

resultat satisfactori.  

El CTE estableix les exigències bàsiques de qualitat que han de complir els edificis per tal de satisfer els 

requisits bàsics de seguretat i habitabilitat. La qualitat final es veu condicionada pels processos d'execució 

i per la qualitat intrínseca dels materials.  

La comprovació del compliment d’aquestes exigències bàsiques es determina durant les 3 fases del 

control de qualitat. 

- Control de recepció en obra dels productes

- Control d’execució de la obra

- Control de la obra acabada

1.2. Procés a realitzar 

-A l’inici de la obra:

- Contractista:  realitzarà el seu propi pla d’autocontrol, complint amb el que s’indica en aquest

pla, i haurà de ser aprovat per la DEO que proposarà els canvis que consideri oportuns per tal

d’ajustar les actuacions a les necessitats reals de l’obra.

- Direcció d’Execució d’Obra: realitzarà el programa de control de qualitat, segons el que s’indica

en aquest pla i amb l’Autocontrol de la constructora.

D’aquesta manera, els dos controls s’aniran actualitzant paral·lelament, segons les necessitats pròpies de 

la obra i les indicacions de la DF. 

-Durant el procés de la obra,

- Contractista:  Entregarà periòdicament la documentació dels materials i el resultat dels assaigs

realitzats, actualitzarà el Pla d’Autocontrol segons les indicacions de la DF i les necessitats pròpies

de la obra, realitzarà les fitxes de control d’execució de totes les unitats d’obra segons el

(Programa de Punts d’Inspecció )aprovat.

- Direcció d’Execució d’Obra: Comprovarà que la documentació entregada és correcte i coincideix

amb les sol·licitacions, realitzarà les fitxes de control d’execució i reclamarà a la constructora els

assaigs i documents que cregui necessàries per assegurar la qualitat de la obra.
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Abans de portar qualsevol material a l’obra el contractista haurà d’informar a la DF de les seves 

característiques, tant si estava previst en projecte com si no, i esperar conformitat. La DF podrà en 

qualsevol moment decidir la realització dels assaigs de control què estimi convenient. 

1.3. Pla autocontrol del contractista 

Donat que l’aplicació de les esmentades normes ISO ha comportat la unificació de nomenclatures i 

sistemàtiques, aquest pla de control aprofita l'estructuració que allà es defineix per tal de facilitar la seva 

integració als sistemes propis de les empreses constructores.  

Es tracta de provocar una necessària continuïtat entre el pla de control de projecte i el pla d'autocontrol 

(o pla de qualitat) del contractista, que deixi clara l'assumpció dels criteris de projecte en el document de

la contracta.

Es presenta a continuació, una breu descripció dels apartats que ha de contenir el Pla d’Autocontrol o pla 

de qualitat de la constructora: 

1. Descripció de l'obra. El pla de qualitat comença explicant les característiques generals de l’actuació,
recollint especialment aquells aspectes que més es relacionen amb la qualitat de l’obra.

2. Relació d'activitats que es controlen. Relació de les activitats que hauran de ser considerades en el
pla de qualitat del contractista. 

3. Organització de l'obra. Organigrama on es detallen les persones que intervindran (fins al nivell
d’encarregat inclòs), indicant el càrrec i les funcions de cadascú.

4. Revisió del projecte. Llistat dels problemes que s'hagin pogut detectar per a tenir temps suficient
pel seu anàlisi, i correcció.

5. Control de documents. Relació dels documents aplicables al projecte controlant les versions
vigents (legislació, normatives, documents del projecte, etc.). El pla de control de projecte ha de
ser un d'aquests documents.

6. Recull dels procediments d'execució de les activitats que es controlen. Aquests procediments han
ser compatibles amb el plec de condicions de projecte.

7. Recepció de materials. Es detallen les operacions de control a realitzar en la recepció de materials:
control de certificats, inspeccions visuals, mesures geomètriques, assaigs de laboratori, etc. Aquest
apartat, en concret el pla d'assaigs de recepció, haurà d'estar d'acord amb el contingut del pla de
control de projecte en el seu apartat de control de materials.  Un concepte important relacionat
amb aquest punt és el de la traçabilitat, sobretot del formigó utilitzat a la obra.

8. Programa de punts d'inspecció i assaig (PPI/PA) que es demanarà al Contractista durant l’execució
de l’obra i abans d’iniciar una tasca, per a verificar les condicions d'execució de les activitats que
es controlen.

9. Fitxes d'execució que desenvolupen el programa de punts d'inspecció anterior. Es tracta de
sectoritzar l'obra per tal d'establir la relació entre els resultats de les inspeccions i la part d'obra
afectada. La fitxa d'execució és el resultat d'aplicar un PPI/PA a un sector determinat. (La DEO
també realitzarà les seves pròpies fitxes d’execució per tal de comprovar  les diferents unitats
d’obra)

10. Formats tipus de “no conformitat” i “accions correctores”. Quan una inspecció resulta no
acceptable, s'aixeca una no conformitat, que pot ser lleu (de correcció immediata) o greu. En
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aquest darrer cas, apareix una acció correctora per tal de deixar constància escrita de la solució 
proposada pel problema concret.  

11. El pla de qualitat es completa amb llistats de calibració d'aparells, programació de compres de
materials, instruccions tècniques relacionades amb els contractes de subministradors i
subcontractistes, etc.

El pla d’autocontrol de l’empresa constructora ha de ser un eina potencialment molt útil per la qualitat 

final de l’obra i s’haurà d’anar actualitzant durant el transcurs de la obra, ajustant-se a les necessitats 

pròpies del desenvolupament de l’obra i les peticions que realitzi la DF. 

1.4. Fases del control de qualitat. 

El control de qualitat de una obra es realitza en tres fases, i cada una d’elles té un objectiu diferent: 

1. FASE DE RECEPCIÓ DELS MATERIALS

El control de recepció té per objectiu comprovar les característiques tècniques mínimes exigides que han 

de reunir els productes, equips i sistemes que s’incorporen de forma permanent a l’edifici projectat, així 

com les seves condicions de subministrament i les garanties de qualitat. 

La  DEO realitzarà els següents controls de recepció: 

- Control de la documentació dels subministraments.

- Control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques de idoneïtat.

- Control mitjançant resultats d’assaigs realitzats per el propi fabricant.

- Control mitjançant assaigs.

2. FASE D’EXECUCIÓ DE LES UNITATS D’OBRA

La DEO  i el contractista controlaran conjuntament tot aquest procés a l’execució de cada unitat d’obra 

verificant el seu replanteig, els materials emprats, la correcta execució i disposició dels elements 

constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i resta de controls a realitzar per comprovar 

la seva conformitat amb el projecte, la legislació aplicable i les normes de bona pràctica constructiva així 

com les instruccions de la DF.  

La  DEO realitzarà els següents controls d’execució. 

- Control de l’Autocontrol de la constructora i la documentació entregada per les empreses que han

executat la unitat d’obra.

- Control mitjançant fitxes d’execució i obra acabada.

- Comprovació de la documentació generada per empreses externes de control de qualitat (si n’hi ha).

- Control mitjançant assaigs.

3. FASE DE OBRA ACABADA

A l’obra acaba, sobre l’edifici o sobre les diferents parts i instal·lacions, parcial o totalment acabades, s’han 

de realitzar, a més de les que poden establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de 

servei previstes i ordenades de la DF i la legislació aplicable. 

La  DEO realitzarà els següents controls d’obra acabada. 
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- Control de l’Autocontrol de la constructora i la documentació entregada per les empreses que han

executat la unitat d’obra.

- Control mitjançant fitxes d’execució i obra acabada.

- Comprovació de la documentació generada per empreses externes de control de qualitat (OCT) (si

n’hi ha).

- Control mitjançant assaigs de obra acabada.

1.5. Normativa d’aplicació. 

Les Lleis, Decrets, Normatives i altres documents que s’han considerat per la redacció del present 

document són: 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE  

- RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007),
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008).
RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació
a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10)

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control 

- RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

- D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89,

11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94)

Normatives de productes, equips i sistemes 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

- RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD

1329/1995.

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 

propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego  

- RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificació per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008)

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

- R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar marcatge CE, segons estableix l’EHE-08.

RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 

- O 18/12/1992 (BOE: 26/12/92)

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

- O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85)

RC-08 Instrucción para la recepción de cementos 

- RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008)

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC: 3/8/98). 
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2. Control de la documentació.

2.1. Descripció

Durant el transcurs de la obra, l’empresa constructora anirà entregant tota la documentació necessària 

per comprovar que  les característiques dels materials s’ajusten a les sol·licitacions definides en el projecte 

i que ens assegurin la seva qualitat. 

Tota la documentació quedarà arxivada i s'integrarà a la documentació del Llibre de l’Edifici. 

El control de la documentació de la obra es generarà durant les fases de control de qualitat: 

- Recepció de materials: La documentació que acredita el nivell de qualitat dels materials

components. Com a regla general, no s’iniciarà l’execució d’una unitat d’obra concreta mentre no es

disposin d’aquests documents i els resultats hagin estats expressament acceptats per la DEO.

- Execució: Documentació que assegura que l’execució d’una unitat d’obra s’ha realitzat conforme les

exigències del projecte i les indicacions de la DF.

- Obra acabada: Documentació que es generi per certificar que una unitat d’obra acabada és correcte

i compleix amb les sol·licitacions indicades per la DF.

NOTA: A l’Annex 1 d’aquest document, s’ha definit tota la documentació que, com a mínim, s’haurà 

d’entregar de cada material de la obra, per tal de realitzar-ne la seva recepció. Aquest llistat s’anirà 

modificant i actualitzant segons les necessitats de la obra i les indicacions de la DF. 

2.2. Documentació durant la recepció dels materials 

La documentació obligatòria a entregar, com a mínim, de cada material, per tal de realitzar-ne la seva 

recepció serà la següent: 

- Fitxa tècnica: Document realitzat per el fabricant, que conté la descripció de les característiques del

material. Ha de contenir el nom, característiques físiques/químiques, mode de utilització o elaboració

y especificacions tècniques.

Si la documentació entregada en els certificats, conté tota la documentació tècnica del material, no

serà necessari l’entrega de la fitxa tècnica en qüestió.

Com a norma general, la DF haurà d’aprovar el material abans de realitzar-ne el subministrament a

obra.

S’inclouran, altres documents com normes de seguretat del producte, instruccions d’aplicació o

càlculs justificatius de les característiques.

- Full o carta de subministrament (en el seu defecte albarà): Document, redactat per el subministrador

i signat per persona física.

En el qual es certifica que s’ha entregat el material a la obra.

S’ha de realitzar segons el model de l’AMB i ha de contenir el nom i marca del producte, la quantitat

subministrada, la obra on s’ha subministrat, empresa que ha contractat el material.
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- Etiquetatge: Si no s’indica el contrari, tot material que es col·loqui a la obra haurà de disposar

d’etiquetatge. La DF comprovarà la seva existència i comprovarà que coincideix amb les dades de la

fitxa tècnica aprovada.

- Distintius de qualitat: S’entregaran tots els distintius de qualitat que tingui cada material, la DF pot

reclamar que es disposi d’algun d’ells en concret, per tal d’aprovar un material.

Els distintius de qualitat que es poden entregar es classifiquen segons:

o Distintiu a la empresa (Segells AENOR que certifiquen que és un empresa registrada /

Normes ISO)

o Distintiu al producte (Segells AENOR dels productes / Assaigs certificats per laboratori)

o Altres distintius de compliment de normatives

- Documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament:

o Marcatge CE: Etiquetat i/o marcatge amb les inicials CE.

o Declaració de conformitat CE: Document firmat per el fabricant on s'han d'incloure les

característiques tècniques que acrediten el marcatge CE segons la norma UNE EN

d'aplicació indicada a la columna de la taula titulada, especificació tècnica.

o Certificar de conformitat CE: Document firmat per un organisme notificat on s'han

d'incloure les característiques tècniques que acreditin el marcatge CE segons la norma

UNE EN d'aplicació indicada a la columna de la taula titulada, especificació tècnica.

o DITE: (ITEC) Certificat DITE indicant el Document de Idoneïtat Tècnica Europeu que

incorpora el marcatge CE i les característiques del producte, equip o sistema.  L'etiqueta't

s'haurà d'incloure el número de certificat DITE.

NOTA: El quadre del annex 1 defineix quins d’aquest documents són obligatoris d’entregar per cada 

un dels materials. 

- Idoneïtat tècnica: Per l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb el que

s’estableix a l’article 5.2.5 del capítol 2 del CTE.

Pot ser: (La diferència entre ells és l’entitat que atorga el document.)

o DIT:  Document d’idoneïtat tècnica, és un document expedit per l’Institut de Ciències de

la Construcció Eduardo Torroja (IETcc), que conté una apreciació tècnica de la idoneïtat

d’utilització en edificació i/o obra civil d’un determinat material, sistema o procediment

constructiu no tradicional o innovador.

o DAU: Document d’Adequació al Ús, expedit per l’ITEC, és la declaració de la opinió

favorable de les prestacions d’un producte o un sistema constructiu innovador en relació

als usos previstos i a les solucions constructives definides, a l’àmbit de l’edificació i

d’enginyeria civil.

NOTA: El quadre del annex 1 defineix quins d’aquest documents són obligatoris d’entregar per cada 

un dels materials. 

- Altres: Altres documents obligatoris per alguns materials específics.

NOTA: El quadre del annex 1 defineix quins d’aquest documents són obligatoris d’entregar per cada

un dels materials.

Com a regla general, no s'iniciarà l'execució d'una unitat d'obra concreta mentre no es disposin dels 

documents acreditatius del nivell de qualitat dels materials components, i els resultats hagin estats 
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expressament acceptats per la DEO. Aquests documents acreditatius quedaran arxivats i s'integraran a la 

documentació del Llibre de l’Edifici. 

2.2. Documentació durant l’execució dels materials 

La documentació a entregar, com a mínim, de cada unitat s’obra, per tal de fer el control d’execució  serà 

la següent: 

- PPI’s realitzats per la constructora: es demanarà al Contractista durant l’execució de l’obra i abans
d’iniciar una tasca, per a verificar les condicions d'execució de les activitats que es controlen.

- Fitxes d’execució: Realitzades per la constructora.

- Controls realitzats per empresa externa: S’entregaran les actes i informes que es generin en el cas
d’existir una empresa externa de control de qualitat.

La documentació a generar per la DEO, de cada unitat d’obra, per tal de fer el control d’execució  serà la 

següent: 

- Fitxes d’execució: Es realitzaran per la DEO, durant el transcurs de la obra.

2.3. Documentació d’obra acabada dels materials 

La documentació a entregar, com a mínim, de cada unitat s’obra, per tal de fer el control d’obra acabada  

serà la següent: 

- Carta d’execució o col·locació: Document, redactat per la empresa que ha realitzat uns treballs en

qüestió i signat per persona física de la empresa que ha executat els treballs i la constructora que els

ha contractat, en el qual es certifica que s’han realitzat uns treballs específics a la obra.

S’ha de realitzar segons el model de l’AMB i ha de contenir el nom i marca del producte, la quantitat

subministrada, la obra on s’ha executat els treballs, empresa que ha contractat els treballs.

- Certificat de garantia: És un document realitzat per el fabricant o empresa subministradora, on es

certifica el període de garantia del qual disposa un material, equip o unitat d’obra.

S’ha de realitzar segons el model de la AMB i ha d’estar signat per la empresa i per la constructora.

Ha de constar el període i a partir de quina data inicia el mateix, el client beneficiari, la obra, els

amidaments del material o unitat d’obra i la descripció del mateix.

Durant el període de garantia la empresa s’ha de comprometre a modificar o reparar els possibles

defectes d’execució, o bé la falta de qualitat de materials, que puguin sorgir, per un import mai

superior al valor del treball contractat.

Es faran constar els casos en els quals aquesta garantia quedarà invalidada.

- Altres:  Manuals d’ús i manteniment o altres documents que es sol·licitin per la DF.

- Controls realitzats per empresa externa: S’entregaran les actes i informes que es generin en el cas
d’existir una empresa externa de control de qualitat.
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3. Control mitjançant assaigs.

3.1. Descripció

Es defineixen en aquest pla (annex 2) el llistat d’assaigs mínims i la lotificació dels mateixos que s’haurà 

de realitzar a la obra en qüestió. Aquest llistat és el mínim exigible i es podrà ampliar sempre i quan la 

Direcció Facultativa ho cregui oportú o degut a modificacions en el transcurs d ela obra. 

Amb aquests assaigs i proves es pretén comprovar que les unitats d’obra i/o els materials compleixen amb 

els nivells de qualitat especificats en el Plec de Condicions Tècniques de la obra, amb la normativa vigent 

i amb les indicacions de la Direcció Facultativa de la obra. 

Els assaigs es podran realitzar durant les fases de control de qualitat: 

- Recepció de materials: La DF podrà sol·licitar que es realitzi una prova o assaig per comprovar que el

material subministrat a la obra compleix amb les característiques sol·licitades, o en cas de considerar

insuficient o incorrecte algun dels documents entregats per la constructora.

- Execució: Es realitzaran assaigs durant l’execució de les diferents unitats d’obra per comprovar que

s’estan assolint les exigències.

- Obra acabada: Es realitzaran proves finals de unitats d’obra per comprovar que s’han assolit les

exigències.

Tota la documentació que es generi dels assaigs realitzats s’entregarà periòdicament a la DEO, que 

comprovarà que els resultats obtinguts són correctes i s’adjuntarà amb la resta de documentació de 

control de qualitat de la obra. 

NOTA: A l’Annex 2 d’aquest document, s’ha definit la lotificació i assaigs que, com a mínim, s’hauran de 

realitzar durant el transcurs de l’obra. 
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4. Valoració econòmica

El pressupost de control de qualitat d’aquest projecte,  representa un 1,5 % del pressupost d'execució 

material de l'obra, segons els que s’indica en el Plec de Condicions Tècniques, el que suposa un total de  

6.198'34€ (i queda inclòs dins el pressupost) 

Anna Altemir Montaner 

Arquitecta 
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5. Annex1 Llistat de documentació dels

materials.
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MICROPILOTS INJECCIÓ

Gestió de residus generats 
(ENDERROCS i RESIDUS D'OBRA)

Formigó fabricat en central (es demanrà aquesta 
documentació per cada central que intervingui a la 
obra)
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Justificació càrrega admissible

Plànols de muntatge

04.02

04.03

04.04

05

06

07

08

09

09.01

09.02

Peces de formigó prefabricat per exterior
Indicar resistència al lliscament  al  
marcatge CE o, certificat d'assaig  (emès 
per un organisme de control acreditat) 

Document que acrediti la seva 
classificació danat el foc

Gres per exteriors
Indicar resistència al lliscament  al  
marcatge CE o, certificat d'assaig  (emès 
per un organisme de control acreditat) 

Document que acrediti la seva 
classificació danat el foc

Gespa artificial
Cautxú

Sorra
Adhesius

Au
to

co
nt

ro
l 

ce
nt

ra
l

Árids
Betums i lligants Certificat de producció en fàbrica

Polímers

Reg d'imprimació amb mescla bituminosa

Panot

Pintura no reflectora per pavimetns exteriors

Vorada corba

Vorada recta

Rigola

Vorada de xapa 

09.03

09.04

09.05

09.06

09.07

09.08

10

11

ALTRES

COBERTA

Copia de la inscripció de la Central en el 
Registre Industrial segons títol 4º de la 
llei 21/1992. Controls i assaigs 
reglamentaris segons la EHE 08.

ESTRUCTURA DE FUSTA
ESTRUCTURA D'ACER

PREFABRICATS

CEL RAS
PINTURES (Omplir fitxa de referència de pintures)

FUSTERIES I VIDRES

MANYERIA

PAVIMENTS INTERIORS

ENRAJOLATS
APLACATS

REVESTIMENTS

PAVIMENTS EXTERIORS

AÏLLAMENTS TÈRMICS, IGNÍFUGS I ACÚSTICS

IMPERMEABILITZACIONS, GEOTÈXTILS I BARRERES DE VAPOR

TANCAMENTS I ENVANS

ENGUIXATS, ARREBOSSATS I ESTUCS

Encofrats 

Mescles bituminoses continues, discontinues, reg 
d'adherència i imprimació
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12

12.01

12.02

Banc

Paperera abatible

Pilona d'acer 

Font per exterior

Aparcabicicletes 

Certificat conforme es compleix amb 
requisits de seguretat de les normes 

Dossier de manteniment i 
conservació de jocs infantils

Dossier de manteniment i 
conservació de jocs infantils

Inventari de elemetns instal·lats
Certificat dels jocs TÜV
Instruccions de muntatge

13

14

14.01

Canalons de coberta

Boneres de PVC

Boneres de goma termoplàstica

Boneres d'acer inoxidable

Sifó per lavabo de PVC

Desguàs recte per dutxa de PVC

Desguàs d'aparell sanitari de PVC-U

Registres per a instal·lacions

Tub de PVC 

Tub de polietilè d'alta densitat

Baixant de PVC - U

Canal de formigó  polímer

Clavaguera de tub de formigó ovoide

Clavegueró amb tub de PVC

Plantes elevadores.

Vàlvules de retenció

Vàlvules equilibradores de pressió

Separador de hidrocarburs

Perico de formigó prefabricat amb tapa

Caixa per a embornal

EQUIPAMENT I MOBILIARI

(UNE147103:2001/UNE-EN1176-1 a 
6:2009/UNE-EN1177:2009)

SANEJAMENT

INSTAL·LACIONS

Joc infantils

SENYALITZACIÓ

MOBILIARI INTERIOR
MOBILIARI EXTERIOR
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ALTRES DOCUMENTS ENTREGATS 
(Manual d'ús i manteniment…)

Marc i tapa de fosa dúctil per a pou

Potes de fundició de ferro, acer o al·lumini per pous 
de registre

Escales fixes per pous de registre

Abraçadera metàl·lica per segellat de canonades

Aïllament acústic per baixants amb banda bicapa

14.02

Totalitat de l'instal·lació Posta en Marxa (verificació 
funcionament instal·lació)

Bateria per a comptadors

Comptadors d'aigua

Sistema d'escalfament elèctric

Captadors solars

Acumulador elèctric

Bombes de achique

Vàlvules de lampisteria

Canalitzacions de Polietilè (PE) reticulat per 
transport d'aigua.

Tubs de coure i accesoris

Aïllament de tubs  amb escuma elastomèrica

Aixetes sanitària per utilitzar en locals de higiene 
corporal, cuines i aigüeres. A més a més les que 
segueixen a continuació:

Aparells sanitaris-Inodors

Aparells sanitaris-Lavabo

Aparells sanitaris-Abocadors

Aparells sanitaris-Duxes

Equipaments per banys- barra mural d'acer inox

Equipaments per banys- porta-rotlles

Equipaments per banys- Secadors de mans per 
bany.

Equipaments per banys- Dossificador de sabó

14.03

14.04

14.05

Totalitat de l'instal·lació Posta en Marxa (verificació 
funcionament instal·lació)

Caixa general de protecció Documentació del subministrador

Caixa de seccionament de poliester reforçat.

Interruptor manual de 250 A

ELECTRICITAT I ENLLUMENAT
GAS

LAMPISTERIA, ACS I SOLAR

CALEFACCIÓ, CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
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Conjunt de protecció i mesura

Mòduls de contatge elèctric

Quadres de distribució

Bateria de condensadors

Canalitzacions i cablejat elèctric

Tub corrugat per instal·lacions elèctriques

Safates metàl·liques per pas instal·lacions 
elèctriques. 

Caixetins per empotrar

Caixetins d'empalme

Mecanismes elèctriques Homologació i certificat de conformitat 
de producció

Brides de nylon per subjecció de instal·lacions 
elèctriques.

Abraçadores de tubs per instal·lacions elèctriques

Claus per fixació de les instal·lacions

Conjunt de làmpades i equips auxiliars. Certificat del fabricant que acrediti 
potència total de l'equip d'enllumenat

Columnes i bàculs d'enllumenat d'acer galvanitzat

Projector per columna d'enllumenat Certificat del fabricant que acrediti 
potència total de l'equip d'enllumenat

Semàfors

Piqueta de connexió a terra

Grapa per piqueta

Conductor de coure un per a posada a terra

14.06

14.07

14.08

14.09

14.10

14.11 ALTRES INSTAL·LACIONS

PROTECCIÓ CONTRA EL FOC
TRANSPORT
PARALLAMPS

TELECOMUNICACIONS
SEGURETAT I INTRUSIÓ
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(Manual d'ús i manteniment…)

15

15.01

Totalitat de l'instal·lació Posta en Marxa (verificació 
funcionament instal·lació)

Tubs de polietilè alta densitat 

Tubs de polietilè baixa densitat

Tubs de polietile

Tub corbable corrugat 

Graella de goter autocompensats

Anella de reg

Pericons

Boca de reg

Capçal sector de reg

Vàlvules esfera

Vàlvules  retenció

Vàlvules antisifó

Programador de reg 

Conductor de coure 

15.02

Treballs de jardineria

Manta de coco

Adob mineral

Encoixinat

Tutors arbres

Geocel·les

Analítica del subministrador

Analítica segons Plec Condicions Tèc.

Fitxa de varietat

Passaport fitosanitari

16

(*)Indicar els vivers 
subministradors

JARDINERIA  

(*)Indicar els vivers 
subministradors

JARDINERIA I REG

Arbre

Terra vegetal

Hidrosembra de barreja llavors per gespa

REG

ALTRES
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Certificat DITE indicant el Document de Idoneïtat Tècnica Europeu que incorpora el marcatge CE i les característiques del producte, equip o sistema.  L'etiqueta't s'haurà d'incloure el número de certificat DITE. (NO VIGENT)

DIT

Document d'idoneïtat tècnica, expedit per L'Institut de Ciències de la construcció Eduardo Torroja (IETcc), que conté una apreciació tècnica de la idoneïtat d'utilització en edificació i/o obra civil d'un determinat material, sistema o procediment constructiu no tradicional o innovador (CONSULTAR LLISTAT DE MATERIALS QUE DISPOSEN DEL DOCUMENT)

DAU 

Document d'adequació al ús, és la declaració de la opinió favorable de les prestacions d'un producte o un sistema constructiu innovador en relació als usos previstos i a les solucions constructives definides, a l'àmbit de l'edificació i l'enginyeria civil. (CONSULTAR LLISTAT DE MATERIALS QUE DISPOSEN DEL DOCUMENT)

DECLARACIÓ DE PRESTACIONS DEL FABRICANT (DoP)

Declaració de prestacions, que s'emetrà per el fabricant quan un producte estigui cobert per una norma armonitzada o sigui conforme a una evaluació tècnica europea emesa per el mateix.

DEE  (Document de evaluació Europeu) i ETE   (Evaluació tècnica Europea)

Quan un producte no disposi de cap norma armonitzada, per tal de poder tenir marcatge CE haurà de disposar de u n document de evaluació europeu (DEE) i posteriorment s'emetrà una evaluació tècnica europea (ETE). Serà la base per la declaració de rpestacions per aquells productes que no estiguin coberts per les normes armonitzades.

Document firmat per el fabricant on s'han d'incloure les característiques tècniques que acrediten el marcatge CE segons la norma UNE EN d'aplicació indicada a la columna de la taula titulada, especificació tècnica.

CERTIFICACIÓ DE CONFORMITAT

Document firmat per un organisme notificat on s'han d'incloure les característiques tècniques que acreditin el marcatge CE segons la norma UNE EN d'aplicació indicada a la columna de la taula titulada, especificació tècnica.

DITE

ANOTACIONS QUADRE DOCUMENTACIÓ: OBSERVACIONS
MARCATGE CE

Etiquetat i/o marcatge amb les inicials CE. La manera de comprovar-ho es troba al document del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç "Productes de construcció. Marcatge CE". S'emetrà quan un producte tingui una declaració de prestacions conforme una norma armonitzada o bé una evaluació tècnica europea

DECLARACIÓ DE CONFORMITAT

DISTINTIUS DE QUALITAT 

Els distintius de qualitat que puguin tenir els productes, equips o sistemes subministrats que assegurin les característiques tècniques dels mateixos, exigides en el projecte.

ECOETIQUETES

Identificació dels productes que han complerts amb els criteris mediambientals durant la seva fabricó, ús o comercialització.

DAP's

DAP o Declaració Ambiental de Producte és una declaració amb anàlisis molt exhaustiu de les característiques ambientals del producte.



PLA DE CONTROL DE QUALITAT – PARC DE CA L’ARTIGUES 

Lliça d’Amunt (Vallés Oriental) 

6. Annex2 Llistat d’assaig a realitzar



ASSAIG/ INSPECCIONS NORMATIVA ZONA TIPUS AMID.PRESSUP CRITERI LOTIFICACIÓ Nº LOTS COMENTARIS

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl. UNE 103.101/95

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una 
mostra de sòl.

UNE 103.103-94 / UNE 
103.104/93

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de 
sòl.

UNE 103.501/94

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl. UNE 103.500:1994

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del 
permanganat potàssic d'una mostra de sòl.

UNE 103204:1993 i UNE 
103204:1993

Determinació qualitativa de la presència de sulfats solubles d'una mostra. UNE 103.201

Determinació del contingut de sals solubles d'un sòl. NLT 114/99 I  UNE 103205:2006

Determinació del contingut de guix d'un sòl
NLT-115/99 I UNE

103206:2006
Determinació de l'inflament lliure pel mètode de l'edòmetre d'una 
mostra.

UNE 103.601/96

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del 
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl.

UNE 103.502/95

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl. UNE 933-1

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una 
mostra de sòl.

UNE 103.103-94 / UNE 
103.104/93

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de 
sòl.

UNE 103.501/94

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del 
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl.

UNE 103.502/95

Determinació de l'equivalent en sorra d'una mostra de sòl UNE 993-8

Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los 
Angeles d'una mostra de sòl

UNE-EN 1097-2

Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat NLT 172/86  AFNOR NF P 18-591

Determinació del nombre de cares de fractura UNE-EN 993-5

Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat 
per elaborar mescles bituminoses

UNE-EN 993-3

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops 
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938:2010.

ASTM D 6938:201
1 lot de 5 densitats cada 75 m3 o 

fracció diària
S'obté densitat, humitat i compactació.

Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl. NLT 357 /98
Mínim dues plaques. S'aconsella 1 

placa de càrrega cada 100 m3 o fracció 
diària

S'obté el mòdul de deformació del terreny.

Anàlisis terres per dipòsit de reutilització A definir

1 per cada subministrament o tipologia 
i mínim 4 mostres.

Es confirmarà que cada subministrament correspon  a 
la tipologia de sòl analitzat. 

EXPLANACIÓ

EXCAVACIÓ

APORTACIÓ DE TOT-Ú

1 per cada subministrament o tipologia 
i mínim 4 mostres.

Es confirmarà que cada subministrament correspon  a 
la tipologia de sòl analitzat. 

Exp: EXPEDIENT
PARC DE CA L'ARTIGUES

APORTACIÓ TERRES D'APORTACIÓ

NOTA: Aquest llistat es modificarà i s'adaptarà a les necessitats concretes de la obra i segons les indicacions de la Direcció Facultativa.

MOVIMENT DE TERRES



ASSAIG/ INSPECCIONS NORMATIVA ZONA TIPUS AMID.PRESSUP CRITERI LOTIFICACIÓ Nº LOTS COMENTARIS

NOTA: Aquest llistat es modificarà i s'adaptarà a les necessitats concretes de la obra i segons les indicacions de la Direcció Facultativa.

Característiques geomètriques / secció equivalent EHE Art. 90.2.

Doblegat-desdoblegat
UNE 36.065:1999 EX, UNE 

36.068:1994, UNE 36.099:1996

Assaig de tracció UNE 7474.Parte 1:1992

Allargament sota càrrega màxima EHE 08

Desenganxament de nusos UNE 36.462:1980

Característiques geomètriques / secció equivalent EHE Art. 90.2.

Assaig de tracció UNE 7474.Parte 1:1992

Allargament sota càrrega màxima EHE 08

TANCAMENTS I COBERTES

Els lots seran del mateix subministrament, fabricant, 
designació i diàmetre. 

* Es farà en cas que la documentació no sigui 
completa o bé la DF ho consideri oportú

1lot/40.000Kg

FORMIGÓ

PILONS BARRINATS

PANTALLES

MORTER PER ANCORATGES DE MURS PANTALLA

SOLDADURES

BARRES CORRUGADES

ESTRUCTURA I FONAMENTACIÓ
ALTRES PROVES

MALLA ELECTROSOLDADA

VIDRES AMB CÀMARA D'AIRE

VIDRES DE RECINTES AMB PISCINES

REVESTIMENTS

En cas de subministrament de malles electroldades a 
taller.

* Es farà en cas que la documentació no sigui 
completa o bé la DF ho consideri oportú

ACER

UNIONS CARGOLADES

ESTRUCTURA DE FUSTA

MICROPILONS

1lot/40.000Kg

PARETS ESTRUCTURALS DE FÀBRICA CERÀMICA

FUSTERIES EXTERIORS

SERRALLERIA FUSTERIES I ENVIDRAMENTS

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, 
recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de sisprovetes cilíndriques 

de 15x30cm

UNE-EN 12350-1:2006
UNE-EN 12350-2:2006
UNE-EN 12390-1:2001
UNE-EN 12390-2:2001
UNE-EN 12390-3:2001

ELEMENTS A COMPRESSIÓ:
1lot / 100m3
1lot / 500m2
1lot/2setm

1lot/2plantes
ELEMENTS A FLEXIÓ:

1lot / 100m3
1lot / 1000m2

1lot/2setm
1lot/2plantes

ELEMENTS MASSISSOS
1lot / 100m3
1lot / 1 setm

De cada lot es comprovaran 3 amassades (en 
formigons amb fck≤30) i 4 amassades (en formigons 
amb 35<fck=50), i de cada amassada es realitzaran 6 

provetes cilíndriques de 15x30cm. Les provetes es 
trencaran 1 a 7 dies, 3 a 28 dies, 1 a 56 dies i la última 

es reservarà.



ASSAIG/ INSPECCIONS NORMATIVA ZONA TIPUS AMID.PRESSUP CRITERI LOTIFICACIÓ Nº LOTS COMENTARIS

NOTA: Aquest llistat es modificarà i s'adaptarà a les necessitats concretes de la obra i segons les indicacions de la Direcció Facultativa.

Resistència de la barana per esforç horitzontal DB SU-1, 3.2.2 1 per tipologia i zona

Jornada per a execució de les proves finals de posada en marxa i 
funcionament de la instal·lació d'evacuació i sanejament, segons 
exigències del Projecte i del CTE

CTE-DB-HS-5 EDIFICI NP NP 1/ instal·lació 1

Prova estanquitat entre 2 tubs amb un junt 1/ tipologia junt
Es realitzarà a un mostra abans d'acceptar el tipus de 
junt per la DF

Verificació estanquitat de juntes 1/ tipologia juntes
Es realitzarà a un mostra abans d'acceptar el tipus de 
junt per la DF

Càmara interior tubs 1/tram
Es realitzarà a un mostra abans d'acceptar el tipus de 
junt per la DF

Proves d'estanquitat parcial- Proves d'estanquitat

Es realitzaran descarregant cada aparell aillat o 
simultaniament, verificant temps de desaigua, 

fenòmens de sifonament, sorolls, comprovació de 
tancaments hidràulics

Proves d'estanquitat parcial- Proves de buidat
Es realitzaran obrint les aixetes dels aparells, amb 

caudals mínims considerats per cada un d'ells i amb la 
vàlvula de desaigua oberta.

Proves d'estanquitat parcial- Proves a la xarxa horitzontal
Es provarà cada tram de la xarxa, introduint aigua a 

pressió (entre 0,3 i 0,6 bar) durant 10 min

Proves d'estanquitat parcial- Proves a les arquetes i pous de registre.
S'ompliran previament d'aigua i s'observarà si existeix 

o no un descens de nivell d'aigua.

Proves d'estanquitat total- Proves d'estanquitat amb fum

Es realitzarà amb un producte que produeixi fum 
espès i que tingui un fort olor.

La introducció del producte es realitzarà mitjançant 
màquines o bombes, a la part baixa del sistema, des 

de diferents punts si fos necessari, per a inundar 
completament el sistema, després d'haver rellenat 

amb aigua tots els tancaments hidràulics.
Quan comenci a aparèixer el fum pels terminals de la 

coberta del sistema, es taponaran aquests per a 
mantenir una pressió de gasos de 250 Pa. El sistema 

ha de resistir sense pèrdua d'estanquitat als 
tancaments hidràulics.

Proves d'estanquitat total- Proves d'estanquitat amb aigua

Es taparan els terminals dels conductes d'evacuació, 
excepte els de la coberta, i s'omplirà la xarxa d'aigua, 
fins a vessar. La pressió a la que ha d'estar sotmesa 

qualsevol part de la xarxa no té que ser inferior a 0,3 
bar ni superar el màxim de 1 bar.

Jornada per a execució de les proves finals de posada en marxa i 
funcionament de la instal·lació de producció d'ACS, segons exigències del 
Projecte i del CTE

CTE-DB HE-2 EDIFICI NP NP 1/ instal·lació 1

Jornada de prova de control de soldadura de conductes. Verificant procés 
d'execució disminució del cabal i estanquitat.

Edificació NP NP 1/ instal·lació 1

Verificació del sistema de control automàtic, paràmetres de 
funcionament, criteris de seguiment, nivells de procés.
Prova d'estanquitat i resistència mecànica

Proves de lliure dilatació: Verificació de temperatures de tara, 
comprovació visual al finalitzar la prova.

Ajustament i equilibrat de les instal·lacions tèrmiques

CTE-DB-HS-5 EDIFICI

INSTAL·LACIONS(ES FARAN LES JORNADES DE INSPECCIÓ NECESSÀRIES PER CERTIFICAR EL 100% DE LES INSTAL·LACIONS DE L'EDIFICI)

LAMPISTERIA, ACS I SOLAR

CONDUCTES DE SANEJAMENT

XARXA D'EVACUACIÓ D'AIGÜES

SANEJAMENT

INSTAL·LACIÓ ACS

EDIFICI NP NP A determinar

EDIFICI NP NP 1/ instal·lació 1

NP 1/ instal·lació A determinar

BARANES 

NP

INSTAL·LACIÓ DE GEOTÈRMIA

CTE-DB HE-2



ASSAIG/ INSPECCIONS NORMATIVA ZONA TIPUS AMID.PRESSUP CRITERI LOTIFICACIÓ Nº LOTS COMENTARIS

NOTA: Aquest llistat es modificarà i s'adaptarà a les necessitats concretes de la obra i segons les indicacions de la Direcció Facultativa.

Verificació de l'ajustament, funcionament i consum de bombes

Verificació de funcionament del mecanisme del subsistema d'energia 
solar
Equilibrat hidràulic
Comprovació de la eficiència energètica: la aportació d'energia i pèrdues 
tèrmiques.

1NP NP 1/ instal·lacióCTE-DB HE-2 EDIFICI

INSTAL·LACIÓ SOLAR TÈRMICA



ASSAIG/ INSPECCIONS NORMATIVA ZONA TIPUS AMID.PRESSUP CRITERI LOTIFICACIÓ Nº LOTS COMENTARIS

NOTA: Aquest llistat es modificarà i s'adaptarà a les necessitats concretes de la obra i segons les indicacions de la Direcció Facultativa.

Prova de resistència mecànica i estanquitat Sense connexió d'aixetes i aparells de consum
Mesura del cabal i temperatura en els punts d'aigua calenta

Jornada per a execució de les proves finals de posada en marxa i 
funcionament de la instal·lació elèctrica, segons exigències del Projecte i 
del REBT

REBT EDIFICI NP NP 1/ instal·lació 1

Jornada de proves de comprovació de la instal·lació d'enllumenat  
interior, incloent: verificació de les prescripcions reglamentàries segons 
MI BT, comprovació del nivell mig d'il·luminació, funcionament correcte 
del sistema d'encesa, i funcionament correcte de l'enllumenat 
d'emergència

MI BT EDIFICI NP NP 1/ instal·lació 1

Jornada de proves de comprovació de la instal·lació d'enllumenat 
exterior, incloent: verificació de les prescripcions reglamentàries segons 
MI BT 009, verificació de la connexió a terra i continuitat de totes les 
columnes i suports, comprovació del nivell mig d'il·luminació i 
funcionament correcte del sistema d'encesa

MI BT EDIFICI NP NP 1/ instal·lació 1

Condicions de seguretat: Continuitat dels conductors de protecció, 
resistència a terra i sensibilitat del diferencial

REBT

Condicions de funcionament: Tensió dels endolls i punts de llum,  
interruptors, preses de corrent, cuadres de mesura i protecció…

REBT

25% 25%
1/tipologia 1/tipologia

Grau de consecució d'il·luminació en funció del temps. 25% 25%
Lluminància als equips cuadres i instal·lacions manuals 10% 10%
Il·luminació de les senyals de seguretat 15% 15%

Mesura de la resistència de posta a terra
UNE 21186
UNE21185

1

Condicions de funcionament: Tensió dels endolls i punts de llum, 
funcionament dels interruptors, grau d'electrificació…etc

1

Granulometria UNE EN 12697-2:2003
Contingut de lligant UNE EN 12697-39:2006
Presa de temperatura NLT-121/99
Determinació de la sensibilitat l'aigua de les provetes de mezcla 
bituminosa en calent

UNE EN 12697-12:2009

EDIFICI NP NP

EDIFICI NP NP 1/ instal·lació

TELECOMUNICACIONS

PARALLAMP

SEGURETAT I INTRUSIÓ

POSTA A TERRA

Nivells mínims de il·luminació

ELECTRICITAT

CTE-DB HE-2

MI BT

ENLLUMENAT  EXTERIOR

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

ENLLUMENAT

EDIFICI NP NP 1/ instal·lació

1/ instal·lacióEDIFICI

ASFALT

URBANITZACIÓ

ASCENSORS I MUNTACÀRREGUES

GAS

PROTECCIÓ CONTRA EL FOC

1/capa i subministrament

NP NP 1

CALEFACCIÓ, CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ

1

INSTAL·LACIÓ DE GEOTÈRMIA

ENLLUMENAT INTERIOR

INSTAL·LACIÓ D'AIGUA



ASSAIG/ INSPECCIONS NORMATIVA ZONA TIPUS AMID.PRESSUP CRITERI LOTIFICACIÓ Nº LOTS COMENTARIS

NOTA: Aquest llistat es modificarà i s'adaptarà a les necessitats concretes de la obra i segons les indicacions de la Direcció Facultativa.

Confecció de provetes, determinació dels buits i de les densitats màxima i 
aparent d'una mostra de mescla bituminosa en calenta

UNE EN 12697-8:2003 3 Provetes

Testimoni asfalt per determinar gruixos i densitat aparent NLT-168 4/ carrer

Resistència al trencament UNE EN 1338:2004 1 peça de cada tipologia.

Prova estanquitat NTE IFR 1/Instal·lació 100%

Prova de pressió de la xarxa NTE IFR 1/Instal·lació 100%
Es sotmetrà la xarxa a una pressió 1,5 vegades la 

existent a la escomesa
Comprovació de la instal·lació (boques de reg i claus de comporta) NTE IFR 1/Instal·lació 1

Contingut màxim  en elements grossos 1

Textura (USDA) 1

pH  EX 1:2,5 1

Conductivitat EX 1:5 1

Contingut de matèria orgànica 1

Carbonat càlcic equivalent  1

Fòsfor 1

Potassi 1

Magnesi 1

Calci 1

Nitrogen 1

Contingut de gruix 1

Contingut de metalls pesats 1

Plaça Terra vegetal NP A determinar

Plaça Terra vegetal NP A determinar

Comrpovació de compliment in-situ amb els requisits de seguretat de les 
normes 

UNE147103:2001/UNE-EN1176-1 
a 6:2009/UNE-EN1177:2009)

100% Jocs

TERRA VEGETAL

PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PER URBANITZACIÓ AMB TRÀNSIT DE VEHICLES

REG

UNE 103204 Plaça Terra vegetal NP 1/mostra per tipologia

JOCS INFANTILS

ALTRES PROVES

JARDINERIA I REG

Urbanització

En el cas de que la CE 25ºC en EX 1:5 sigui major que 0.5  dS/m també es determinarà:
• CE EX. P.S. (Pasta Saturada)
• Sodi de Canvi (ppm Na, Na % ESP)
• Calci (ppm Ca+2, meq/100 gr. Ca+2)
• Magnesi (ppm Mg+2 , meq/100 gr. Mg+2)

En cas que es tinguin dubtes sobre l’origen del producte, es demanarà:
• Prova de germinació (% Mde llavors germinades)
• Presencia de E. Coli.
• Presencia de Salmonel•la
• Impureses (% vidres, plàstics, pedres i metalls)
• Males herbes

ESTUDI TERMOGRÀFIC

PROVES ACÚSTIQUES
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CARTA DE SUBMINISTRAMENT. 

 

Client: Constructora 

Obra:  XXXXXXXXXX 

Municipi:  XXXXXXXXXX 

 

 

L’empresa XXXXX amb CIF X-00000000 i domicili fiscal a 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, certifica que, per encàrrec de la empresa XXXXX, 

ha realitzat el subministrament dels materials que es detallen a 

continuació i que pertanyen al capítol XXXX del llistat de la 

documentació requerida del control de qualitat, de l’obra XXXX al 

municipi XXXX, complint amb la normativa vigent. 

 

LLISTAT DE MATERIALS SUBMINISTRATS: 

 

Material 1  Marca 1 Model 1 Amidament Més informació  

Material 2 Marca 2 Model 2 Amidament Més informació  

Material 3  Marca 3 Model 3 Amidament Més informació  

Material 4  Marca 4 Model 4 Amidament Més informació  

Material 5  Marca 5 Model 5 Amidament Més informació  

 

 

 

Per tal que així quedi constància en el present certificat, es signa per 

persona física amb DNI XXXXX. 

 

 

 

 

 

 

 

LOGO EMPRESA 

SIGNATURA 
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CARTA DE COL·LOCACIÓ. 

Client: constructora 

Obra: XXXXXXXXXX 

Municipi: XXXXXXXXXX 

L’empresa XXXXX amb CIF X-00000000 i domicili fiscal a 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, certifica que, per encàrrec de la empresa XXXXX, 

ha realitzat la col·locació de les unitats que es detallen a continuació, 

i que pertanyen al capítol XXXX del llistat de la documentació requerida 

del control de qualitat, de l’obra XXXX al municipi XXXX, complint amb 

la normativa vigent. 

LLISTAT D’UNITATS COL·LOCADES: 

Material 1 Marca 1 Model 1 Amidaments Més informació 

Material 2 Marca 2 Model 2 Amidaments Més informació 

Material 3 Marca 3 Model 3 Amidaments Més informació 

Material 4 Marca 4 Model 4 Amidaments Més informació 

Material 5 Marca 5 Model 5 Amidaments Més informació 

Per tal que així quedi constància en el present certificat, es signa per 

persona física amb DNI XXXXX. 

XX de XXXXX del XXXX 

LOGO EMPRESA 

SIGNATURA 
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CARTA D’EXECUCIÓ DE TREBALLS. 

 

Client: constructora 

Obra:  XXXXXXXXXX 

Municipi:  XXXXXXXXXX 

 

 

L’empresa XXXXX amb CIF X-00000000 i domicili fiscal a 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, certifica que, per encàrrec de la empresa XXXXX, 

ha realitzat l’execució dels treballs que es detallen a continuació, i 

que pertanyen al capítol XXXX del llistat de la documentació requerida 

del control de qualitat, de l’obra XXXX al municipi XXXX, complint amb 

la normativa vigent. 

 

LLISTAT DE TREBALLS EXECUTATS: 

 

Material 1  Marca 1 Model 1 amidaments Més informació  

Material 2 Marca 2 Model 2 amidaments Més informació  

Material 3  Marca 3 Model 3 amidaments Més informació  

Material 4  Marca 4 Model 4 amidaments Més informació  

Material 5  Marca 5 Model 5 amidaments Més informació  

 

 

 

Per tal que així quedi constància en el present certificat, es signa per 

persona física amb DNI XXXXX. 

 

 

 

 

 

 

XX de XXXXX del XXXX 

LOGO EMPRESA 

SIGNATURA 
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CERTIFICAT DE GARANTIA. 

Client: constructora 

Obra: XXXXXXXXXX 

Municipi: XXXXXXXXXX 

L’empresa XXXXX amb CIF X-00000000 i domicili fiscal a 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dóna una garantia durant un període de XXXXX anys 

del material utilitzat a la execució de la unitat d’obra. En 

conseqüència, es compromet a modificar o reparar els possibles defectes 

d’execució que puguin sorgir, per un import mai superior al valor del 

treball contractat. 

Client beneficiari: constructora  

Obra de referència: XXXXXXXX 

Descripció del material o unitat d’obra: XXXXXXXX 

Amidaments: XXXXXXXX 

Període de garantia: del XXXX al XXXX 

La present garantia quedarà invalidada en els següents casos: 

XXXXXXXXX 

XXXXXXXXX 

Per tal que així quedi constància en el present certificat, es signa per 

persona física amb DNI XXXXX. 

XX de XXXXX del XXXX 

LOGO EMPRESA 

SIGNATURA 

EMPRESA 

SIGNATURA 

CONSTRUCTORA 



EMPLAÇAMENT

Pr
om

ot
or

:
Aj

un
ta

m
en

t d
e

Ll
iç

à 
d'

Am
un

t

Ar
qu

ite
ct

a:
An

na
 A

lte
m

ir 
M

on
ta

ne
r

Co
l·l

ab
or

ad
or

:
Sp

yr
os

 S
ch

in
as

PR
O

JE
CT

E 
BÀ

SI
C

I E
XE

CU
TI

U

Pa
rc

 d
e 

Ca
 l'

Ar
tig

ue
s

Ll
iç

à 
d'

Am
un

t
Va

llé
s 

O
rie

nt
al

D
AT

A
Ju

lio
l 2

02
1

O-01

A1

PLÀNOL SITUACIÓ E/  1:2.000

QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA E/  1:2.000PLÀNOL EMPLAÇAMENT E/  1:1.000
N

N

N

INFORMACIÓ URBANÍSTICA

El planejament urbanístic vigent que afecta l'àmbit d'actuació
del parc és el següent:

- Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Lliçà d'Amunt
(POUM), aprovat al gener de 2014, i les seves posteriors
modificacions

El POUM qualifica el sòl del projecte en:

- Sistema urbanístic d'espais lliures:
Sistema d'espais lliures (Clau V)
Sistema hidràulic (Clau H)

1/2.000

ESCALA

1/1.000

Escola Rosa Oriol Anguera
Carrer de la Marina

Ca
rr

er
 d

e 
l'A

lc
al

at
én

Carrer de la M
atarranya



Aparcament 

Accés vehicles

Sortida vehicles

Jocs infantils

Talús

Talús

Riera

Riera

Armari

ET

Armari

Escola Rosa Oriol Anguera

Carrer de la Marina

Carrer de la Marina

Carrer de la Marina

Carrer del Matarranya

Carrer del Matarranya

Carrer del Matarranya

Carrer de Ca l'Artigas

Ca
rr

er
 d

e 
l'A

lc
al

at
en

Muret

Muret

Muret

Muret

Filat

Filat

Muret

Muret

Talús

Vegetació densa

Vegetació densa

1

2 3

5

4

6
7

8

9

12

13

11

10

1 2 3 4 5

6 7

8 9

10 11 12 13

ESCALA

TOPOGRÀFIC

ESTAT
ACTUAL

Pr
om

ot
or

:
Aj

un
ta

m
en

t d
e

Ll
iç

à 
d'

Am
un

t

Ar
qu

ite
ct

a:
An

na
 A

lte
m

ir 
M

on
ta

ne
r

Co
l·l

ab
or

ad
or

:
Sp

yr
os

 S
ch

in
as

PR
O

JE
CT

E 
BÀ

SI
C

I E
XE

CU
TI

U
Pa

rc
 d

e 
Ca

 l'
Ar

tig
ue

s

Ll
iç

à 
d'

Am
un

t
Va

llé
s 

O
rie

nt
al

D
AT

A
Ju

lio
l 2

02
1

Ο-02

1/500 A1

N

AutoCAD SHX Text
205.606

AutoCAD SHX Text
206.917

AutoCAD SHX Text
209.228

AutoCAD SHX Text
206.849

AutoCAD SHX Text
202.554

AutoCAD SHX Text
198.998

AutoCAD SHX Text
196.119

AutoCAD SHX Text
192.527

AutoCAD SHX Text
194.246

AutoCAD SHX Text
197.571

AutoCAD SHX Text
197.596

AutoCAD SHX Text
197.637

AutoCAD SHX Text
197.652

AutoCAD SHX Text
197.599

AutoCAD SHX Text
197.641

AutoCAD SHX Text
197.681

AutoCAD SHX Text
197.574

AutoCAD SHX Text
197.730

AutoCAD SHX Text
197.302

AutoCAD SHX Text
197.540

AutoCAD SHX Text
197.508

AutoCAD SHX Text
197.512

AutoCAD SHX Text
197.686

AutoCAD SHX Text
197.440

AutoCAD SHX Text
197.581

AutoCAD SHX Text
196.872

AutoCAD SHX Text
196.339

AutoCAD SHX Text
195.339

AutoCAD SHX Text
196.585

AutoCAD SHX Text
196.509

AutoCAD SHX Text
196.275

AutoCAD SHX Text
197.157

AutoCAD SHX Text
197.387

AutoCAD SHX Text
197.776

AutoCAD SHX Text
197.268

AutoCAD SHX Text
197.418

AutoCAD SHX Text
197.480

AutoCAD SHX Text
197.950

AutoCAD SHX Text
197.961

AutoCAD SHX Text
197.817

AutoCAD SHX Text
198.139

AutoCAD SHX Text
198.182

AutoCAD SHX Text
198.421

AutoCAD SHX Text
199.448

AutoCAD SHX Text
199.167

AutoCAD SHX Text
199.295

AutoCAD SHX Text
198.743

AutoCAD SHX Text
198.485

AutoCAD SHX Text
198.350

AutoCAD SHX Text
197.455

AutoCAD SHX Text
196.820

AutoCAD SHX Text
196.228

AutoCAD SHX Text
197.142

AutoCAD SHX Text
197.670

AutoCAD SHX Text
197.437

AutoCAD SHX Text
197.073

AutoCAD SHX Text
197.202

AutoCAD SHX Text
198.107

AutoCAD SHX Text
198.153

AutoCAD SHX Text
197.236

AutoCAD SHX Text
197.552

AutoCAD SHX Text
197.446

AutoCAD SHX Text
197.227

AutoCAD SHX Text
197.628

AutoCAD SHX Text
198.247

AutoCAD SHX Text
198.242

AutoCAD SHX Text
198.232

AutoCAD SHX Text
198.495

AutoCAD SHX Text
198.817

AutoCAD SHX Text
198.802

AutoCAD SHX Text
198.741

AutoCAD SHX Text
198.382

AutoCAD SHX Text
198.743

AutoCAD SHX Text
198.846

AutoCAD SHX Text
199.143

AutoCAD SHX Text
199.692

AutoCAD SHX Text
199.894

AutoCAD SHX Text
199.898

AutoCAD SHX Text
200.137

AutoCAD SHX Text
199.625

AutoCAD SHX Text
199.732

AutoCAD SHX Text
200.339

AutoCAD SHX Text
200.112

AutoCAD SHX Text
201.154

AutoCAD SHX Text
200.849

AutoCAD SHX Text
200.786

AutoCAD SHX Text
200.689

AutoCAD SHX Text
200.647

AutoCAD SHX Text
200.682

AutoCAD SHX Text
200.365

AutoCAD SHX Text
201.303

AutoCAD SHX Text
201.132

AutoCAD SHX Text
200.606

AutoCAD SHX Text
200.175

AutoCAD SHX Text
200.496

AutoCAD SHX Text
202.142

AutoCAD SHX Text
202.119

AutoCAD SHX Text
202.444

AutoCAD SHX Text
202.216

AutoCAD SHX Text
202.449

AutoCAD SHX Text
202.415

AutoCAD SHX Text
202.545

AutoCAD SHX Text
202.416

AutoCAD SHX Text
201.784

AutoCAD SHX Text
201.701

AutoCAD SHX Text
201.666

AutoCAD SHX Text
201.507

AutoCAD SHX Text
201.239

AutoCAD SHX Text
200.675

AutoCAD SHX Text
201.136

AutoCAD SHX Text
202.036

AutoCAD SHX Text
201.845

AutoCAD SHX Text
201.916

AutoCAD SHX Text
202.605

AutoCAD SHX Text
202.795

AutoCAD SHX Text
203.443

AutoCAD SHX Text
198.845

AutoCAD SHX Text
195.977

AutoCAD SHX Text
195.982

AutoCAD SHX Text
197.114

AutoCAD SHX Text
197.223

AutoCAD SHX Text
197.391

AutoCAD SHX Text
196.647

AutoCAD SHX Text
196.483

AutoCAD SHX Text
196.016

AutoCAD SHX Text
195.971

AutoCAD SHX Text
195.801

AutoCAD SHX Text
195.699

AutoCAD SHX Text
195.298

AutoCAD SHX Text
195.610

AutoCAD SHX Text
195.581

AutoCAD SHX Text
195.438

AutoCAD SHX Text
195.056

AutoCAD SHX Text
195.291

AutoCAD SHX Text
195.332

AutoCAD SHX Text
195.459

AutoCAD SHX Text
195.762

AutoCAD SHX Text
196.272

AutoCAD SHX Text
196.404

AutoCAD SHX Text
196.627

AutoCAD SHX Text
196.685

AutoCAD SHX Text
196.414

AutoCAD SHX Text
196.887

AutoCAD SHX Text
197.116

AutoCAD SHX Text
197.306

AutoCAD SHX Text
198.775

AutoCAD SHX Text
200.270

AutoCAD SHX Text
201.508

AutoCAD SHX Text
200.135

AutoCAD SHX Text
201.315

AutoCAD SHX Text
202.330

AutoCAD SHX Text
201.827

AutoCAD SHX Text
201.119

AutoCAD SHX Text
200.531

AutoCAD SHX Text
199.840

AutoCAD SHX Text
199.419

AutoCAD SHX Text
198.875

AutoCAD SHX Text
198.567

AutoCAD SHX Text
198.041

AutoCAD SHX Text
197.690

AutoCAD SHX Text
197.564

AutoCAD SHX Text
197.705

AutoCAD SHX Text
197.490

AutoCAD SHX Text
197.483

AutoCAD SHX Text
196.976

AutoCAD SHX Text
196.981

AutoCAD SHX Text
197.010

AutoCAD SHX Text
197.618

AutoCAD SHX Text
197.722

AutoCAD SHX Text
198.225

AutoCAD SHX Text
198.284

AutoCAD SHX Text
198.724

AutoCAD SHX Text
198.382

AutoCAD SHX Text
198.103

AutoCAD SHX Text
197.879

AutoCAD SHX Text
197.604

AutoCAD SHX Text
197.535

AutoCAD SHX Text
197.640

AutoCAD SHX Text
197.677

AutoCAD SHX Text
197.793

AutoCAD SHX Text
197.940

AutoCAD SHX Text
198.036

AutoCAD SHX Text
198.009

AutoCAD SHX Text
197.882

AutoCAD SHX Text
197.790

AutoCAD SHX Text
197.670

AutoCAD SHX Text
197.604

AutoCAD SHX Text
197.696

AutoCAD SHX Text
197.747

AutoCAD SHX Text
197.844

AutoCAD SHX Text
197.902

AutoCAD SHX Text
198.245

AutoCAD SHX Text
198.731

AutoCAD SHX Text
198.796

AutoCAD SHX Text
199.472

AutoCAD SHX Text
199.665

AutoCAD SHX Text
199.614

AutoCAD SHX Text
200.391

AutoCAD SHX Text
200.906

AutoCAD SHX Text
201.144

AutoCAD SHX Text
201.889

AutoCAD SHX Text
198.297

AutoCAD SHX Text
198.727

AutoCAD SHX Text
199.439

AutoCAD SHX Text
200.485

AutoCAD SHX Text
201.825

AutoCAD SHX Text
203.202

AutoCAD SHX Text
203.138

AutoCAD SHX Text
203.319

AutoCAD SHX Text
203.537

AutoCAD SHX Text
203.891

AutoCAD SHX Text
203.872

AutoCAD SHX Text
203.726

AutoCAD SHX Text
205.312

AutoCAD SHX Text
205.354

AutoCAD SHX Text
205.430

AutoCAD SHX Text
205.566

AutoCAD SHX Text
205.199

AutoCAD SHX Text
207.355

AutoCAD SHX Text
206.055

AutoCAD SHX Text
206.083

AutoCAD SHX Text
206.402

AutoCAD SHX Text
206.240

AutoCAD SHX Text
207.276

AutoCAD SHX Text
207.139

AutoCAD SHX Text
207.515

AutoCAD SHX Text
208.145

AutoCAD SHX Text
208.141

AutoCAD SHX Text
208.161

AutoCAD SHX Text
209.003

AutoCAD SHX Text
209.069

AutoCAD SHX Text
209.042

AutoCAD SHX Text
209.080

AutoCAD SHX Text
209.157

AutoCAD SHX Text
209.507

AutoCAD SHX Text
209.480

AutoCAD SHX Text
209.487

AutoCAD SHX Text
209.642

AutoCAD SHX Text
209.770

AutoCAD SHX Text
209.764

AutoCAD SHX Text
209.877

AutoCAD SHX Text
209.884

AutoCAD SHX Text
209.773

AutoCAD SHX Text
209.631

AutoCAD SHX Text
209.641

AutoCAD SHX Text
209.241

AutoCAD SHX Text
209.267

AutoCAD SHX Text
209.247

AutoCAD SHX Text
208.783

AutoCAD SHX Text
209.079

AutoCAD SHX Text
209.241

AutoCAD SHX Text
209.136

AutoCAD SHX Text
209.695

AutoCAD SHX Text
209.905

AutoCAD SHX Text
208.600

AutoCAD SHX Text
208.559

AutoCAD SHX Text
208.574

AutoCAD SHX Text
208.065

AutoCAD SHX Text
208.018

AutoCAD SHX Text
208.034

AutoCAD SHX Text
207.664

AutoCAD SHX Text
207.487

AutoCAD SHX Text
207.512

AutoCAD SHX Text
207.477

AutoCAD SHX Text
207.441

AutoCAD SHX Text
207.388

AutoCAD SHX Text
206.903

AutoCAD SHX Text
206.967

AutoCAD SHX Text
207.000

AutoCAD SHX Text
206.663

AutoCAD SHX Text
206.290

AutoCAD SHX Text
206.407

AutoCAD SHX Text
206.515

AutoCAD SHX Text
206.406

AutoCAD SHX Text
206.355

AutoCAD SHX Text
206.210

AutoCAD SHX Text
206.256

AutoCAD SHX Text
205.976

AutoCAD SHX Text
206.070

AutoCAD SHX Text
206.070

AutoCAD SHX Text
205.708

AutoCAD SHX Text
205.706

AutoCAD SHX Text
205.480

AutoCAD SHX Text
205.527

AutoCAD SHX Text
205.312

AutoCAD SHX Text
205.505

AutoCAD SHX Text
205.478

AutoCAD SHX Text
205.525

AutoCAD SHX Text
205.841

AutoCAD SHX Text
205.767

AutoCAD SHX Text
205.709

AutoCAD SHX Text
205.811

AutoCAD SHX Text
205.849

AutoCAD SHX Text
205.996

AutoCAD SHX Text
206.084

AutoCAD SHX Text
205.830

AutoCAD SHX Text
205.907

AutoCAD SHX Text
206.023

AutoCAD SHX Text
206.282

AutoCAD SHX Text
206.548

AutoCAD SHX Text
206.243

AutoCAD SHX Text
206.142

AutoCAD SHX Text
206.238

AutoCAD SHX Text
206.180

AutoCAD SHX Text
205.920

AutoCAD SHX Text
206.000

AutoCAD SHX Text
206.038

AutoCAD SHX Text
206.120

AutoCAD SHX Text
206.002

AutoCAD SHX Text
206.001

AutoCAD SHX Text
205.948

AutoCAD SHX Text
205.917

AutoCAD SHX Text
205.862

AutoCAD SHX Text
205.720

AutoCAD SHX Text
205.801

AutoCAD SHX Text
205.792

AutoCAD SHX Text
205.818

AutoCAD SHX Text
205.800

AutoCAD SHX Text
205.746

AutoCAD SHX Text
205.651

AutoCAD SHX Text
205.692

AutoCAD SHX Text
205.672

AutoCAD SHX Text
205.620

AutoCAD SHX Text
205.717

AutoCAD SHX Text
205.705

AutoCAD SHX Text
205.766

AutoCAD SHX Text
205.637

AutoCAD SHX Text
205.817

AutoCAD SHX Text
205.729

AutoCAD SHX Text
205.818

AutoCAD SHX Text
205.722

AutoCAD SHX Text
205.629

AutoCAD SHX Text
206.098

AutoCAD SHX Text
206.037

AutoCAD SHX Text
206.036

AutoCAD SHX Text
206.002

AutoCAD SHX Text
205.941

AutoCAD SHX Text
205.943

AutoCAD SHX Text
205.909

AutoCAD SHX Text
205.840

AutoCAD SHX Text
205.751

AutoCAD SHX Text
205.869

AutoCAD SHX Text
205.655

AutoCAD SHX Text
205.970

AutoCAD SHX Text
206.034

AutoCAD SHX Text
205.607

AutoCAD SHX Text
206.090

AutoCAD SHX Text
206.164

AutoCAD SHX Text
205.666

AutoCAD SHX Text
205.944

AutoCAD SHX Text
206.516

AutoCAD SHX Text
206.076

AutoCAD SHX Text
206.269

AutoCAD SHX Text
206.318

AutoCAD SHX Text
206.452

AutoCAD SHX Text
206.375

AutoCAD SHX Text
206.335

AutoCAD SHX Text
206.301

AutoCAD SHX Text
206.608

AutoCAD SHX Text
206.586

AutoCAD SHX Text
206.532

AutoCAD SHX Text
206.505

AutoCAD SHX Text
206.393

AutoCAD SHX Text
206.131

AutoCAD SHX Text
206.206

AutoCAD SHX Text
206.172

AutoCAD SHX Text
206.080

AutoCAD SHX Text
206.065

AutoCAD SHX Text
206.025

AutoCAD SHX Text
206.049

AutoCAD SHX Text
205.964

AutoCAD SHX Text
205.931

AutoCAD SHX Text
205.915

AutoCAD SHX Text
205.840

AutoCAD SHX Text
206.269

AutoCAD SHX Text
206.398

AutoCAD SHX Text
206.758

AutoCAD SHX Text
206.785

AutoCAD SHX Text
206.662

AutoCAD SHX Text
206.507

AutoCAD SHX Text
206.415

AutoCAD SHX Text
206.778

AutoCAD SHX Text
207.169

AutoCAD SHX Text
206.612

AutoCAD SHX Text
206.405

AutoCAD SHX Text
206.263

AutoCAD SHX Text
206.268

AutoCAD SHX Text
206.328

AutoCAD SHX Text
206.240

AutoCAD SHX Text
206.191

AutoCAD SHX Text
206.216

AutoCAD SHX Text
206.245

AutoCAD SHX Text
206.262

AutoCAD SHX Text
206.238

AutoCAD SHX Text
206.148

AutoCAD SHX Text
206.021

AutoCAD SHX Text
206.031

AutoCAD SHX Text
206.053

AutoCAD SHX Text
206.032

AutoCAD SHX Text
206.072

AutoCAD SHX Text
206.042

AutoCAD SHX Text
206.023

AutoCAD SHX Text
206.131

AutoCAD SHX Text
205.850

AutoCAD SHX Text
205.812

AutoCAD SHX Text
205.870

AutoCAD SHX Text
205.758

AutoCAD SHX Text
205.533

AutoCAD SHX Text
205.562

AutoCAD SHX Text
205.314

AutoCAD SHX Text
205.450

AutoCAD SHX Text
205.584

AutoCAD SHX Text
205.754

AutoCAD SHX Text
206.011

AutoCAD SHX Text
205.188

AutoCAD SHX Text
204.944

AutoCAD SHX Text
204.440

AutoCAD SHX Text
203.952

AutoCAD SHX Text
205.285

AutoCAD SHX Text
205.465

AutoCAD SHX Text
205.949

AutoCAD SHX Text
206.040

AutoCAD SHX Text
205.624

AutoCAD SHX Text
206.354

AutoCAD SHX Text
207.015

AutoCAD SHX Text
206.897

AutoCAD SHX Text
207.460

AutoCAD SHX Text
207.488

AutoCAD SHX Text
208.389

AutoCAD SHX Text
209.105

AutoCAD SHX Text
209.064

AutoCAD SHX Text
209.253

AutoCAD SHX Text
209.072

AutoCAD SHX Text
208.745

AutoCAD SHX Text
207.626

AutoCAD SHX Text
207.159

AutoCAD SHX Text
206.850

AutoCAD SHX Text
206.425

AutoCAD SHX Text
206.133

AutoCAD SHX Text
206.002

AutoCAD SHX Text
206.077

AutoCAD SHX Text
206.173

AutoCAD SHX Text
206.586

AutoCAD SHX Text
206.608

AutoCAD SHX Text
206.790

AutoCAD SHX Text
207.366

AutoCAD SHX Text
207.531

AutoCAD SHX Text
208.148

AutoCAD SHX Text
208.391

AutoCAD SHX Text
208.861

AutoCAD SHX Text
209.260

AutoCAD SHX Text
209.167

AutoCAD SHX Text
209.091

AutoCAD SHX Text
209.079

AutoCAD SHX Text
209.064

AutoCAD SHX Text
208.942

AutoCAD SHX Text
208.530

AutoCAD SHX Text
207.543

AutoCAD SHX Text
207.683

AutoCAD SHX Text
206.710

AutoCAD SHX Text
206.232

AutoCAD SHX Text
205.514

AutoCAD SHX Text
204.855

AutoCAD SHX Text
204.526

AutoCAD SHX Text
203.102

AutoCAD SHX Text
203.895

AutoCAD SHX Text
204.469

AutoCAD SHX Text
205.183

AutoCAD SHX Text
206.013

AutoCAD SHX Text
207.516

AutoCAD SHX Text
208.566

AutoCAD SHX Text
209.489

AutoCAD SHX Text
209.950

AutoCAD SHX Text
210.310

AutoCAD SHX Text
211.184

AutoCAD SHX Text
210.738

AutoCAD SHX Text
209.935

AutoCAD SHX Text
209.283

AutoCAD SHX Text
208.950

AutoCAD SHX Text
208.210

AutoCAD SHX Text
207.393

AutoCAD SHX Text
206.962

AutoCAD SHX Text
206.473

AutoCAD SHX Text
206.252

AutoCAD SHX Text
206.148

AutoCAD SHX Text
206.203

AutoCAD SHX Text
208.779

AutoCAD SHX Text
186.266

AutoCAD SHX Text
185.424

AutoCAD SHX Text
184.754

AutoCAD SHX Text
184.260

AutoCAD SHX Text
183.995

AutoCAD SHX Text
183.413

AutoCAD SHX Text
186.402

AutoCAD SHX Text
185.667

AutoCAD SHX Text
185.378

AutoCAD SHX Text
184.960

AutoCAD SHX Text
185.300

AutoCAD SHX Text
184.916

AutoCAD SHX Text
185.003

AutoCAD SHX Text
185.142

AutoCAD SHX Text
185.359

AutoCAD SHX Text
185.753

AutoCAD SHX Text
187.435

AutoCAD SHX Text
186.920

AutoCAD SHX Text
187.073

AutoCAD SHX Text
187.031

AutoCAD SHX Text
187.285

AutoCAD SHX Text
187.161

AutoCAD SHX Text
187.119

AutoCAD SHX Text
186.590

AutoCAD SHX Text
186.594

AutoCAD SHX Text
186.203

AutoCAD SHX Text
186.176

AutoCAD SHX Text
186.195

AutoCAD SHX Text
186.194

AutoCAD SHX Text
186.440

AutoCAD SHX Text
186.447

AutoCAD SHX Text
186.661

AutoCAD SHX Text
186.743

AutoCAD SHX Text
187.093

AutoCAD SHX Text
186.905

AutoCAD SHX Text
187.188

AutoCAD SHX Text
187.094

AutoCAD SHX Text
187.455

AutoCAD SHX Text
187.539

AutoCAD SHX Text
187.802

AutoCAD SHX Text
187.961

AutoCAD SHX Text
187.860

AutoCAD SHX Text
187.765

AutoCAD SHX Text
187.211

AutoCAD SHX Text
186.641

AutoCAD SHX Text
186.143

AutoCAD SHX Text
186.382

AutoCAD SHX Text
186.784

AutoCAD SHX Text
187.274

AutoCAD SHX Text
194.476

AutoCAD SHX Text
192.832

AutoCAD SHX Text
192.850

AutoCAD SHX Text
195.159

AutoCAD SHX Text
196.413

AutoCAD SHX Text
196.707

AutoCAD SHX Text
196.321

AutoCAD SHX Text
195.890

AutoCAD SHX Text
196.392

AutoCAD SHX Text
195.873

AutoCAD SHX Text
195.491

AutoCAD SHX Text
195.017

AutoCAD SHX Text
195.337

AutoCAD SHX Text
193.564

AutoCAD SHX Text
193.003

AutoCAD SHX Text
191.929

AutoCAD SHX Text
191.520

AutoCAD SHX Text
191.525

AutoCAD SHX Text
191.322

AutoCAD SHX Text
191.203

AutoCAD SHX Text
191.449

AutoCAD SHX Text
192.185

AutoCAD SHX Text
192.982

AutoCAD SHX Text
193.441

AutoCAD SHX Text
193.789

AutoCAD SHX Text
193.571

AutoCAD SHX Text
193.344

AutoCAD SHX Text
192.378

AutoCAD SHX Text
192.545

AutoCAD SHX Text
193.283

AutoCAD SHX Text
193.380

AutoCAD SHX Text
192.652

AutoCAD SHX Text
192.871

AutoCAD SHX Text
193.715

AutoCAD SHX Text
193.185

AutoCAD SHX Text
193.856

AutoCAD SHX Text
193.758

AutoCAD SHX Text
193.023

AutoCAD SHX Text
193.504

AutoCAD SHX Text
194.010

AutoCAD SHX Text
193.918

AutoCAD SHX Text
194.125

AutoCAD SHX Text
193.854

AutoCAD SHX Text
193.881

AutoCAD SHX Text
193.142

AutoCAD SHX Text
192.888

AutoCAD SHX Text
192.523

AutoCAD SHX Text
193.782

AutoCAD SHX Text
192.733

AutoCAD SHX Text
192.293

AutoCAD SHX Text
192.195

AutoCAD SHX Text
191.972

AutoCAD SHX Text
189.752

AutoCAD SHX Text
189.151

AutoCAD SHX Text
189.636

AutoCAD SHX Text
190.319

AutoCAD SHX Text
191.091

AutoCAD SHX Text
191.702

AutoCAD SHX Text
191.953

AutoCAD SHX Text
192.270

AutoCAD SHX Text
192.880

AutoCAD SHX Text
193.485

AutoCAD SHX Text
192.527

AutoCAD SHX Text
191.063

AutoCAD SHX Text
190.284

AutoCAD SHX Text
190.241

AutoCAD SHX Text
188.978

AutoCAD SHX Text
187.685

AutoCAD SHX Text
186.735

AutoCAD SHX Text
186.315

AutoCAD SHX Text
186.851

AutoCAD SHX Text
186.969

AutoCAD SHX Text
187.455

AutoCAD SHX Text
187.330

AutoCAD SHX Text
187.853

AutoCAD SHX Text
188.346

AutoCAD SHX Text
189.212

AutoCAD SHX Text
188.565

AutoCAD SHX Text
188.845

AutoCAD SHX Text
189.514

AutoCAD SHX Text
189.462

AutoCAD SHX Text
190.610

AutoCAD SHX Text
190.829

AutoCAD SHX Text
190.728

AutoCAD SHX Text
191.631

AutoCAD SHX Text
191.989

AutoCAD SHX Text
191.680

AutoCAD SHX Text
192.353

AutoCAD SHX Text
192.292

AutoCAD SHX Text
192.397

AutoCAD SHX Text
192.816

AutoCAD SHX Text
192.712

AutoCAD SHX Text
192.835

AutoCAD SHX Text
193.288

AutoCAD SHX Text
193.147

AutoCAD SHX Text
192.956

AutoCAD SHX Text
193.372

AutoCAD SHX Text
193.624

AutoCAD SHX Text
193.587

AutoCAD SHX Text
194.248

AutoCAD SHX Text
193.740

AutoCAD SHX Text
193.378

AutoCAD SHX Text
193.102

AutoCAD SHX Text
192.552

AutoCAD SHX Text
191.864

AutoCAD SHX Text
191.426

AutoCAD SHX Text
190.435

AutoCAD SHX Text
189.440

AutoCAD SHX Text
188.665

AutoCAD SHX Text
186.628

AutoCAD SHX Text
187.108

AutoCAD SHX Text
187.564

AutoCAD SHX Text
187.613

AutoCAD SHX Text
187.830

AutoCAD SHX Text
188.195

AutoCAD SHX Text
188.299

AutoCAD SHX Text
187.920

AutoCAD SHX Text
188.095

AutoCAD SHX Text
188.523

AutoCAD SHX Text
188.547

AutoCAD SHX Text
189.578

AutoCAD SHX Text
190.225

AutoCAD SHX Text
191.466

AutoCAD SHX Text
191.669

AutoCAD SHX Text
192.443

AutoCAD SHX Text
192.582

AutoCAD SHX Text
192.812

AutoCAD SHX Text
193.161

AutoCAD SHX Text
193.584

AutoCAD SHX Text
193.227

AutoCAD SHX Text
193.308

AutoCAD SHX Text
193.288

AutoCAD SHX Text
193.617

AutoCAD SHX Text
193.574

AutoCAD SHX Text
193.488

AutoCAD SHX Text
193.475

AutoCAD SHX Text
193.136

AutoCAD SHX Text
192.884

AutoCAD SHX Text
192.082

AutoCAD SHX Text
191.459

AutoCAD SHX Text
190.617

AutoCAD SHX Text
189.682

AutoCAD SHX Text
189.120

AutoCAD SHX Text
188.059

AutoCAD SHX Text
187.701

AutoCAD SHX Text
187.552

AutoCAD SHX Text
188.029

AutoCAD SHX Text
188.505

AutoCAD SHX Text
188.155

AutoCAD SHX Text
188.389

AutoCAD SHX Text
189.082

AutoCAD SHX Text
189.144

AutoCAD SHX Text
189.123

AutoCAD SHX Text
190.234

AutoCAD SHX Text
191.174

AutoCAD SHX Text
192.061

AutoCAD SHX Text
193.478

AutoCAD SHX Text
193.435

AutoCAD SHX Text
193.736

AutoCAD SHX Text
193.943

AutoCAD SHX Text
194.636

AutoCAD SHX Text
193.824

AutoCAD SHX Text
193.575

AutoCAD SHX Text
193.631

AutoCAD SHX Text
193.691

AutoCAD SHX Text
193.978

AutoCAD SHX Text
192.490

AutoCAD SHX Text
203.150

AutoCAD SHX Text
202.564

AutoCAD SHX Text
201.728

AutoCAD SHX Text
201.082

AutoCAD SHX Text
200.349

AutoCAD SHX Text
199.863

AutoCAD SHX Text
199.195

AutoCAD SHX Text
198.608

AutoCAD SHX Text
198.118

AutoCAD SHX Text
197.514

AutoCAD SHX Text
197.476

AutoCAD SHX Text
196.718

AutoCAD SHX Text
196.115

AutoCAD SHX Text
196.081

AutoCAD SHX Text
195.391

AutoCAD SHX Text
195.524

AutoCAD SHX Text
194.961

AutoCAD SHX Text
194.426

AutoCAD SHX Text
194.032

AutoCAD SHX Text
193.707

AutoCAD SHX Text
193.373

AutoCAD SHX Text
194.147

AutoCAD SHX Text
194.808

AutoCAD SHX Text
194.726

AutoCAD SHX Text
194.486

AutoCAD SHX Text
194.479

AutoCAD SHX Text
194.555

AutoCAD SHX Text
194.849

AutoCAD SHX Text
195.021

AutoCAD SHX Text
196.493

AutoCAD SHX Text
196.054

AutoCAD SHX Text
196.605

AutoCAD SHX Text
195.640

AutoCAD SHX Text
195.906

AutoCAD SHX Text
196.257

AutoCAD SHX Text
196.082

AutoCAD SHX Text
195.502

AutoCAD SHX Text
196.364

AutoCAD SHX Text
196.376

AutoCAD SHX Text
195.931

AutoCAD SHX Text
194.724

AutoCAD SHX Text
194.975

AutoCAD SHX Text
195.274

AutoCAD SHX Text
195.364

AutoCAD SHX Text
195.537

AutoCAD SHX Text
195.889

AutoCAD SHX Text
195.939

AutoCAD SHX Text
195.911

AutoCAD SHX Text
195.891

AutoCAD SHX Text
195.804

AutoCAD SHX Text
195.964

AutoCAD SHX Text
195.802

AutoCAD SHX Text
195.756

AutoCAD SHX Text
196.089

AutoCAD SHX Text
195.961

AutoCAD SHX Text
196.261

AutoCAD SHX Text
196.130

AutoCAD SHX Text
196.062

AutoCAD SHX Text
195.899

AutoCAD SHX Text
196.099

AutoCAD SHX Text
196.188

AutoCAD SHX Text
196.294

AutoCAD SHX Text
197.211

AutoCAD SHX Text
197.005

AutoCAD SHX Text
196.977

AutoCAD SHX Text
196.820

AutoCAD SHX Text
196.688

AutoCAD SHX Text
196.815

AutoCAD SHX Text
196.654

AutoCAD SHX Text
196.772

AutoCAD SHX Text
196.585

AutoCAD SHX Text
196.559

AutoCAD SHX Text
196.825

AutoCAD SHX Text
197.567

AutoCAD SHX Text
197.622

AutoCAD SHX Text
197.474

AutoCAD SHX Text
197.544

AutoCAD SHX Text
197.536

AutoCAD SHX Text
197.554

AutoCAD SHX Text
197.523

AutoCAD SHX Text
197.759

AutoCAD SHX Text
198.094

AutoCAD SHX Text
198.538

AutoCAD SHX Text
198.381

AutoCAD SHX Text
198.370

AutoCAD SHX Text
198.361

AutoCAD SHX Text
198.389

AutoCAD SHX Text
198.207

AutoCAD SHX Text
198.146

AutoCAD SHX Text
197.863

AutoCAD SHX Text
197.355

AutoCAD SHX Text
198.158

AutoCAD SHX Text
198.089

AutoCAD SHX Text
198.035

AutoCAD SHX Text
197.889

AutoCAD SHX Text
197.778

AutoCAD SHX Text
197.849

AutoCAD SHX Text
198.255

AutoCAD SHX Text
198.602

AutoCAD SHX Text
198.766

AutoCAD SHX Text
198.988

AutoCAD SHX Text
198.983

AutoCAD SHX Text
199.128

AutoCAD SHX Text
199.306

AutoCAD SHX Text
199.278

AutoCAD SHX Text
199.358

AutoCAD SHX Text
199.739

AutoCAD SHX Text
199.742

AutoCAD SHX Text
200.077

AutoCAD SHX Text
200.245

AutoCAD SHX Text
200.139

AutoCAD SHX Text
199.974

AutoCAD SHX Text
200.007

AutoCAD SHX Text
199.958

AutoCAD SHX Text
199.983

AutoCAD SHX Text
198.709

AutoCAD SHX Text
199.171

AutoCAD SHX Text
199.428

AutoCAD SHX Text
199.435

AutoCAD SHX Text
199.580

AutoCAD SHX Text
199.687

AutoCAD SHX Text
199.878

AutoCAD SHX Text
200.017

AutoCAD SHX Text
200.038

AutoCAD SHX Text
199.999

AutoCAD SHX Text
200.260

AutoCAD SHX Text
200.398

AutoCAD SHX Text
200.539

AutoCAD SHX Text
200.693

AutoCAD SHX Text
200.594

AutoCAD SHX Text
200.480

AutoCAD SHX Text
200.529

AutoCAD SHX Text
200.480

AutoCAD SHX Text
200.938

AutoCAD SHX Text
201.416

AutoCAD SHX Text
201.166

AutoCAD SHX Text
200.973

AutoCAD SHX Text
201.216

AutoCAD SHX Text
201.314

AutoCAD SHX Text
201.288

AutoCAD SHX Text
201.749

AutoCAD SHX Text
200.762

AutoCAD SHX Text
200.901

AutoCAD SHX Text
201.471

AutoCAD SHX Text
201.489

AutoCAD SHX Text
201.558

AutoCAD SHX Text
201.565

AutoCAD SHX Text
201.527

AutoCAD SHX Text
201.599

AutoCAD SHX Text
201.535

AutoCAD SHX Text
201.493

AutoCAD SHX Text
201.983

AutoCAD SHX Text
202.172

AutoCAD SHX Text
202.324

AutoCAD SHX Text
202.843

AutoCAD SHX Text
203.664

AutoCAD SHX Text
204.145

AutoCAD SHX Text
204.010

AutoCAD SHX Text
203.808

AutoCAD SHX Text
203.565

AutoCAD SHX Text
203.132

AutoCAD SHX Text
202.599

AutoCAD SHX Text
202.346

AutoCAD SHX Text
202.218

AutoCAD SHX Text
203.928

AutoCAD SHX Text
203.749

AutoCAD SHX Text
203.577

AutoCAD SHX Text
203.585

AutoCAD SHX Text
203.020

AutoCAD SHX Text
203.711

AutoCAD SHX Text
203.899

AutoCAD SHX Text
204.421

AutoCAD SHX Text
204.657

AutoCAD SHX Text
205.682

AutoCAD SHX Text
205.458

AutoCAD SHX Text
205.807

AutoCAD SHX Text
205.599

AutoCAD SHX Text
205.752

AutoCAD SHX Text
205.680

AutoCAD SHX Text
205.715

AutoCAD SHX Text
205.817

AutoCAD SHX Text
204.241

AutoCAD SHX Text
204.335

AutoCAD SHX Text
205.769

AutoCAD SHX Text
205.684

AutoCAD SHX Text
205.648

AutoCAD SHX Text
205.767

AutoCAD SHX Text
204.512

AutoCAD SHX Text
205.087

AutoCAD SHX Text
205.813

AutoCAD SHX Text
205.683

AutoCAD SHX Text
205.679

AutoCAD SHX Text
205.497

AutoCAD SHX Text
203.040

AutoCAD SHX Text
202.523

AutoCAD SHX Text
202.178

AutoCAD SHX Text
201.841

AutoCAD SHX Text
201.641

AutoCAD SHX Text
202.007

AutoCAD SHX Text
202.234

AutoCAD SHX Text
202.679

AutoCAD SHX Text
203.104

AutoCAD SHX Text
203.545

AutoCAD SHX Text
204.221

AutoCAD SHX Text
204.379

AutoCAD SHX Text
204.070

AutoCAD SHX Text
203.754

AutoCAD SHX Text
203.416

AutoCAD SHX Text
202.807

AutoCAD SHX Text
201.679

AutoCAD SHX Text
201.590

AutoCAD SHX Text
201.887

AutoCAD SHX Text
202.431

AutoCAD SHX Text
203.476

AutoCAD SHX Text
203.930

AutoCAD SHX Text
204.488

AutoCAD SHX Text
204.183

AutoCAD SHX Text
204.277

AutoCAD SHX Text
204.662

AutoCAD SHX Text
204.875

AutoCAD SHX Text
205.231

AutoCAD SHX Text
205.646

AutoCAD SHX Text
205.660

AutoCAD SHX Text
205.227

AutoCAD SHX Text
204.900

AutoCAD SHX Text
204.547

AutoCAD SHX Text
204.372

AutoCAD SHX Text
204.373

AutoCAD SHX Text
204.639

AutoCAD SHX Text
204.823

AutoCAD SHX Text
204.810

AutoCAD SHX Text
204.910

AutoCAD SHX Text
204.992

AutoCAD SHX Text
205.232

AutoCAD SHX Text
205.629

AutoCAD SHX Text
205.419

AutoCAD SHX Text
205.766

AutoCAD SHX Text
205.985

AutoCAD SHX Text
205.949

AutoCAD SHX Text
205.753

AutoCAD SHX Text
205.584

AutoCAD SHX Text
205.379

AutoCAD SHX Text
205.543

AutoCAD SHX Text
205.257

AutoCAD SHX Text
205.145

AutoCAD SHX Text
204.455

AutoCAD SHX Text
204.357

AutoCAD SHX Text
205.255

AutoCAD SHX Text
203.640

AutoCAD SHX Text
203.815

AutoCAD SHX Text
203.479

AutoCAD SHX Text
203.603

AutoCAD SHX Text
203.219

AutoCAD SHX Text
203.049

AutoCAD SHX Text
202.466

AutoCAD SHX Text
202.512

AutoCAD SHX Text
201.834

AutoCAD SHX Text
201.689

AutoCAD SHX Text
201.763

AutoCAD SHX Text
201.702

AutoCAD SHX Text
201.499

AutoCAD SHX Text
201.093

AutoCAD SHX Text
200.921

AutoCAD SHX Text
200.362

AutoCAD SHX Text
200.580

AutoCAD SHX Text
200.540

AutoCAD SHX Text
200.296

AutoCAD SHX Text
199.496

AutoCAD SHX Text
199.690

AutoCAD SHX Text
199.852

AutoCAD SHX Text
199.808

AutoCAD SHX Text
200.118

AutoCAD SHX Text
199.968

AutoCAD SHX Text
199.348

AutoCAD SHX Text
199.345

AutoCAD SHX Text
199.501

AutoCAD SHX Text
198.850

AutoCAD SHX Text
199.085

AutoCAD SHX Text
198.979

AutoCAD SHX Text
198.481

AutoCAD SHX Text
198.607

AutoCAD SHX Text
197.975

AutoCAD SHX Text
198.118

AutoCAD SHX Text
198.153

AutoCAD SHX Text
197.623

AutoCAD SHX Text
197.612

AutoCAD SHX Text
197.100

AutoCAD SHX Text
196.948

AutoCAD SHX Text
197.084

AutoCAD SHX Text
196.901

AutoCAD SHX Text
196.362

AutoCAD SHX Text
196.347

AutoCAD SHX Text
196.189

AutoCAD SHX Text
195.811

AutoCAD SHX Text
195.939

AutoCAD SHX Text
195.398

AutoCAD SHX Text
195.350

AutoCAD SHX Text
194.821

AutoCAD SHX Text
194.906

AutoCAD SHX Text
194.953

AutoCAD SHX Text
194.702

AutoCAD SHX Text
194.493

AutoCAD SHX Text
194.444

AutoCAD SHX Text
194.179

AutoCAD SHX Text
194.467

AutoCAD SHX Text
193.952

AutoCAD SHX Text
193.878

AutoCAD SHX Text
200.190

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
TF

AutoCAD SHX Text
TF

AutoCAD SHX Text
TF

AutoCAD SHX Text
TF

AutoCAD SHX Text
TF

AutoCAD SHX Text
TF

AutoCAD SHX Text
TF

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
Talús

AutoCAD SHX Text
190.865

AutoCAD SHX Text
187.234

AutoCAD SHX Text
181.262

AutoCAD SHX Text
Armari

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
195

AutoCAD SHX Text
195

AutoCAD SHX Text
185

AutoCAD SHX Text
185

AutoCAD SHX Text
190

AutoCAD SHX Text
195

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
205

AutoCAD SHX Text
210

AutoCAD SHX Text
205

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
195

AutoCAD SHX Text
190

AutoCAD SHX Text
205

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
200



S4 S3

195

200

205

190

210

215

190

195

200

205

210

215
212,12

216,77

S3S4

190

185

195

200

205

210

215

185

190

195

200

205

210

215

S2 S1

195

200

205

210

215

195

200

205

210

215
212,12

216,77

205

212,12

216,77

200

210

215

S2 S1

205

200

210

215

S4

S2

S1

S3

D
:
\
0
1

_
P

R
O

J
E

C
T

E
S

\
l
o

g
o

 
a

c
 
C

A
I
X

E
T

Í
.
j
p

g

ESCALA

ESTAT ACTUAL

SECCIONS
GENERALS

Pr
om

ot
or

:
Aj

un
ta

m
en

t d
e

Ll
iç

à 
d'

Am
un

t

Ar
qu

ite
ct

a:
An

na
 A

lte
m

ir 
M

on
ta

ne
r

Co
l·l

ab
or

ad
or

:
Sp

yr
os

 S
ch

in
as

PR
O

JE
CT

E 
BÀ

SI
C

I E
XE

CU
TI

U

Pa
rc

 d
e 

Ca
 l'

Ar
tig

ue
s

Ll
iç

à 
d'

Am
un

t
Va

llé
s 

O
rie

nt
al

D
AT

A
Ju

lio
l 2

02
1

A11/500

O-03

SECCIÓ 1

SECCIÓ 2

SECCIÓ 4SECCIÓ 3

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
195

AutoCAD SHX Text
195

AutoCAD SHX Text
185

AutoCAD SHX Text
185

AutoCAD SHX Text
190

AutoCAD SHX Text
195

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
205

AutoCAD SHX Text
210

AutoCAD SHX Text
205

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
195

AutoCAD SHX Text
190

AutoCAD SHX Text
205

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
200



Carrer de la Marina

Carrer de la Matarranya

Carrer de Ca l'Artigas

Ca
rr

er
 d

e 
l'A

lc
al

at
én

ESCALA

TREBALLS PREVIS

ENDERROCS

Pr
om

ot
or

:
Aj

un
ta

m
en

t d
e

Ll
iç

à 
d'

Am
un

t

Ar
qu

ite
ct

a:
An

na
 A

lte
m

ir 
M

on
ta

ne
r

Co
l·l

ab
or

ad
or

:
Sp

yr
os

 S
ch

in
as

PR
O

JE
CT

E 
BÀ

SI
C

I E
XE

CU
TI

U

Pa
rc

 d
e 

Ca
 l'

Ar
tig

ue
s

Ll
iç

à 
d'

Am
un

t
Va

llé
s 

O
rie

nt
al

D
AT

A
Ju

lio
l 2

02
1

O-04

1/500 A1

N

ENDERROC DE PAVIMENT

 

EXCAVACIÓ

ELIMINACIÓ DE CANYA
AMERICANA

CANVI D'UBICACIÓ 

EXTRACCIÓ D'ARBRAT

EXCAVACIÓ

EXCAVACIÓ FINS A 50 cm

DE LA TIROLINA

DE FORMIGÓ

DE LA CAPA SUPERFICIAL

ENDERROC BLOCS DE
FORMIGÓ



0 +20 +40 +60 +80 +100 +120
200
201
202
203
204
205
206
207

0 +20 +40 +60 +80 +100 +120
200
201
202
203
204
205
206
207

E  4607650.000

E 4607700.000

E 4607750.000

E 4607800.000

E 4607850.000

E 4607900.000

E 4607950.000

E 4608000.000

E 4608050.000

E  4607650.000

E 4607700.000

E 4607750.000

E 4607800.000

E 4607850.000

E 4607900.000

E 4607950.000

E 4608000.000

E 4608050.000

N
 4

34
80

0.
00

0

N
 4

34
75

0.
00

0

N
 4

34
70

0.
00

0

N
 4

34
65

0.
00

0

N
 4

34
60

0.
00

0

N
 4

34
55

0.
00

0

N
 4

34
50

0.
00

0

N
 4

34
45

0.
00

0

N
 4

34
80

0.
00

0

N
 4

34
75

0.
00

0

N
 4

34
70

0.
00

0

N
 4

34
65

0.
00

0

N
 4

34
60

0.
00

0

N
 4

34
55

0.
00

0

N
 4

34
50

0.
00

0

N
 4

34
45

0.
00

0

ESCALA

TREBALLS PREVIS

MOVIMENT DE
TERRES

Pr
om

ot
or

:
Aj

un
ta

m
en

t d
e

Ll
iç

à 
d'

Am
un

t

Ar
qu

ite
ct

a:
An

na
 A

lte
m

ir 
M

on
ta

ne
r

Co
l·l

ab
or

ad
or

:
Sp

yr
os

 S
ch

in
as

PR
O

JE
CT

E 
BÀ

SI
C

I E
XE

CU
TI

U
Pa

rc
 d

e 
Ca

 l'
Ar

tig
ue

s

Ll
iç

à 
d'

Am
un

t
Va

llé
s 

O
rie

nt
al

D
AT

A
Ju

lio
l 2

02
1

O-05

1/500 A1

N

TOPOGRAFIA  E/  1:1.000SECCIÓ TERRENY 6  E/  1:500

SECCIÓ TERRENY 5  E/  1:500

SECCIÓ TERRENY 4  E/  1:500

SECCIÓ TERRENY 3  E/  1:500

SECCIÓ TERRENY 2  E/  1:500

SECCIÓ TERRENY 1  E/  1:500

REBLERT

DESMUNT

PROPOSTA

SECCIÓ ESTAT ACTUAL

CORBA MODIFICADA

CORBA ETSAT ACTUAL

AutoCAD SHX Text
+180

AutoCAD SHX Text
185

AutoCAD SHX Text
186

AutoCAD SHX Text
187

AutoCAD SHX Text
188

AutoCAD SHX Text
189

AutoCAD SHX Text
190

AutoCAD SHX Text
191

AutoCAD SHX Text
192

AutoCAD SHX Text
193

AutoCAD SHX Text
194

AutoCAD SHX Text
195

AutoCAD SHX Text
196

AutoCAD SHX Text
197

AutoCAD SHX Text
198

AutoCAD SHX Text
+200

AutoCAD SHX Text
+220

AutoCAD SHX Text
+240

AutoCAD SHX Text
+260

AutoCAD SHX Text
+280

AutoCAD SHX Text
+300

AutoCAD SHX Text
+180

AutoCAD SHX Text
+200

AutoCAD SHX Text
+220

AutoCAD SHX Text
+240

AutoCAD SHX Text
+260

AutoCAD SHX Text
+280

AutoCAD SHX Text
+300

AutoCAD SHX Text
188

AutoCAD SHX Text
189

AutoCAD SHX Text
190

AutoCAD SHX Text
191

AutoCAD SHX Text
192

AutoCAD SHX Text
193

AutoCAD SHX Text
194

AutoCAD SHX Text
195

AutoCAD SHX Text
196

AutoCAD SHX Text
198

AutoCAD SHX Text
197

AutoCAD SHX Text
+180

AutoCAD SHX Text
+200

AutoCAD SHX Text
191

AutoCAD SHX Text
+260

AutoCAD SHX Text
+220

AutoCAD SHX Text
+240

AutoCAD SHX Text
+300

AutoCAD SHX Text
195

AutoCAD SHX Text
+280

AutoCAD SHX Text
192

AutoCAD SHX Text
193

AutoCAD SHX Text
198

AutoCAD SHX Text
196

AutoCAD SHX Text
194

AutoCAD SHX Text
197

AutoCAD SHX Text
189

AutoCAD SHX Text
+180

AutoCAD SHX Text
186

AutoCAD SHX Text
187

AutoCAD SHX Text
188

AutoCAD SHX Text
190

AutoCAD SHX Text
192

AutoCAD SHX Text
193

AutoCAD SHX Text
191

AutoCAD SHX Text
+260

AutoCAD SHX Text
194

AutoCAD SHX Text
197

AutoCAD SHX Text
+280

AutoCAD SHX Text
+240

AutoCAD SHX Text
195

AutoCAD SHX Text
196

AutoCAD SHX Text
198

AutoCAD SHX Text
+300

AutoCAD SHX Text
+200

AutoCAD SHX Text
+220

AutoCAD SHX Text
Aparcament 

AutoCAD SHX Text
Accés vehicles

AutoCAD SHX Text
Jocs infantils

AutoCAD SHX Text
Talús

AutoCAD SHX Text
Talús

AutoCAD SHX Text
Talús

AutoCAD SHX Text
Talús

AutoCAD SHX Text
Talús

AutoCAD SHX Text
Talús

AutoCAD SHX Text
Riera

AutoCAD SHX Text
Riera

AutoCAD SHX Text
Riera

AutoCAD SHX Text
Riera

AutoCAD SHX Text
Armari

AutoCAD SHX Text
Escales

AutoCAD SHX Text
Armari

AutoCAD SHX Text
Escola Rosa Oriol Anguera

AutoCAD SHX Text
Escola Rosa Oriol Anguera

AutoCAD SHX Text
Carrer de la Marina

AutoCAD SHX Text
Carrer de la Marina

AutoCAD SHX Text
Carrer de la Marina

AutoCAD SHX Text
Carrer del Matarranya

AutoCAD SHX Text
Carrer del Matarranya

AutoCAD SHX Text
Carrer del Matarranya

AutoCAD SHX Text
Carrer de Ca l'Artigas

AutoCAD SHX Text
Carrer de l'Alcalaten

AutoCAD SHX Text
Vegetació densa

AutoCAD SHX Text
Muret

AutoCAD SHX Text
Muret

AutoCAD SHX Text
Muret

AutoCAD SHX Text
Muret

AutoCAD SHX Text
Filat

AutoCAD SHX Text
Filat

AutoCAD SHX Text
Filat

AutoCAD SHX Text
Muret

AutoCAD SHX Text
Muret

AutoCAD SHX Text
Muret

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
195

AutoCAD SHX Text
195

AutoCAD SHX Text
185

AutoCAD SHX Text
185

AutoCAD SHX Text
190

AutoCAD SHX Text
195

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
205

AutoCAD SHX Text
210

AutoCAD SHX Text
205

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
195

AutoCAD SHX Text
190

AutoCAD SHX Text
205

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
Talús

AutoCAD SHX Text
Vegetació densa

AutoCAD SHX Text
ST3

AutoCAD SHX Text
ST4

AutoCAD SHX Text
ST5

AutoCAD SHX Text
ST6

AutoCAD SHX Text
ST1

AutoCAD SHX Text
ST2







195

200

205

190 190

212,12

216,77

210

215

S4 S3

195

200

205

210

215

190

185 185

S3S4

195

200

205

210

215

190

195

200

205

210

215

195

S1S2

200

205

210

215

195

200

205

210

215

205

212,12

216,77

200

210

215

S2 S1

205

200

210

215

S2

S1

S4 S3

D
:
\
0
1

_
P

R
O

J
E

C
T

E
S

\
l
o

g
o

 
a

c
 
C

A
I
X

E
T

Í
.
j
p

g

ESCALA

Pr
om

ot
or

:
Aj

un
ta

m
en

t d
e

Ll
iç

à 
d'

Am
un

t

Ar
qu

ite
ct

a:
An

na
 A

lte
m

ir 
M

on
ta

ne
r

Co
l·l

ab
or

ad
or

:
Sp

yr
os

 S
ch

in
as

PR
O

JE
CT

E 
BÀ

SI
C

I E
XE

CU
TI

U

Pa
rc

 d
e 

Ca
 l'

Ar
tig

ue
s

Ll
iç

à 
d'

Am
un

t
Va

llé
s 

O
rie

nt
al

D
AT

A
Ju

lio
l 2

02
1

A11/500

SECCIÓ 1

SECCIÓ 2

SECCIÓ 4SECCIÓ 3

PROPOSTA

SECCIONS
GENERALS

A-03

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
205

AutoCAD SHX Text
190

AutoCAD SHX Text
195

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
205

AutoCAD SHX Text
210

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
195

AutoCAD SHX Text
190

AutoCAD SHX Text
185

AutoCAD SHX Text
185

AutoCAD SHX Text
195

AutoCAD SHX Text
195

AutoCAD SHX Text
200



ESCALA

PROPOSTA

AXONOMETRIA

Pr
om

ot
or

:
Aj

un
ta

m
en

t d
e

Ll
iç

à 
d'

Am
un

t

Ar
qu

ite
ct

a:
An

na
 A

lte
m

ir 
M

on
ta

ne
r

Co
l·l

ab
or

ad
or

:
Sp

yr
os

 S
ch

in
as

PR
O

JE
CT

E 
BÀ

SI
C

I E
XE

CU
TI

U

Pa
rc

 d
e 

Ca
 l'

Ar
tig

ue
s

Ll
iç

à 
d'

Am
un

t
Va

llé
s 

O
rie

nt
al

D
AT

A
Ju

lio
l 2

02
1

A11/500

A-04
N



V1

V2

ESCALA

PROPOSTA

VISTAS

Pr
om

ot
or

:
Aj

un
ta

m
en

t d
e

Ll
iç

à 
d'

Am
un

t

Ar
qu

ite
ct

a:
An

na
 A

lte
m

ir 
M

on
ta

ne
r

Co
l·l

ab
or

ad
or

:
Sp

yr
os

 S
ch

in
as

PR
O

JE
CT

E 
BÀ

SI
C

I E
XE

CU
TI

U

Pa
rc

 d
e 

Ca
 l'

Ar
tig

ue
s

Ll
iç

à 
d'

Am
un

t
Va

llé
s 

O
rie

nt
al

D
AT

A
Ju

lio
l 2

02
1

A11/500

A-05

VISTA 1 VISTA 2





Ri
er

a

Carrer de la Marina

Carrer de la Marina

Carrer de la Marina

Carrer del Matarranya

Carrer del Matarranya

Carrer del Matarranya

Carrer de Ca l'Artigas

Ca
rr

er
 d

e 
l'A

lc
al

at
en

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1
M1

M1

M1

M1

M1

M1
M1

M1

M1

M1

M1
M1

M1

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2M2

M2

M2

M2

M2

M3

M3

M3

M3

M4

M4

M4

M5

M5

M6

M6

M6
M6

Ri
er

a

Carrer de la Marina

Carrer de la Marina

Carrer de la Marina

Carrer del Matarranya

Carrer del Matarranya

Carrer del Matarranya

Carrer de Ca l'Artigas

Ca
rr

er
 d

e 
l'A

lc
al

at
en

BANC NOVATILU BCN21 ECO

PAPERERA NOVATILU CITY

FONT NOVATILU UF3

FONT NOVATILU UF3PD

SENYALITZACIÓ D'ÀREES DE JOC INFANTIL

PAVIMENT CONTINU NATURAL ARIPAQ

PAVIMENT DE SORRA GRAVELLADA DE 1-3 MM

LíMIT PAVIMENT  VORADA BREINCO tj7 50 x 7 x 25 CM

LíMIT PAVIMENT  VORADA BREINCO tr37 50 x 37 x 25 cm

M2

M3 TAULA  PICNIC NOVATILU UVM2ECO

PAVIMENT EXISTENT DE TERRA

ESCALA

PROPOSTA

PAVIMENTS, VORADES

Pr
om

ot
or

:
Aj

un
ta

m
en

t d
e

Ll
iç

à 
d'

Am
un

t

Ar
qu

ite
ct

a:
An

na
 A

lte
m

ir 
M

on
ta

ne
r

Co
l·l

ab
or

ad
or

:
Sp

yr
os

 S
ch

in
as

PR
O

JE
CT

E 
BÀ

SI
C

I E
XE

CU
TI

U

Pa
rc

 d
e 

Ca
 l'

Ar
tig

ue
s

Ll
iç

à 
d'

Am
un

t
Va

llé
s 

O
rie

nt
al

D
AT

A
Ju

lio
l 2

02
1

N

A-07

1/1000 A1

 LÍMITS
PAVIMENTACIÓ

I MOBILIARI URBÀ



ESCALA

PROPOSTA

Pr
om

ot
or

:
Aj

un
ta

m
en

t d
e

Ll
iç

à 
d'

Am
un

t

Ar
qu

ite
ct

a:
An

na
 A

lte
m

ir 
M

on
ta

ne
r

Co
l·l

ab
or

ad
or

:
Sp

yr
os

 S
ch

in
as

PR
O

JE
CT

E 
BÀ

SI
C

I E
XE

CU
TI

U

Pa
rc

 d
e 

Ca
 l'

Ar
tig

ue
s

Ll
iç

à 
d'

Am
un

t
Va

llé
s 

O
rie

nt
al

D
AT

A
Ju

lio
l 2

02
1

A11/300

A-08
N

ZONA DE JOCS INFANTILS

ZONA DE JOCS INFANTILS

ZONA DE CALISTENIA

1. CONJUNT DE 3 CASETES  - Eibe- Parcs i Jardins Cataluinya

Caseta Unique Tree house
Caseta Seaside house unit
Caseta Log Cabin with rest area

Casetes de fusta a diferents alçades per a joc simbòlic i manipulació
de sorra, fabricades en fusta de conífera tractada a l'autoclau.

6

5
3

4

2

1

2. PONT ELÀSTIC EN DOS SEGMENTS - Kompan

Membrana de goma resistent a la fricció de qualitat de cinta
transportadora amb excel·lent resistència als rajos UV. L'estructura
d'acer està galvanitzada en calent per dins i per fora amb zinc sense
plom.

3. GIRATORI "URANUS" Ø 115 cm - Eibe / Parcs i Jardins Catalunya

El giratori permet que diversos nens i nenes juguin junts mentre giren
al voltant de les barres centrals d'acer inoxidable.

4. TRAMPOLÍ RODÓ  Ø 170 cm - Eibe / Parcs i Jardins Catalunya

Màxims estàndards de seguretat i qualitat, ideal per a ús en zones de
joc no supervisades, afavoreix el desenvolupament de la coordinació
i les habilitats motores en els nens. El llençol de salts és molt a prova
de vandalisme a causa del cable reforçat i estora de salt difícilment
inflamable. Tots els components són resistents a la calor i a la llum
ultraviolada. Ideal també per a usuaris de cadires de rodes gràcies a
les vores arrodonides.

5. BIRD NEST SWING - Kompan

El seient de gronxador niu pot adaptar-se a diversos usuaris alhora, el
que el converteix en una experiència molt social i divertida, el
seient també es pot usar individualment per a un temps més
relaxant.
El seient s'adapta a totes les habilitats i la majoria de les edats. El
swing entrena agilitat, equilibri i coordinació, així com la seva
consciència espacial. El seient Bird Nest permet seure, anar a dormir i
saltar.

6. WORKOUT ACTION TOTAL - Happyludic

Conjunt d'exercicis per realitzar un entrenament integral del cos:
abdominals, felxions, esquats, “muscle-ups”, “dips”, entre altres.
Conté biga d'equilibri, banc per abdominals inclinat, barra alta estil
serp, paral·leles petites i llargues, combinació de barres estil “free
style”, anelles i doble escala de transició a diverses alçades.

JOCS INFANTILS I
 ELEMENTS URBANS



34

1
5

34

1
4
,
6

9
0

2
,
3

2
,
3

1,3

0
,
5
0

0
,
5
0

2,3

2,3

2,3

9
0

D2

D1
D3

D4

ESCALA

PROPOSTA

DETALL PAVIMENTS

Pr
om

ot
or

:
Aj

un
ta

m
en

t d
e

Ll
iç

à 
d'

Am
un

t

Ar
qu

ite
ct

a:
An

na
 A

lte
m

ir 
M

on
ta

ne
r

Co
l·l

ab
or

ad
or

:
Sp

yr
os

 S
ch

in
as

PR
O

JE
CT

E 
BÀ

SI
C

I E
XE

CU
TI

U

Pa
rc

 d
e 

Ca
 l'

Ar
tig

ue
s

Ll
iç

à 
d'

Am
un

t
Va

llé
s 

O
rie

nt
al

D
AT

A
Ju

lio
l 2

02
1

A11/50

A-09

Detall 1: camí principal Detall 2: camí superior

Detall 3: Escala carrer del Matarranya
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Detall 5: Zona de jocs infantils i carrer del Matarranya Detall 6: Zona de jocs infantils i camí prinicpal

Detall 7: camí secundari i zona de la riera
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A2

Armari

connexió

d'aigua

LLEGENDA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Quadre de comandament i protecció NOU

Columna cilíndrica de 4m d'alçada amb lluminària
NOVATILUX model INNOVA B  de 24 LEDs (30W 4000K)
Columna cilíndrica de 10m d'alçada amb projectors
NOVATILUX model MILAN de 48 LEDs (100W 4000K)
Columna cilíndrica amb 3 projectors existent

Arqueta per registre

Línia A1 RVFV 4x6mm2 + Coure Nu 1x35mm2 TT (soterrat)
Línia A2 RVFV 4x6mm2 + Coure Nu 1x35mm2 TT (soterrat)
Línia A3 RVFV 4x6mm2 + Coure Nu 1x35mm2 TT (soterrat)
Línia A4 RVFV 4x6mm2 + Coure Nu 1x35mm2 TT (soterrat)

QCP - NOU
A1

QCP - NOU
A2

QCP - NOU
A3

QCP - NOU
A4

Cable de coure nu 35mm2

Cable de coure amb aïllament verd i groc de 16mm2

Pica de coure

T/I 50/0.2 A

PROTECTOR
CONTRA
SOBRETENSIONES
PERMANENTES
Y TRANSITORIAS
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(AC-1)
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IGA
In 40A
(C60N)

ESCOMESA
COMPANYIA
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KWh
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CIRWATT-CITIGIS
opcional

Cable Afumex
Rígid 16mm2

3x400/230 V
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QSK1
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SORTIDA 1
6mm

Línia F1 RVFV 2x2,5mm2 + Coure Nu 1x35mm2 TT (soterrat)

Xarxa d'aigua general

Pericó de Clau de Pas

Comptador

Clau de Pas Abonat

Vàlvula de retenció de clapeta

Armari programador

Cabalímetre

Xa
rx

a 
de
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g 
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in
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pa

l

Arqueta By-pass sectorial

Xarxa Secundaria de reg
Filtre

Reductor
de

pressió

Arqueta By-pass sectorial

Xarxa Secundaria de reg
Filtre

Reductor
de

pressió

Arqueta By-pass sectorial

Xarxa Secundaria de reg
Filtre

Reductor
de

pressió

Arqueta By-pass sectorial

Xarxa Secundaria de reg
Filtre

Reductor
de

pressió

Arqueta By-pass sectorial

Xarxa Secundaria de reg
Filtre

Reductor
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pressió

Arqueta By-pass sectorial

Xarxa Secundaria de reg
Filtre

Reductor
de

pressió

Boca de reg 1

Boca de reg 2

Boca de reg 3

Boca de reg 4

Boca de reg 5

Boca de reg 6

Boca de reg 7

Boca de reg 8

Boca de reg 9

Boca de reg 10

Boca de reg 11

Boca de reg 12

Boca de reg 13

Boca de reg 14

Boca de reg 15

Boca de reg 16

Boca de reg 17

Boca de reg 18

Boca de reg 19

Boca de reg 20

Boca de reg 21

Boca de reg 22

By-pass mestre

Electroválvula

XARXA SECUNDÀRIA
DE REG

XARXA
ELÈCTRICA

XARXA
PRIMÀRIA
DE B.R.

LLEGENDA D'INSTAL·LACIÓ
Pericó 60x60cm amb by-pass sectorial de 1.1/2" (senzill)

Instal·lació elèctrica cable mànega de 100v
Xarxa secundària P.E. 50mm Ø 10atm baixa densitat alimentària (reg)
Xarxa secundària P.E. 25mm Ø 10atm baixa densitat alimentària (difusors/boquets giratoris)

Xarxa primària P.E. Ø10 atm baixa densitat alimentària (reg)

Tubulars de doble o interior que el de les instal·lacions d'aigua en zones pavimentades
Aspersor de turbina emergent estàndard
Boca de Reg "Parc i Jardins"

Xarxa primària P.E. Ø 10atm baixa densitat alimentària (boca reg)

DETALL Nº1 - ESQUEMA GRÀFIC INSTAL·LACIÓ DE REG PER ASPERSIÓ (AMB COBERTURA 100%)

XARXA PRIMÀRIA
DE REG
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Ø
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PROPOSTA INST. ELE.

PLANTA

Pr
om

ot
or

:
Aj

un
ta

m
en

t d
e

Ll
iç

à 
d'

Am
un

t

Ar
qu

ite
ct

a:
An

na
 A

lte
m

ir 
M

on
ta

ne
r

Co
l·l

ab
or

ad
or

:
Sp

yr
os

 S
ch

in
as

PR
O

JE
CT

E 
BÀ

SI
C 

I
EX

EC
U

TI
U

Pa
rc

 d
e 

Ca
 l'

Ar
tig

ue
s

Ll
iç

à 
d'

Am
un

t
Va

llé
s 

O
rie

nt
al

D
AT

A
Ju

lio
l 2

02
1

A11/500

INS-01
N



QCP - NOU
A1

QCP - NOU
A2

QCP - NOU
A3

QCP - NOU
A4

LLEGENDA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Quadre de comandament i protecció NOU

Columna cilíndrica de 4m d'alçada amb lluminària
NOVATILUX model INNOVA B  de 24 LEDs (30W 4000K)
Columna cilíndrica de 10m d'alçada amb projectors
NOVATILUX model MILAN de 48 LEDs (100W 4000K)
Columna cilíndrica amb 3 projectors existent

Arqueta per registre

Línia A1 RVFV 4x6mm2 + Coure Nu 1x35mm2 TT (soterrat)
Línia A2 RVFV 4x6mm2 + Coure Nu 1x35mm2 TT (soterrat)
Línia A3 RVFV 4x6mm2 + Coure Nu 1x35mm2 TT (soterrat)
Línia A4 RVFV 4x6mm2 + Coure Nu 1x35mm2 TT (soterrat)

QCP - NOU
A1

QCP - NOU
A2

QCP - NOU
A3

QCP - NOU
A4

Cable de coure nu 35mm2

Cable de coure amb aïllament verd i groc de 16mm2

Pica de coure

T/I 50/0.2 A

PROTECTOR
CONTRA
SOBRETENSIONES
PERMANENTES
Y TRANSITORIAS

N blau 16mm2
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2 4 6 8
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SORTIDA 1
6mm

Línia F1 RVFV 2x2,5mm2 + Coure Nu 1x35mm2 TT (soterrat)

Xarxa d'aigua general

Pericó de Clau de Pas

Comptador

Clau de Pas Abonat

Vàlvula de retenció de clapeta

Armari programador

Cabalímetre
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a 
de
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l

Arqueta By-pass sectorial

Xarxa Secundaria de reg
Filtre

Reductor
de

pressió

Arqueta By-pass sectorial

Xarxa Secundaria de reg
Filtre

Reductor
de

pressió

Arqueta By-pass sectorial

Xarxa Secundaria de reg
Filtre

Reductor
de

pressió

Arqueta By-pass sectorial

Xarxa Secundaria de reg
Filtre

Reductor
de

pressió

Arqueta By-pass sectorial

Xarxa Secundaria de reg
Filtre

Reductor
de

pressió

Arqueta By-pass sectorial

Xarxa Secundaria de reg
Filtre

Reductor
de

pressió

Font 1

Font 2

Font 3

Boca de reg 1

Boca de reg 2

Boca de reg 3

Boca de reg 4

Boca de reg 5

Boca de reg 6

Boca de reg 7

Boca de reg 8

Boca de reg 9

Boca de reg 10

Boca de reg 11

Boca de reg 12

Boca de reg 13

Boca de reg 14

Boca de reg 15

Boca de reg 16

Boca de reg 17

Boca de reg 18

Boca de reg 19

Boca de reg 20

Boca de reg 21

Boca de reg 22

By-pass mestre

Electroválvula

XARXA SECUNDÀRIA
DE REG

XARXA
ELÈCTRICA

XARXA
PRIMÀRIA
DE B.R.

B.R.

BY-PASS 0,20

LLEGENDA D'INSTAL·LACIÓ
Pericó 60x60cm amb by-pass sectorial de 1.1/2" (senzill)

Instal·lació elèctrica cable mànega de 100v
Xarxa secundària P.E. 50mm Ø 10atm baixa densitat alimentària (reg)
Xarxa secundària P.E. 25mm Ø 10atm baixa densitat alimentària (difusors/boquets giratoris)

Xarxa primària P.E. Ø10 atm baixa densitat alimentària (reg)

Tubulars de doble o interior que el de les instal·lacions d'aigua en zones pavimentades
Aspersor de turbina emergent estàndard
Boca de Reg "Parc i Jardins"

Xarxa primària P.E. Ø 10atm baixa densitat alimentària (boca reg)

DETALL Nº1 - ESQUEMA GRÀFIC INSTAL·LACIÓ DE REG PER ASPERSIÓ (AMB COBERTURA 100%)
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T/I 50/0.2 A

PROTECTOR
CONTRA
SOBRETENSIONES
PERMANENTES
Y TRANSITORIAS

N blau 16mm2

L1 negre 16mm2

L2 marró 16mm2

L3 gris 16mm2
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COM
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VL1

N 6
1
3
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CITILUX

FV2N
L1
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N1 L1

ALIMENTACIÓN
MANIOBRA

KFV1
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(AC-1)

1 3 5 7
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IGA
In 40A
(C60N)
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Pr
om

ot
or

:
Aj

un
ta

m
en

t d
e

Ll
iç

à 
d'

Am
un

t

Ar
qu

ite
ct

a:
An

na
 A

lte
m

ir 
M

on
ta

ne
r

Co
l·l

ab
or

ad
or

:
Sp

yr
os

 S
ch

in
as

PR
O

JE
CT

E 
BÀ

SI
C 

I
EX

EC
U

TI
U

Pa
rc

 d
e 

Ca
 l'

Ar
tig

ue
s

Ll
iç

à 
d'

Am
un

t
Va

llé
s 

O
rie

nt
al

D
AT

A
Ju

lio
l 2

02
1

INS-03

SE A3

DE COMANDAMENT



0,
10

m
ín

im
 0

,6
0

0,
10

Cinta indicadora

mínim 0,40

0,
05

ESCALA

PROPOSTA

DETALL RASA
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ZDGP1

ZDGP2

ZDGP3

ZDGP4

ZDGP5

ZDGP6

ZDGA1

ZDGA2

ZDGA3

ZDGA4

ZDGA5

BR4

BR3

BR2

BR1

BR5
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BR10 BR11

BR12

BR13

BR14

BR15

BR18

BR16
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BR20

BR21

BR22

F1

F2

F3

DIFUSOR

XARXA SECUNDÀRIA

DETALL Nº2 - ESQUEMA GRÀFIC INSTAL·LACIÓ DE REG PER DIFUSIÓ (AMB COBERTURA 100%)

XARXA PRIMÀRIA

LLEGENDA INSTAL·LACIÓ  XARXA DE REG
Armari programador
Arqueta by-pass sectorial

Xarxa d'aigua general
Xarxa d'aigua principal
Xarxa aigua de fonts
Xarxa d'aigua de boques de reg
Xarxa de reg arbrat viari ZDGA1
Xarxa de reg arbrat viari ZDGA2
Xarxa de reg arbrat viari ZDGA3
Xarxa de reg arbrat viari ZDGA4
Xarxa de reg arbrat viari ZDGA5

Boques de reg
Font d'aigua

ESCALA

PROPOSTA INST. FONT.
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Xarxa d'aigua general

Pericó de Clau de Pas

Comptador

Clau de Pas Abonat

Vàlvula de retenció de clapeta

Armari programador

Cabalímetre
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Arqueta By-pass sectorial

Xarxa Secundaria de reg
Zona degoteig Parterres 1

Filtre

Reductor
de

pressió
Descàrrega automàtica

Descàrrega Manual

Desguàs

Arqueta By-pass sectorial

Xarxa Secundaria de reg
Zona degoteig Parterres 2

Filtre

Reductor
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pressió
Descàrrega automàtica

Descàrrega Manual

Desguàs

Arqueta By-pass sectorial
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INSTAL·LACIÓ FONT.



LONGITUD MÀXIMA 80m
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40
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0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.20

XARXA SECUNDÀRIA
DE REG PE 50mm

XARXA PRIMÀRIA
DE REG0.

25

BY-PASS

VÀLVULA DE
DESCÀRREGA
AUTOMÀTICA

TUB DESGUÀS

VÀLVULA RÀCORD
PLA DE RENTAT MANUAL

TUB DE PR 16mm
AMB DEGOTADORS
INTEGRATS DE 2.5 l/h
AUTOCOMPENSANT I
AUTONETEJABLES

TUB DE REG PER
DEGOTEIG P.E. 40mm

ANELL DE DEGOTADORS
7uts 3.5l/h

TUB DRENANT DE 50mm Ø

ESCOCELL

TUBULAR DE DOBLE Ø
INTERIOR DEL TUB DE REG

ARBRE

0.
04

0.
15

0.
21

0.
10

0.
50

0.
10

0.
50

0.40 S/MÀQUINA

PAVIMENT DUR

FORMIGÓ
H-100

SAULÓ

LÀMINA POLIETILÈ
COLOR VERD
SAULÓ
TUBULARS DE DOBLE
Ø QUE EL TUB

TUBS POLIETILÈ
Ø VARIABLE

TUB CORRUGAT REFORÇAT
Ø VARIABLE INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA

≥10cm ≥10cm

GESPA O PAVIMENT TOU

TERRA
VEGETAL

TUB DE REG

TUBS POLIETILÈ
Ø VARIABLE

TUB CORRUGAT REFORÇAT
Ø VARIABLE INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA

TUB BOCA
DE REG
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SE A4

ESQUEMA REPRESENTATIU DE REG PER DEGOTEIG ALS PARTERRES CROQUIS DETALLS DE REG PER DEGOTEIG EN ARBRES D'ALINEACIÓ

ESQUEMES DE LA 
INSTAL·LACIÓ FONT.

TRAÇAT DE LES XARXES DE REG
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