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MEMÒRIA VALORADA CONSTRUCCIÓ NOVA TANCA DE LA MASIA DEL 

CONJUNT DE CAN BARRA , ADEQUACIÓ DEL PATI INTERIOR I ESPAIS 

EXTERIORS. 

 

MEMÒRIA, ANTECEDENTS 

 

Treballs efectuats fins ara 

La rehabilitació de la Casa dels Senyors –l’antiga torre modernista d’estiueig 

construïda en 1888 al costat de la Masia- en el Conjunt de Can Barra ha estat 

una fita assolida força significativa en la recuperació del Conjunt de Can Barra 

ja que representava el primer pas de la incorporació d’aquest recinte 

patrimonial al sistema d’equipaments culturals de St. Quirze del Vallès. 

 

La Casa dels Senyors, escola de música 

La rehabilitada Casa dels Senyors que va recuperar tot el seu esplendor va 

començar ja fa anys la seva activitat com a escola elemental de música. 

L’edifici completament adaptat, amb sales i aules insonoritzades i sala d’actes 

dins dels espais senyorívols de l’antiga construcció del Segle XIX, inicia la seva 

activitat docent que es va anar complementant en diferents fases successives 

amb tots els nous usos programats per al recinte de Can Barra. 

 

Rehabilitació i Escola Taller 

Els treballs de rehabilitació de la Casa dels Senyors efectuats segons el 

projecte executiu de primera fase de rehabilitació del Conjunt de Can Barra van 

estat executats en part per una empresa de construcció i en part pels alumnes 

de l’Escola Taller Municipal de manera que, a més d’un estalvi, les obres van 

ser un instrument de formació dels alumnes de l’Escola Taller. Aquesta mateixa 

experiència tan positiva es va repetir a la segona fase, La Masia, en algun 

sector de les obres. 

 

Rehabilitació de la masia 

En data 29.04.04 es va aprovar definitivament el projecte executiu d’obres 

ordinàries per la rehabilitació de l’edifici de la Masia del conjunt de Can Barra, 

redactat pels arquitectes Xavier Fabrer i Carreras i Lluís Dilmé i Romagós.  

 



 

 

MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

 

La tanca i els espais de pati interior i exterior de la Masia, objecte de la 

present  memòria valorada 

 

La Masia de Can Barra és una construcció que arrenca segurament en el Segle 

XVII a partir d’alguna construcció precedent i que ha anat creixent al llarg dels 

segles de manera que les tres crugies originals van créixer fins a planta baixa i 

dos pisos i van sofrir l’agregació de cossos laterals integrats en un sol volum 

(solanar de llevant i solanar de ponent) i d’altres propers (cellers i pallisses) 

més o menys articulats amb el volum originari. El conjunt de La Masia 

constitueix el millor exemple d’unitat d’explotació agrària que s’ha conservat a 

St. Quirze del Vallès. L’objecte del projecte de rehabilitació de l’edifici  va ser 

consolidar, restaurar i reconstruir la seva arquitectura alhora que se la dotava 

de nous usos que donaven sentit a la seva nova vida. 

 

Criteris d’intervenció del projecte inicial en la masia 

 

El nous usos de La Masia van acabar donant sentit a tota la intervenció i, en 

primer lloc, el projecte va mostrar i donar resposta a la pròpia història de l’edifici 

d’acord amb el projecte redactat. El projecte executiu de rehabilitació de La 

Masia va tractar de diferent manera cada una de les àrees del conjunt edificat. 

El cos central de les tres crugies primigènies va rebre el tractament més 

mimètic (llevat del de comunicació vertical que, per a fer el nou edifici 

accessible a totes les persones va incorporar un ascensor). Aquesta mimesi va 

arribar a l’extrem de la reproducció de l’espai de cuina i forn de l’antiga Masia 

que pel mal estat en que es trobava va  caldre reconstruir en gran part. Els 

cossos afegits a llevant i a ponent van tenir un tractament diferenciat a les 

obertures que, amb acer corten, van mostrar els nous requeriments de l’edifici. 

El gran celler, el darrer dels cossos afegits a la vella Masia, va rebre encara un 

tractament més diferenciat enrederint una crugia i adherint, juntament amb 

l’accés exterior, un volum baix per a cabina de control, projecció i traducció de 

la nova sala polivalent. 

 

 



 

La Masia, equipament municipal de referència 

 

L’accés de La Masia per la crugia central, es va voler fer evident des de 

l’exterior gràcies a la reixa de barrots verticals del tot permeable a la visió. Tota 

La Masia es veia així amb claredat, al costat de la Casa dels Senyors que ja 

tenia la seva pròpia tanca, a través d’aquesta reixa moderna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En data 20 de juliol de 2017 el mur de paredat de pedra i morter amb reforços 

de verdugades de maó a les cantonades i en alguna filada horitzontal, que 

formava part del tancat de la torre modernista de la Masia construïda el 1888, 

va cedir en tota la seva longitud. 

En aquest tipus de tancament el morter solia ser de calç o de fang o bé una 

combinació dels mateixos. Es podien distingir tres maneres de murs de 

paredat, l’ordinari o comú, el paredat carejat i el paredat encofrat. El que es va 

utilitzar en la construcció de la tanca és el paredat comú,  fet de pedres tal i 

com venien de la cantera agafades amb 2 o 3 cm de morter. Era molt utilitzat 

pel poc treball que requeria la pedra i  en conseqüència econòmic. A 

conseqüència de la configuració de les pedres, el mur de paredat comú es 

indicat en especial per a petites construccions on no hi ha grans requeriments 

d’esforços. 

 



 

Estat en que es trobava la tanca abans del col·lapse. 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge actual amb el mur col·lapsat 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anàlisi patologies que han pogut provocar  l’enfonsament 

 

Le patologies que han pogut provocar el col·lapse del mur, segurament no han 

tingut una sola causa, sinó que han estat un cúmul de afectacions les que han 

anat minvant la capacitat portant del mur, fins a disminuir cada cop més la seva 

capacitat de suportar tensions. 

 

Una primera causa possible de patologia pot haver estat la humitat del terreny 

que puja pel mur a causa de la capil·laritat, poden afectar al mur fins alçades 

de fins a 2 metres. El mur humit te menys capacitat de suportar tensions i per 

tant hi ha una disminució de la seva resistència. 

 

L’erosió de les juntes i la pèrdua del material aglomerant del mur, provocat 

també per la humitat per capil·laritat  i per les inclemències metrològiques, son 

les causes principals d’aquesta segona patologia. La pluja combinada amb les 

glaçades, va esquerdant i trencant el morter fent que en vagi disminuint la 

secció. El vent i la contaminació també poden accelerar la patologia. 

 

Aquesta acció mecànica dels agents atmosfèrics, atac físic (pluja, vent, gelada)  

combinada amb la contaminació de l’aire (atac químic), en funció del temps 

transcorregut des de l’inici de l’erosió de la pedra, pot arribar a afectar la pròpia 

estabilitat. 

 

Tots aquests factors, juntament amb l’empenta que ha anat provocant per 

l’acumulació d’aigua en períodes de pluja la pròpia terra que hi ha al trasdós del 

mur, mes les empentes de les arrels del arbres existents que limiten amb la 

paret de la tanca, han anat provocant que el mur al llarg dels anys anés perdent 

verticalitat, que juntament amb la pèrdua de secció en la seva base i la 

inexistència de fonaments i pilars d’arriostrament en tota la seva longitud, han 

provocat finalment que el gir provocat per l’excentricitat de la propi carga del 

pes propi del mur es desplomés, arrossegant tota la tirada de mur entre els dos 

contraforts actualment existents entre la zona dels comptadors i el final de la 

tanca renovada en la ultima actuació al conjunt de la Masia de Can Barra.  

 

 

 



 

Propostes d’intervenció de la Memòria valorada 

 

Els edificis públics tenen la funció afegida al seu ús natural, de qualificar 

l’entorn, l’espai públic que els envolta i concentrar activitat. D’entre tots els 

edificis públics els equipaments culturals tenen sobretot aquesta plusvàlua 

cívica. Són els equipaments culturals els que esdevenen fites identificadores de 

col·lectivitats de barris sencers. És amb equipaments culturals que es pot 

frenar el paisatge urbà anodí i el teixit cívic desintegrat. En front a la creixent 

ciutat dormitori de la perifèria de St. Quirze del Vallès els elements 

identificadors amb caràcter, el patrimoni arquitectònic i l’activitat cultural són el 

remei a l’atomització de la vida ciutadana. 

 

La recuperació de l’antic recinte de La Masia, La Casa dels Senyors, els horts i 

les basses –per la seva posició central juntament amb el parc- ha permès 

relligar les dues trames urbanes de la vila, activant la vida ciutadana. 

 
El criteri d’intervenció en la reconstrucció de la tanca recupera l’idea de fer 

evident la presencia de la Masia i la Casa dels Senyors des de l’espai exterior 

de l’equipament, continuant l’execució del muret de formigó i la reixa de barrots 

verticals del tot permeable a la visió. Tot el conjunt de La Masia i la Casa dels 

Senyors es veu així amb claredat, integrant de manera visual l’equipament amb 

l’espai públic que l’envolta. 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Es proposa també una intervenció al pati interior de la masia, pavimentant 
l’àmbit que limita amb la tanca exterior, actualment de sauló,  amb un nou 
paviment que permeti eliminar l’acumulació d’aigua de pluja en el terreny, per 
tal de disminuir les humitats per capil·laritat que ajuden a provocar les 
eflorescències a l’estucat de la façana de la Masia.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalment  l’actuació incorporarà un tractament de jardineria en la part exterior 
de la tanca que limita amb el Passeig de can Barra, continuant amb el mateix 
criteri que el ja iniciat a l’ambit de l’aparcament, incorporant arbustives de baixa 
alçada que permetin seguir visualitzant l’interior del recinte, i  produeixin  
taques de color en aquesta zona mitjançant la plantació d’arbustives que 
produeixin flors de colors en les diferents èpoques de l’any. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESSUPOST DE LA MEMORIA VALORADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obra:

Codi Tipus Ud Resum QUANTITAT PREU IMPORT
1 Capitol Nova tanca masia can barra 

F2200005 Partida 1.1 PA Enderroc restes de muret de pedra existents amb 
retroexcavadora amb martell trencador i carrega sobre 
camió i excavació de teres per la formació del fonament 
del mur de contenció en terreny compacte amb 
retroexcaadora i carrega directa sobre camió

1,00 1.600,00 1.600,00

F221A220 Partida 1.2 PA Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus i 
terres a dipost autoritzat, amb camió de per a recorregut 
de fins a  20 Km.

1,00 600,00 600,00

F2411220 Partida 1.3 PA Formació de sabata mur de contencio amb formigó 
prefabricat de R-C. 25 Nww/mm2 abocat amb cubilot 
de 250 l , d'acord amb les mesures i especificacions  
tecniques dels planols de detall de la memòria valorada

1,00 1,00 1.200,00

F30516G3 Partida 1.4 PA. Formació mur de formigó prefabriat de 30 cm de gruix  a 
una cara vista abocat amb cubilot de 250 l, d'acord 
amb les mesures i especificacions  tecniques dels planols 
de detall de la memòria valorada

1,00 1,00 1.200,00

F32DCA03 Partida 1.5 PA. Formació encofrat amb fusta de tauler fenolic per 
quedar a una cara vista,  d'acord amb les mesures i 
especificacions  tecniques dels planols de detall de la 
memòria valorada

1,00 1,00 3.000,00

JAV12505 Partida 1.6 PA. Formació armat mur de formigo i sabata amb una 
quanita de ferro de 45 Kg/m3 en el mur de formigo i 40 
Kg / m3 en la quantai de la sabata, 

1,00 1,00 1.300,00

F96500021 Partida 1.7 PA. Adequació cantonades de verdugades de maò en els 
extrems de l'actuació de la tanca, amb totxo manual i 
morter de ciment. Es preveruan els atirantatges 
necessarsi al mur de fomigo per assegurar l'estabilitat 
d'aqeusts matxons de cantonda existents on entregara la 
nova tanca i el nou mur.  

1,00 1.800,00 1.800,00

F32D00145 Partida 1.8 PA Subministre i cololcacio de nova tanca metal.lica, igual 
a l'exitent en la façana d'accés a la masia, d'acord amb  
les mesures i especificacions  tecniques dels planols de 
detall de la memòria valorada

1,00 8.600,00 8.600,00

TOTAL CAPITOL 1 Nova tanca masia de Can Barra 19.416,09

2 Capítol Intervenció al pati interior de la masia

F2200006 Partida 2.1 m2 Enderroc vorera de pavimet de toves ceramiques 
existents inclos solera de formigó 

38,00 12,00 456,00

F2200007 Partida 2.2 m3 Excavació del terreny per mitjans mecanics amb pala 
carregadora amb escarificadora i carrega indirecta 
sobre camió, inclos excavio manual en els llocs on sigui 
necessari (màxim fins 0,20m. de fondaria)

74,50 5,50 409,75

F32DCA03 Partida 2.3 m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment amb 
compactacio del 95 % proctor modficat

298,00 3,10 923,80

Memoria valorada construccio nova tanca de la masia del conjunt de Can Barra, 
adequació del pati interior i espais exteriors.

Pressupost



JAV12506 Partida 2.4 m2 Paviment de formigó HF-4,5 Mpa, de 16 cm. de gruix, de 
consistencia plastica, escampat amb transport interior 
mecànic, acabat superfical a definir per la direccio 
facultativa, remolinat mecanic afegint 4 KG/m2 de pols 
de quars, color a decidir per la direccio facultativa, 
rentat amb incorporació de desactivant i 0 ratllat 
mecanic manual. Inclou replanteig, l'encofrat amb 
bisella qeu sigui necessari pr forma cada llosa del 
paviment i per la formació d'escosells. Inclosa la 
formació de junts oberts amb encofrat i beisels o junts 
amb mitjans mecanics de 6 a 8 mm. d'amplada i de 2 
cm. de fondaria. Tot inclos completament acbat.  

298,00 29,50 8.791,00

TOTAL CAPITOL 2  Intervenció pati interior masia 10.580,55

3 Capítol Enjardinament espai exterior

F2200005 Partida 3.1 m2 Llaurada de terreny fluix a una fondaria de 0,20 m amb 
tractro sobre neumatics i equip de llaurada d'una 
amplada de treball de 0,6 a 1,19 m. per una pendetn 
inferior al 12% 

750,00 0,25 187,50

F922101J Partida 3.2 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta amb una 
conductigvitat electrica menro de 0,8 dS/m segons NTJ 
07A, subminisrada a granel i escampada 
ambnretroexcavadora petira i mitjans manuals 

65,00 40,00 2.600,00

F922100U Partida 3.3 UT Subministrament i col.locacio de Carex Flacca en alveol 
forestal de 400 cm3

0,82 250,00 205,00

F9F15120 Partida 3.4 UT Subnministrament i col.locacio de Lavanda angustifolia 
en test de 11 cm.

0,74 250,00 185,00

F9F15122 Partida 3.5 UT Subnministrament i col.locacio d'Arum Italicum en 
conenidor de 3 L

0,79 250,00 197,50

F9F15123 Partida 3.6 UT Subnministrament i col.locacio de Carex Comands 
Frosted Curts  en conenidor de 3 L

3,78 100,00 378,00

F9F15124 Partida 3.7 UT Subnministrament i col.locacio de pennisetun Setaceum  
en conenidor de 3 L

2,36 100,00 236,00

F9F15125 Partida 3.8 UT Subnministrament i col.locacio de matricaria Chamomilla 
en conenidor de 3 L

3,83 100,00 383,00

F9F15126 Partida 3.9 PA Subministe i installñacio de reg a l'ambit, incloent 
escomesa a xarxa esisten o comptador, boca de reg, 
programador de reg, elecgtrovalvula per a instal.lació 
de reg i perico de registre de fabrica de maó

1,00 2.100,00 2.100,00

F9F15127 Partida 3.10 ml Tub de polietilie de designacióPE 100, de 50 mm. de 
diametre nominal de 10 bar de presio normal serie SDR 
17, UNE-EN 12201-2 connectat a pressió amb grau de 
difiultat mitjà utilitzant accessoris de plsatic i col.locat al 
fons de la rasa

200,00 12,20 2.440,00

F9F15128 Partida 3.10 m3 Excavacio de rasa per reg en terreny compacte amb 
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora per a 
la instla.lacio dels tubs de polietile.

40,00 8,10 324,00

F9F15129 Partida 3.11 m2 Repas i piconatge del sol de rasa de reg amb 
compactació màxima del 95 %

70,00 3,95 276,50

F9F15130 Partida 3.12 m3 Rebliment i piconatge de rasa de reg amb material 
adequat de la propia excavació, en tongades de gruix 
de fins a 25 cm. Utilitzant com a vibrador per a 
compactar, amb compactacio del 90% PM. 

40,00 9,80 392,00

TOTAL CAPITOL 3    Enjardinament espai exterior 9.904,50

Sant Quirze del Valles, 26 de juliol de 2017

Francesc Fortuny Agramunt

arquitecte



RESUM  DE CAPITOLS

CAPITOL 1  NOVA TANCA MASIA DE CAN BARRA 19.416,09

CAPITOL 2  INTERVENCIO AL PATI INTERIOR DE LA MASIA 10.580,55

CAPITOL 3  ENJARDINAMENT ESPAI EXTERIOR 9.904,50

Pressupost execució material 39.901,14

6,00 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 39.901,14 2.394,07

13,00 % DESPESES GENERALS SOBRE 39.901,14 5.187,15

TOTAL 47.482,36

21 % IVA SOBRE    10.552,50 9.971,29

TOTAL PRESSUPOST MEMORIA VALORADA 57.453,65

Aquest pressupost d'execució per contracte puja la quantitat de

CINQUANTA SET MIL QUATRECENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS

Sant Quirze del Valles, 26 de juliol de 2017 

Francesc Fortuny Agramunt 

arquitecte municipal



 

 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
1.       MEMÒRIA ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
1.1 OBJECTE DE L'ESTUDI 
 
Aquest Estudi de Seguretat i Salut correspon a la Memòria valorada per la construcció 
de la nova tanca de la Masia del conjunt de Can Barra i a l’adequació del pati interior i 
els espais exteriors.  
 
Estableix, durant l’execució d'aquesta obra, les previsions respecte a prevenció de 
riscos d'accidents i malalties professionals, així com els derivats dels treballs de 
reparació, conservació  i manteniment, i les instal·lacions preceptives de higiene i 
benestar dels treballs. 
 
Servirà per a donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per a portar a 
terme les seves obligacions en el camp de la prevenció de riscos professionals, 
facilitant el seu desenvolupament, sota el control de la Direcció Facultativa, d'acord 
amb el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 
 
 
1.2 CARACTERÍSTIQUES DE L'OBRA 
 
1.2.1 Obres contemplades 
 
Les obres contemplades al present projecte són les de: 
 
- esplanació i moviments de terres del sòl corresponent a rases i anivellament de 

terres 
- pavimentació  
- fonaments i murs de contenció 
- serralleria 
- jardineria i reg 
 
1.2.2 Pressupost de l'obra 
 
El Pressupost d’Execució Material de la Memòria valorada per la construcció de la 
nova tanca de la Masia del conjunt de Can Barra i a l’adequació del pati interior i els 
espais exteriors és de 57.453,66 € 
 
1.2.3 Termini d'execució 
 
El termini d'execució previst de l’obra és de 1 (un) mes. 
 
1.2.4 Personal previst 
 
Es preveu un nombre aproximat de 5 persones per a l'execució de l'obra. 
 
 
 



 

1.3 PROCEDIMENTS, EQUIPS TÈCNICS I MITJANS AUXILIARS A UTILITZAR 
EN  L’EXECUCIÓ DE L’OBRA. 

 
Moviment de terres, excavacions i terraplens 
 
• Maquinària d’excavació 
• Maquinària de moviment de terres 
• Maquinària de compactació 
• Camions de trabuc 
• Compressors i martells pneumàtics 
• Eines manuals 
 
 
Subbase i base, ferms i paviments 
 
• Maquinària d’estesa i compactació 
• Camions de trabuc 
• Pavimentadores 
• Regs 
• Eines manuals 
 
 
Demolicions i enderrocs 
 
• Maquinària de càrrega 
• Camions de trabuc 
• Compressors i martells pneumàtics 
• Eines manuals 
 
Pous, rases, etc. 
 
• Maquinària d’excavació 
• Camions 
• Formigoneres 
• Grues 
• Prefabricats 
• Eines manuals 
 
Drenatges, sanejament  i canalitzacions 
 
• Formigoneres 
• Tubs i canonades 
• Recobriments 
• Grues 
• Prefabricats 
• Eines manuals 
 
 
 
 
 



 

Instal·lacions elèctriques, d'automatització i d’enllumenat 
 
• Conduccions 
• Generadors 
• Escomeses 
• Llums i projectors 
• Armaris elèctrics de B.T. i control 
• Instal·lació d'equips d'alimentació ininterrompuda. 
• Instal·lacions de cables i canalitzacions elèctriques 
• Instal·lacions d’enllumenat interior i d’exterior 
• Xarxa de terres de protecció 
• Instal·lacions de vigilància i intrusisme 
• Instal·lació d'instrumentació 
• Automatització i control 
• Estacions transformadores 
• Eines manuals 
 
Acabaments, barreres, vorades, senyalització, mobiliari urbà. 
 
• Formigoneres 
• Col·locació paviments 
• Prefabricats 
• Camions 
• Grues 
• Eines manuals 
 
Jardineria, recobriments vegetals. 
 
• Camions i camions 
• Subministrament de plantes 
• Reg, dipòsits, bombes i grups de pressió 
• Tractaments fitosanitaris 
• Eines manuals 
 
 
1.4 IDENTIFICACIÓ I RELACIÓ DELS RISCS PROFESSIONALS DE LES 

DIFERENTS   UNITATS D'OBRA QUE PODEN SER EVITATS 
 
Moviment de terres, excavacions i terraplens 
 
• Caigudes per talussos 
• Col·lisió de màquines o vehicles 
• Bolcades de màquines i vehicles 
• Interferències amb línies elèctriques, telefòniques, serveis municipals, 

enllumenat, etc. 
• Electrocucions amb línies elèctriques 
• Pols per circulació de vehicles o vent 
• Sorolls 
• Projecció de partícules als ulls 

 
 



 

Subbase i base, ferms i paviments 
 
• Col·lisió de màquines o vehicles 
• Bolcades de màquines i vehicles 
• Pols per circulació de vehicles o vent 
• Cremades per utilització de productes bituminosos 
• Sorolls 
• Projecció de partícules als ulls 
 
Demolicions i enderrocs 
 
• Col·lisió de màquines o vehicles 
• Bolcades de màquines i vehicles 
• Interferències amb línies elèctriques, telefòniques, serveis municipals, 

enllumenat, etc. 
• Electrocucions amb línies elèctriques 
• Pols per circulació de vehicles o vent 
• Sorolls 
• Projecció de partícules als ulls 
 
Pous, rases, etc. 
 
• Electrocucions amb línies elèctriques 
• Esquitxades de formigó 
• Causticacions 
• Col·lisió de màquines o vehicles 
• Bolcades de màquines i vehicles 
 
Drenatges, sanejament i canalitzacions 
 
• Cops i/o atrapaments amb elements suspesos (tubs, encofrats, etc.) i 

ensorrament de tubs  aplegats 
• Col·lisió de màquines o vehicles 
• Bolcades de màquines i vehicles 
• Interferències amb línies elèctriques, telefòniques, serveis municipals, 

enllumenat, etc. 
• Electrocucions amb línies elèctriques 
• Pols per circulació de vehicles o vent 
• Esquitxades de formigó  
• Causticacions 
• Sorolls 
• Projecció de partícules als ulls 
 
Instal·lacions elèctriques, d'automatització i d’enllumenat 
 
• Interferències amb línies elèctriques, telefòniques, serveis municipals, 

enllumenat, etc. 
• Electrocucions amb línies elèctriques 
• Cremades amb bufador 
• Sorolls 
• Projecció de partícules als ulls 



 

Acabaments, barreres, vorades, senyalització, mobiliari urbà 
 
• Col·lisió de màquines o vehicles 
• Cremades amb bufador 
• Sorolls 
• Projecció de partícules als ulls 
 
Jardineria, recobriments vegetals 
 
• Caigudes per talussos 
• Col·lisió de màquines o vehicles 
• Bolcades de màquines i vehicles 
 
Maquinària de moviment de terres 
 
• Bolcades 
• Caiguda d'objectes sobre l'operari 
• Incendis 
 
Maquinària d'estesa de paviment asfàltic 
 
• Vapors de l'asfalt 
 
Camió formigonera 
 
• Escames, causticacions i dermatosis 
• Esquitxades als ulls 
 
Camió de trabuc 
 
• Incendis 
• Caiguda per cantells de talús 
• Col·lisions 
• Bolcades 
 
Retroexcavadora 
 
• Bolcades 
 
Grues automòbils 
 
• Bolcades 
• Atrapaments 
• Caiguda de la càrrega 
 
Maquinària de compactació 
 
• Bolcades 
• Caiguda per cantells de talussos 
• Col·lisions 
 



 

1.5 IDENTIFICACIÓ I RELACIÓ DELS RISCS PROFESSIONALS DE LES 
DIFERENTS   UNITATS D'OBRA QUE NO PODEN ELIMINAR-SE 

 
 
Moviment de terres, excavacions i terraplens 
 
• Picades i Talls 
• Caigudes de personal al mateix i a diferent nivell 
• Cops i atrapaments 
• Atrapaments i cops amb la retroexcavadora 
• Atropellaments per màquines o vehicles 
• Vibracions 
 
Subbase i base, ferms i paviments 
 
• Caigudes de personal al mateix i a diferent nivell 
• Cops i atrapaments 
• Atropellaments per màquines o vehicles 
• Vibracions 
 
 
Demolicions i enderrocs 
 
• Picades i Talls 
• Caigudes de personal al mateix i a diferent nivell 
• Cops i atrapaments 
• Atropellaments per màquines o vehicles 
• Vibracions 
 
Pous, rases, etc. 
 
• Picades i talls 
• Caigudes de personal al mateix i a diferent nivell 
• Atrapaments i cops amb la retroexcavadora 
• Atropellaments per màquines o vehicles 
 
Drenatges, sanejament i canalitzacions 
 
• Caigudes de personal al mateix i a diferent nivell 
• Cops i atrapaments 
• Atrapaments i cops amb la retroexcavadora 
• Atropellaments per màquines o vehicles 
• Vibracions 
 
Instal·lacions elèctriques i d’enllumenat 
 
• Picades i Talls 
• Caigudes de personal al mateix i a diferent nivell 
• Cops i atrapaments 
 
 



 

Acabaments, barreres, vorades, senyalització, mobiliari urbà 
 
• Picades i Talls 
• Caigudes de personal al mateix i a diferent nivell 
• Cops i atrapaments 
• Atropellaments per màquines o vehicles 
 
Jardineria, recobriments vegetals 
 
• Picades i Talls 
• Caigudes de personal al mateix i a diferent nivell 
• Cops i atrapaments 
• Atrapaments i cops amb la retroexcavadora 
• Atropellaments per màquines o vehicles 
 
Maquinària de moviment de terres 
 
• Atropellaments 
• Relliscades al pujar o baixar 
 
Maquinària d'estesa de paviment asfàltic 
 
• Atropellaments 
• Bolcades 
• Col·lisions 
• Relliscades al pujar o baixar 
• Atrapaments 
 
Camió formigonera 
 
• Atrapaments 
• Atropellaments 
• Relliscades 
• Cops amb les canaletes de descàrrega 
 
Camió de trabuc 
 
• Relliscades 
• Atropellaments 
 
Retroexcavadora 
 
• Cops i aixafaments durant el moviment de gir 
• Relliscades 
• Atrapaments 
• Projecció de pedres sobre l'operari 
• Atropellaments 
 
Grues automòbils 
 
• Atrapaments 



 

Maquinària de compactació 
 
• Atrapaments 
• Relliscades al pujar o baixar 
 
 
1.6 RISCS DE DANYS A TERCERS 
 
Degut a la localització de la obra, en zones pròximes a urbanitzacions, es preveu 
trànsit de vianants  i rodat en la proximitat i a  l’obra. 
Deriven de la circulació dels vehicles d'excavació i transport de materials i de l'obertura 
de rases i pous. 
 
Així mateix, els derivats de la possibilitat de projecció de materials sobre persones i 
vehicles. 
 
Deguts al soterrament de la xarxa d'enllumenat i a les modificacions en el 
clavegueram. 
 
 
1.7 ELIMINACIÓ I PREVENCIÓ DE RISCS PROFESSIONALS 
 
1.7.1 Proteccions individuals 
 
Casc: d'ús obligatori per a tots els treballadors i visitants. 
  
Ulleres: hauran d'utilitzar-se en totes les operacions en que puguin esllavissar-se 
partícules agressives o pols, molt especialment en els treballs amb martell pneumàtic. 
 
Màscara antipols: en els treballs de descàrrega de material purulent, així com en els 
quals el nivell de pols sigui apreciable. 
 
Pantalles contra projecció de partícules: en esmolat o tall de material metàl·lic. 
 
Cinturons de seguretat: si fos necessari treballar a nivell superior al del sòl, i si no 
existís cap altre tipus de protecció. 
 
Davantal de cuir: en els treballs de soldadura i esmolat o tall de materials metàl·lics. 
 
Granota: es tindran en compte les reposicions al llarg de l'obra, segons Conveni 
Col·lectiu  Provincial. 
 
Vestit d'aigua: molt especialment en aquells treballs que no puguin suspendre' en 
condicions  meteorològiques adverses. El seu color serà groc viu. 
 
Botes d'aigua: en les mateixes circumstàncies que els vestits d'aigua, i quan s'hagi de 
treballar en sòls enfangats o mullats, així com en els treballs de formigonat. 
 
Botes de seguretat: per a tot el personal que manipuli càrregues elèctriques. 
 
Botes aïllants: pel personal que treballa en conduccions elèctriques. 



 

D'acord amb la legislació vigent, i quan les circumstàncies ho aconsellin, s'utilitzarà, a 
més a més, protectors auditius, guants de goma fina, guants de cuir i guants 
dielèctrics. 
 
 
1.7.2 Proteccions col·lectives 
 
Pòrtics protectors de línies elèctriques, en la circulació de camions i maquinària sota 
dites línies. 
  
Tanques de limitació i protecció 
 
Senyals de trànsit 
 
Senyals de seguretat 
 
Cinta de balisament 
 
Topalls de desplaçament de vehicles i retrocés en abocament de terres per camions 
de trabuc. 
 
Balisament enllumenat 
 
Extintors 
 
Interruptors diferencials 
 
Preses de terra 
 
En les zones conflictives, hauran d'establir-se itineraris obligatoris pel personal. 
 
Hauran de senyalitzar-se les conduccions elèctriques, les del gas i les de l’aigua. 
 
Les rases, forats, desguassos, etc., hauran de protegir-se amb tanques o baranes i 
senyalitzar-se adequadament. Si la seva profunditat és major de 1.50 metres, s'hauran 
d'estudiar les possibles alteracions del terreny abans de començar l'excavació. En tot 
cas, hauran d'instal·lar-se escales de mà cada 15 metres com a màxim. 
 
En les proximitats de línies elèctriques no es treballarà amb maquinària de la qual la 
part més sortint pugui quedar a menys de dos metres de les mateixes, excepte si està 
tallat el corrent elèctric. En aquest cas serà necessari curt-circuitar la línia i posar-la a 
terra mitjançant una presa de terra de coure de 35 mil·límetres quadrats de secció 
mínima, connectada amb una pica ben humida. 
 
Si la línia té més de 50 KV l'aproximació màxima serà de 4 metres. 
 
Hauran d'inspeccionar-se les zones on puguin produir-se fissures, esquerdes, 
erosions, eixamplaments, embalums, etc., per si fos necessari prendre mides, 
independentment de la seva correcció si procedís. 
 
 



 

1.7.3 Prevenció específica 
 
• Cops i atrapaments per demolicions 
 
El personal anirà equipat amb casc i roba de treball. El calçat serà especial, amb botes 
de cuir de mitja canya. S'utilitzaran guants per evitar lesions a les mans. 
 
S'utilitzaran cordes auxiliars quan es necessiti enderrocar parets per tal d'evitar 
equilibris inestables, que puguin donar lloc a moviments inesperats. Es mantindran les 
distàncies a les demolicions en el moment de les mateixes, restringint l'accés a la zona 
si fos necessari. 
 
• Atropellaments per màquines o vehicles 
 
Es senyalitzaran els talls amb cartells de seguretat per tal d'evitar la presència de 
persones i evitar riscs. 
 
En els talls de compactació d'aglomerat i terres, es col·locaran cartells adossats a les 
màquines i portàtils, prohibint la presència de personal. 
 
Al front dels estenedors, segons l'avanç, es col·locaran cartells prohibint-ne la 
presència de personal en aquest front, per tal d'evitar atropellament per part dels 
camions que facin marxa enrere. 
 
En les cruïlles amb carreteres i camins es senyalitzaran les zones de treball, els 
desviaments i els treballs en calçades i vorades de la mateixa. 
 
El personal que treballi en els enllaços i cruïlles utilitzarà armilles reflectants sempre 
que sigui necessari. 
 
• Col·lisions i bolcades de màquines i camions 
 
Les pistes, cruïlles i incorporacions a vies públiques es senyalitzaran segons normativa 
vigent. Qualsevol senyalització que afecti la via pública serà autoritzada per la Direcció 
Facultativa de l'Obra u Organismes autònoms pertinents. 
 
Els talls de càrrega i descàrrega es senyalitzaran marcant espais per a maniobres i 
aparcaments. 
 
Els cantells de pista que presentin riscs de bolcades es protegiran adequadament. 
 
Quan la descàrrega de camions es faci a abocadors, hauran de col·locar-se topalls. 
 
• Pols per circulació, vent, etc. 
 
Les pistes i traçats per on circulin màquines es regaran periòdicament amb cisterna 
d'aigua. 
 
El personal que treballi en ambient de pols utilitzarà caretes o ulleres antipols. 
 
 



 

• Atrapaments 
 
Les màquines que girin: retroexcavadores, grues, carregadores, etc. portaran cartells 
indicatius, prohibint quedar-se sota el radi d'acció de la màquina. 
 
Pel maneig de grans peces suspeses: tubs, etc., s'utilitzaran cordes auxiliars, guants i 
calçat de seguretat. 
 
Els ganxos que s'utilitzin en els elements auxiliars d'elevació portaran sempre pestell 
de seguretat. 
 
Totes les instal·lacions i màquines de taller portaran les seves transmissions 
mecàniques protegides. 
 
• Caigudes a diferent nivell 
 
S'utilitzaran escales de mà amb dispositius antilliscants per l'accés a interiors 
d'excavacions, etc. 
 
Les excavacions es senyalitzaran amb cordó de balisament. 
 
• Caigudes a mateix nivell 
 
El personal haurà d'utilitzar botes de seguretat adequades al treball que realitzi. 
 
Per a la cruïlla de rases es disposaran passarel·les. Les màquines portaran en els 
accessos a cabines plaques antilliscants. En tots el treballs d'altura serà obligatori l’ús 
de cinturó de seguretat. 
  
• Caigudes d'objectes 
 
Tot el personal de l'obra utilitzarà casc. Quan es treballi en altura amb risc de caiguda 
d'objectes i pugui haver o passar treballadors per nivells inferiors s'acotarà una zona a 
nivell de terra. 
 
Els aplecs de tubs a prop de les excavacions, rases, etc. estaran calçats. 
 
En els treballs amb grues, especialment si són repetitius, es situaran cartells que 
recordin la prohibició de circular o de quedar-se sota càrregues suspeses. 
 
Les plataformes de treball i cantells d'estructures al buit portaran baranes amb el seu 
corresponent sòcol. 
 
Si hi ha esllavissades en talussos, s'utilitzaran paranys amb malla metàl·lica. 
 
De manera general, es senyalitzaran els talls recordant la necessitat d'ordre i neteja 
 
Quan el personal hagi de caminar per ferralla hauran d'habilitar-se passarel·les de 
fusta. 
 
 



 

• Electrocucions 
 
Els quadres elèctrics de distribució s'instal·laran amb interruptor diferencial de mitja 
sensibilitat (300 mA) i presa de terra. 
 
Les màquines elèctriques de ma i la xarxa d'enllumenat aniran protegides amb 
interruptor diferencial d'alta sensibilitat (30mA). Cadascuna de les màquines 
elèctriques disposarà de presa de terra. 
 
Els electricistes tindran a la seva disposició guants dielèctrics. 
 
• Eccemes, causticacions 
 
El personal que treballi en llocs humits o amb aigua, en formigonat de fonaments, 
soleres, fossars, gunitat, etc., utilitzarà botes i d'aigua i guants. 
 
Igualment, el personal de taller en contacte amb olis portarà guants. 
 
Els encarregats dels líquids desencofrants portaran guants, ulleres i caretes. 
 
• Projecció de partícules 
 
S'utilitzaran ulleres en els treballs següents: 
 
-  En els treballs de taller mecànic, pedra d'esmeril, desbarbadores, etc. 
 
- Per obrir regates, caixetins, etc. amb punter i maça, martell picador o martell i 

escarpa. 
 
- Al realitzar demolicions per tal d'evitar projeccions i cops als ulls. 
 
- Al realitzar treballs de neteja amb aire a pressió. 
 
• Cremades 
 
Els soldadors utilitzaran l'equip complet de protecció. 
 
Els operaris encarregats de la bituminadora utilitzaran específicament davantal i 
guants. 
 
Els treballadors encarregats de l'estesa d'aglomerat utilitzaran calçat de seguretat que 
atenuï la calor que els arribi als peus. 
  
• Incendis-Explosions 
 
Les barraques d'oficines, magatzem general, magatzem de fungibles, tallers, 
instal·lacions, serveis del personal, disposaran d'extintors d'incendis segons el tipus de 
foc previsible. 
 
Els equips oxicetilènics portaran incorporats vàlvules d'antirretrocés. 
 



 

• Vibracions, lumbàlgies 
 
Els operaris de màquines de moviment de terres, els conductors de camions de trabuc, 
els operaris de piconadores, especialment les vibrants, i els treballadors que utilitzin 
martells trencadors, portaran cinturó antivibratori. 
 
• Punxades i talls 
 
Tot el personal portarà calçat de seguretat, que haurà de portar plantilla anticlaus, en 
els treballs amb els encofrats de fusta i en els de ferralla. 
 
• Interferència amb línies elèctriques, telèfons, enllumenat 
 
Si la interferència es produeix per circulació de vehicles o màquines sota la línia, 
s'utilitzaran gàlibs en ambdós costats de la mateixa i cartells avisadors del risc. 
 
• Sorolls 
 
Totes les màquines i camions disposaran de silenciador adequat que esmorteeixi el 
soroll. 
 
Quan no sigui possible reduir o anul·lar el soroll de la font, el personal portarà 
proteccions acústiques. 
 
• Ensorraments d'excavacions 
 
Els talussos adequats al tipus de terreny o en el seu cas els estreps necessaris per tal 
d'evitar ensorraments no es defineixen ni dimensionen en aquest Estudi de Seguretat i 
Salut. Correspon al Contractista la responsabilitat sobre les mesures necessàries a 
adoptar a fi i efecte de reduir el risc d’ensorrament, mesures que han de ser aprovades 
per la Direcció Facultativa. 
 
 
• Intoxicacions per fums, pintures, etc. 
 
Quan existeixin concentracions de fums per soldadures es disposarà de ventilació i els 
operaris utilitzaran caretes. 
 
• Radiacions 
 
Els soldadors hauran de portar pantalla adequada al treball que realitzin. 
 
• Interferències amb servei d'aigua i xarxa de clavegueres 
 
És fonamental la utilització de botes quan s'està treballant en rases, així com casc i 
guants, augmentant les precaucions si dits treballs es realitzen en zona urbana i amb 
proximitat de línies elèctriques, intercalant pantalles si fos necessari al costat on pugui 
produir-se el contacte. 
 



 

Dites rases hauran de senyalitzar-se i protegir-se adequadament per a informació dels 
ciutadans, acotant la zona de treball i aplecs de materials per tal d'evitar tot tipus de 
perill. 
 
 
1.7.4 Formació 
 
A la contractació de cada treballador i periòdicament, s'informarà de les mesures de 
seguretat i salut que hauran d'adoptar-se en el treball, així com de la obligatorietat que 
tenen de complir-les. 
 
Abans de començar el treball haurà de comprovar-se que cada operari coneix 
perfectament l'ús de les eines, útils i maquinària que se'l faciliti, i que les utilitza sense 
perill per si mateix i per les persones de l'entorn. En altre cas s'haurà de facilitar 
l'ensenyament i les normes necessàries per garantir el citat fi. 
  
 
1.7.5 Serveis sanitaris i primers auxilis 
 
• Reconeixement mèdic 
 
Tot el personal que comenci a treballar en l'obra haurà de passar un reconeixement 
mèdic previ al treball, i que serà repetit en el període d'un any. 
 
S'analitzarà l'aigua destinada al consum dels treballadors per tal de garantir la seva 
potabilitat, si no procedeix de la xarxa de proveïment de la població. 
 
• Farmaciola 
 
Es disposarà d'una farmaciola contenint el material especificat en l'Ordenança General 
de Seguretat i Higiene en el Treball. 
 
• Assistència a accidentats 
 
S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents Centre Mèdics a on hauran 
de traslladar-se els accidentats pel seu més ràpid i efectiu tractament. 
 
És molt convenient disposar a l'obra, i en lloc ben visible, d'una llista de telèfons i 
direccions dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc., per garantir 
un ràpid transport dels accidentats als centres d'assistència. 
 
 
1.7.6 Serveis comuns 
 
Es disposarà de vestuaris, serveis higiènics i menjadors degudament dotats. 
 
El vestuari disposarà de caselles individuals amb clau, seients i calefacció. 
Els serveis higiènics tindran lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per cada deu 
treballadors, i un WC per cada vint-i-cinc treballadors, disposant de miralls i calefacció. 
 



 

El menjador disposarà de taules i seients amb espatllera, piques de rentar plats, 
escalfador de menjars, calefacció i un recipient per deixalles. 
 
Per a la neteja i conservació dels locals, es disposarà d'un treballador amb la 
dedicació necessària. 
 
 
1.8 PREVENCIÓ DE RISCS DE DANYS A TERCERS 
 
Es senyalitzaran els accessos a l'obra d'acord amb la normativa vigent.  
 
Es col·locaran cartells que prohibeixin l'entrada de persones i vehicles aliens. 
 
Tanmateix caldrà prevenir a tots els operaris de l’obra, especialment als conductors de 
vehicles, que hauran de prendre especial cura durant els períodes d’entrada i sortida 
de la canalla a l’escola. 
 
 
1.9 SENYALITZACIÓ D'OBRA 
 
Les excavacions properes a carreteres, camins, zones urbanes, etc., es senyalitzaran 
per tal d'evitar accidents de curiosos. 
La senyalització haurà de ser aprovada per la Direcció Facultativa, i pot estar sotmesa 
a variacions al llarg de l'obra, en base a necessitats o modificacions que puguin 
presentar-se. Hauran, en tot cas, d'ajustar-se a la instrucció 8-3 I.C.: Senyalització 
d'Obres. 
 
 
 
 
Sant Quirze del Vallès, 26 de juliol de 2017 
 
 
Francesc Fortuny Agramunt 
 
 
 
arquitecte municipal 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
PLANOLS 
 
 
1. Situació i emplaçament 
 
2. Àmbit d’actuació 
 
3. Alçat i secció mur de formigó i tanca 
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