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A. MEMÒRIA 
 

1. ESTAT ACTUAL 

L’àmbit d’intervenció de la proposta és sòl urbà, entorn a la Masia de Can Barra, en el 
Passeig de Can Barra amb C/ Avets i C/ Xiprers, en espai viari (V) d’acord amb el 
planejament vigent. 

El recorregut dels vianants pel Passeig de Can Barra actualment no és accessible i no 
disposa d’un itinerari adaptat per dos motius: 

1. La cruïlla del Passeig Can Barra amb C/ Avets no disposa de pas de vianants; 
ni la pintura viaria ni les voreres accessibles.  

2. Un tram del Passeig Can Barra no disposa de vorera per l’accés de vianants, 
per tant no existeix itinerari accessible pels vianants d’aquesta via.  

 

Fotografies àmbit d’actuació 
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2. OBJECTE  

La present memòria té per objecte la definició de les obres d’urbanització necessàries 
per garantir la mobilitat per totes les persones del Municipi entorn a la Masia de Can 
Barra, dotant aquest àmbit d’un itinerari accessible envers el nucli urbà, que inclou 
l’eliminació de barreres en la cruïlla entre Passeig Can Barra i C/ Avets i la 
urbanització del Passeig Colomer en un tram que actualment no disposa de vorera. 

Amb l’actuació es pretén millorar la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes, i 
especialment de les persones amb mobilitat reduïda, fent un itinerari sense barreres 
arquitectòniques.  

3. PROPOSTA  

Es proposa, per dotar l’àmbit d’un itinerari accessible: 

1. La incorporació de dos passos de vianants en la cruïlla del Passeig Can Barra 
amb el C/ Avets; un primer pas de vianants pel Passeig Can Barra per 
travessar el C/ Avets (A-B) i un segon pel C/ Avets per travessar el C/ Xiprers 
(A-C). La proposta inclou la senyalització vertical i horitzontal d’aquets passos. 

2. La construcció d’una vorera al Passeig Can Barra, que incorpora la cruïlla dels 
tres carrers abans esmentats (A-D).   
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4. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES  

Els dos passos de vianants s’executaran amb voreres deprimides; un primer gran pas 
de vianants per traspassar el C/ Avets (A-B) i un més ajustat per traspassar la via 
secundària, els C/ Xiprers (A-C). 

En l’àmbit existeixen 3 tipus de paviments, es proposa executar tot amb paviment de 
panot donant més uniformitat a la proposta, incloent  els paviments vermells de 
ceràmica (zona C) i els de formigó (zona B) i la nova vorera que transcorre paral·lela a 
Passeig de Can Barra (zona D).  

Pel que fa a instal·lacions caldrà desplaçar el dos elements que estan enmig del pas 
de vianants; el fanal de la zona B i l’ armari de reg de la zona A.  

En principi no s’inclou l’execució ni la modificació de cap embornal de recollida 
d’aigües pluvials perquè els canvis proposants aparentment no afecten a la recollida 
actual que és correcte, no obstant si en finalitzar les obres s’observa que els 
embornals existents són insuficients caldrà estudiar i executar els embornals que 
s’estimin necessaris. 

No es modifica el gual d’accés a l’aparcament e Can Barra (zona B). 

Es proposar executar el paviment i les vorades del tipus existents en l’àmbit; vorades 
tipus T2 d’ICA o equivalent i paviment de panot gris de 20x20x4cm (incloent la franja 
direccional ratllada) sobre subbase de formigó de 10cm de gruix. Tot segons plànols 
adjunts de proposta i detall. 

En les zones amb contacte amb “zona verda” (zones A i D) anirà tot encintat amb una 
vorada tipus fiol o P3 d’ICA o equivalent de 100x20x8. A la zona B també apareix una 
petita part d’aquesta vorada per separar el nou paviment de panot amb l’existent de 
formigó i, per últim a l’escocell dibuixat a la zona D que encercla l’arbre i el fanal 
existents.  

La vorera proposada en la zona D disposarà, en els punts més desfavorables, d’una 
amplada mínima d’1,50m.  

En el plànol de proposta adjunt es dibuixa mobiliari urbà (dos bancs i una paperera) i 
jardineria (arbustos). Aquests elements no estan inclosos en el pressupost. 

Seria convenient complementar la proposta amb el subministrament i col·locació de 
bancs i papereres i la plantació d’arbustiva, proposo que es realitzin amb medis propis 
(Brigada d’obres). 

La col·locació de bandes reductores de velocitat, per donar major seguretat al pas de 
vianants principal (cruïlla Passeig Can Barra amb Carrer Avets), no s’inclou en el 
pressupost, no obstant recomano que s’instal·lin. 

La proposta incorporarà la senyalització viaria horitzontal i vertical. Tot segons plànols 
de proposta i detall adjunts. 
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5. RESIDUS  

Els residus generats per aquesta obra seran bàsicament restes de paviment de 
formigó, asfalt, panot, vorades, etc. El volum de residus figura en l’estat d’amidaments 
adjunt. 

Correspondrà al contractista de les obres el compliment de les obligacions que 
determina el Decret 89/2010 pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC) que regula la producció i gestió dels residus de 
la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció. 

El gestor de residus haurà d’estendre al contractista, una vegada acabada l’obra, els 
certificats acreditatius de la gestió realitzada, on s’identifiqui l’obra. 

6. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

La classificació del contractista, d’acord amb l’article 54 de la Llei 30/2007 de 30 
d’octubre de contractes del Sector Públic, no es necessària ja que el import  
d’adjudicació de les obres és inferior a 350.000 €. 

7. TERMINI D’EXECUCIÓ 

S’estima en 3 setmanes el termini d’execució de les obres proposades. 

 

8. PRESSUPOST 
 
El pressupost d’execució per contracta puja la quantitat de: 

17.800,35 € (DISSET MIL VUIT-CENTS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS).  

 
 
 
Sant Quirze del Vallès 20 de gener de 2017 
 
 
 
Pilar Torres Iglesias  
arquitecta tècnica municipal 
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AMIDAMENTS Pàg.: 1

PRESSUPOST -  SBA PASSEIG CAN BARRAOBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTOL 01
MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCSTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió, inclosa la retirada dels
materials obtinguts

1 E22113CP

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 ÀMBIT L A

C#*D#*E#*F#2 Àmbit A 10,470 2,000 20,940

C#*D#*E#*F#3 Àmbit D (vorera 2m) 4,850 2,000 9,700

C#*D#*E#*F#4 Àmbit D (vorera  3m) 28,120 3,000 84,360

TOTAL AMIDAMENT 115,000

m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i/o mitjans manuals, inclosa la
càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

2 F2192C0P

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 ÀMBIT L

C#*D#*E#*F#2 A 6,750 6,750

C#*D#*E#*F#3 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#4 B 5,600 5,600

C#*D#*E#*F#5 1,620 1,620

C#*D#*E#*F#6 C 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#7 3,100 3,100

TOTAL AMIDAMENT 23,070

m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i/o mitjans manuals, inclosa la càrrega sobre camió

3 F2194AG5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 ÀMBIT L A

C#*D#*E#*F#2 B 5,600 2,650 14,840

C#*D#*E#*F#3 1,620 2,650 4,293

C#*D#*E#*F#4 C 3,000 1,699 5,097

TOTAL AMIDAMENT 24,230

m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de qualsevol tipus, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre
camió

4 E221C472

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 ÀMBIT S G

C#*D#*E#*F#2 A-D 115,000 0,250 28,750

C#*D#*E#*F#3 3,800 0,250 0,950

EUR



MEMORIA VALORADA PER LA SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTONIQUES EN LA CRUÏLLA ENTRE PASSEIG CAN BARRA
I C/ AVETS DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 29,700

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i/o manuals i transport de residus procedents de demolició de construcció a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km, inclòs el
canon d'abocament

5 F2R64239

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 ÀMBIT S G V

C#*D#*E#*F#2 A, B i C 23,070 0,350 8,075

C#*D#*E#*F#3 0,565 0,565

TOTAL AMIDAMENT 8,640

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i/o manuals i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km, inclòs canon d'abocament

6 F2R45037

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 ÀMBIT V

C#*D#*E#*F#2 A-D 29,700 29,700

C#*D#*E#*F#3 7,430 7,430

TOTAL AMIDAMENT 37,130

PRESSUPOST -  SBA PASSEIG CAN BARRAOBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTOL 01
PAVIMENTACIÓTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

M VORADA RECTA DE FORMIGO T2, DE 15X25 CM, COL.LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L. INCLÒS FONAMENT DE FORMIGO EN MASA TIPUS HM-20

1 F965U210

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 ÀMBIT S

C#*D#*E#*F#2 A, B i C 23,070 23,070

TOTAL AMIDAMENT 23,070

m Rigola prefabricada de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb
fonamet de formigó en massa tipus HM-20 i rejuntades amb beurada de ciment blanc sobre base de formigó de 13cm de
gruix. Inclòs el morter blanc de la rigola.

2 F97422EA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 ÀMBIT L U

C#*D#*E#*F#2 A 10,470 2,000 20,940

C#*D#*E#*F#3 4,850 4,850

C#*D#*E#*F#4 B 2,650 2,650

C#*D#*E#*F#5 D 28,120 2,000 56,240

C#*D#*E#*F#6 15,620 15,620

C#*D#*E#*F#7 5,000 5,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

C#*D#*E#*F#8 D- escocell 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 113,300

m3 Base de formigó per a rigola amb formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i/o manual, acabat reglejat

3 F9715B11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 ÀMBIT S G V

C#*D#*E#*F#2 Tots 113,300 0,200 22,660

C#*D#*E#*F#3 A deduir -,71 -,71

TOTAL AMIDAMENT 21,950

M2 PAVIMENT DE PANOT GRIS O DE COLOR , DE 20 X 20 X 4 CM, ASSENTAT SOBRE SORRA-CIMENT A L'ESTESA.
S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES. INCLOU PART PROPORCIONAL DE
PANOT ´´RATLLAT´´ D'ACORD AMB PLANOLS ADJUNTS

4 U27100

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 ÀMBIT L G S

C#*D#*E#*F#2 A-D 115,000 115,000

C#*D#*E#*F#3 2,870 2,870

C#*D#*E#*F#4 B 5,600 2,650 14,840

C#*D#*E#*F#5 1,620 2,650 4,293

C#*D#*E#*F#6 C 3,000 3,100 9,300

TOTAL AMIDAMENT 146,303

PRESSUPOST -  SBA PASSEIG CAN BARRAOBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTOL 01
VARISTITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

PA Desplaçament de punt de llum (fanal existent) en la vorera (Àmbit -B)- a nova ubicació d'acord amb els plànols adjunts,
incloent l'obra civil i la instal·lació a efectuar d'acord amb les indicacions de la companyia mantenidora d el'enllumenat
públic, tot inclòs per deixar el fanal en funcionament

1 FQA250PA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PA Desplaçar armari existent (instal·lacions d'aigua i elèctrica) a nova ubicació, d'acord amb el plànols adjunts de proposta,
inclosa l'obra civil i totes les instal·lacions per deixar aquest element en correcte funcionament pel seu ús (enderroc,
retirada de runa, canalització i desplaçament d'elements elèctrics i d'aigua, reconstrucció de l'armari de característiques
similars a l'existent)

2 FQA250P2

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PA Senyalització horitzontal , tot segons plànols adjunts (passos de vianants, cediu el pas...). S'inclou l'esborrat, la renovació
de la pintura existent i la pintura de nova creació

3 FQA250P3

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

UT Senyalització vertical , tot segons plànols adjunts (passos de vianants, cediu el pas...). S'inclou el subministrament i
col·locació de la senyal de trànsit de 60cm, suport d'acer galvanitzat i fonamentació de formigó en massa tipus HM-20,
totalment acabat. Inclosa part proporcional de modificació de les senyalització viària de l'àmbit de la proposta

4 FQA250P4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 ÀMBIT U

C#*D#*E#*F#2 A 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 B 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 C 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

PA Reposició de la xarxa de reg i altres instal·lacions afectades per les obres proposades5 FQA250P5

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST -  SBA PASSEIG CAN BARRAOBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

PA PARTIDA ALÇADA DE ABONO INTEGRE SEGONS PRESSUPOST DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT1 FQA250A5

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 1

OBRA PRESSUPOST -  SBA PASSEIG CAN BARRA01
CAPÍTOL OBRA CIVIL01
TITOL 3 MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E22113CP m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió, inclosa la retirada dels materials
obtinguts (P - 1)

115,0001,98 227,70

2 F2192C0P m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre
formigó amb compressor i/o mitjans manuals, inclosa la càrrega
amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor (P - 3)

23,0706,11 140,96

3 F2194AG5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més
de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i/o
mitjans manuals, inclosa la càrrega sobre camió (P - 4)

24,2307,98 193,36

4 E221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de qualsevol tipus,
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P -
2)

29,7004,71 139,89

5 F2R64239 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i/o manuals i transport de residus
procedents de demolició de construcció a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km, inclòs el canon
d'abocament (P - 6)

8,64012,98 112,15

6 F2R45037 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i/o manuals i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t,
amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km, inclòs canon
d'abocament (P - 5)

37,1307,85 291,47

TITOL 3TOTAL 01.01.01 1.105,53

OBRA PRESSUPOST -  SBA PASSEIG CAN BARRA01
CAPÍTOL OBRA CIVIL01
TITOL 3 PAVIMENTACIÓ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F965U210 M VORADA RECTA DE FORMIGO T2, DE 15X25 CM,
COL.LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L. INCLÒS FONAMENT
DE FORMIGO EN MASA TIPUS HM-20 (P - 7)

23,07020,65 476,40

2 F97422EA m Rigola prefabricada de 20 cm d'amplària amb peces de morter de
ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb fonamet
de formigó en massa tipus HM-20 i rejuntades amb beurada de
ciment blanc sobre base de formigó de 13cm de gruix. Inclòs el
morter blanc de la rigola.
 (P - 9)

113,30015,88 1.799,20

3 F9715B11 m3 Base de formigó per a rigola amb formigó HM-20/B/20/I, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i/o manual,
acabat reglejat

 (P - 8)

21,95071,07 1.559,99

4 U27100 M2 PAVIMENT DE PANOT GRIS O DE COLOR , DE 20 X 20 X 4
CM, ASSENTAT SOBRE SORRA-CIMENT A L'ESTESA.
S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA
COL.LOCACIÓ DE TAPES. INCLOU PART PROPORCIONAL DE
PANOT ´´RATLLAT´´ D'ACORD AMB PLANOLS ADJUNTS (P -
16)

146,30322,29 3.261,09

TITOL 3TOTAL 01.01.02 7.096,68

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 2

OBRA PRESSUPOST -  SBA PASSEIG CAN BARRA01
CAPÍTOL OBRA CIVIL01
TITOL 3 VARIS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FQA250PA PA Desplaçament de punt de llum (fanal existent) en la vorera (Àmbit
-B)- a nova ubicació d'acord amb els plànols adjunts, incloent
l'obra civil i la instal·lació a efectuar d'acord amb les indicacions
de la companyia mantenidora d el'enllumenat públic, tot inclòs per
deixar el fanal en funcionament (P - 15)

1,000330,00 330,00

2 FQA250P2 PA Desplaçar armari existent (instal·lacions d'aigua i elèctrica) a nova
ubicació, d'acord amb el plànols adjunts de proposta, inclosa
l'obra civil i totes les instal·lacions per deixar aquest element en
correcte funcionament pel seu ús (enderroc, retirada de runa,
canalització i desplaçament d'elements elèctrics i d'aigua,
reconstrucció de l'armari de característiques similars a l'existent)

 (P - 11)

1,000830,00 830,00

3 FQA250P3 PA Senyalització horitzontal , tot segons plànols adjunts (passos de
vianants, cediu el pas...). S'inclou l'esborrat, la renovació de la
pintura existent i la pintura de nova creació (P - 12)

1,0001.500,00 1.500,00

4 FQA250P4 UT Senyalització vertical , tot segons plànols adjunts (passos de
vianants, cediu el pas...). S'inclou el subministrament i col·locació
de la senyal de trànsit de 60cm, suport d'acer galvanitzat i
fonamentació de formigó en massa tipus HM-20, totalment
acabat. Inclosa part proporcional de modificació de les
senyalització viària de l'àmbit de la proposta

 (P - 13)

4,000150,00 600,00

5 FQA250P5 PA Reposició de la xarxa de reg i altres instal·lacions afectades per
les obres proposades (P - 14)

1,000600,00 600,00

TITOL 3TOTAL 01.01.03 3.860,00

OBRA PRESSUPOST -  SBA PASSEIG CAN BARRA01
CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FQA250A5 PA PARTIDA ALÇADA DE ABONO INTEGRE SEGONS
PRESSUPOST DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT (P - 10)

1,000300,00 300,00

CAPÍTOLTOTAL 01.02 300,00

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Titol 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3 01.01.01  MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCS 1.105,53
Titol 3 01.01.02  PAVIMENTACIÓ 7.096,68
Titol 3 01.01.03  VARIS 3.860,00
Capítol 01.01  OBRA CIVIL 12.062,21
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

12.062,21
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  OBRA CIVIL 12.062,21
Capítol 01.02  SEGURETAT I SALUT 300,00
Obra 01 PRESSUPOST - SBA PASSEIG CAN BARRA 12.362,21
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

12.362,21
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 PRESSUPOST - SBA PASSEIG CAN BARRA 12.362,21

12.362,21

euros
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Sant Quirze del Vallès 20 de gener de 2017 
 
 
 
Pilar Torres Iglesias  
arquitecta tècnica municipal 
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C. PLANOLS 

  Plànol 1. Situació i emplaçament   

  Plànol 2. Estat actual i àmbit d’actuació  

  Plànol 3. Proposta  

  Plànol 4. Àmbit 1  

  Plànol 5. Detalls   
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D. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

MEMÒRIA 
OBJECTE DE L'ESTUDI 
 
Aquest Estudi de Seguretat i Salut correspon a l’actuació de Millora de la mobilitat a l’entorn de 
la Masia de Can Barra de Sant Quirze del Vallès (supressió de barreres arquitectòniques). 
 
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. 
 
CARACTERÍSTIQUES DE L'OBRA 
 
Obres contemplades 
Les obres contemplades al present projecte són les de: 
- Enderrocs paviments i elements constructius existents. 
- Esplanació i moviments de terres del sòl corresponent a vials i zones  pavimentades. 
- Pavimentació de vials. 
 
Pressupost de l'obra 
El Pressupost d’Execució Material de l’actuació és de 17.800,35 € que inclou la partida de 
Seguretat i salut. 
 
Termini d'execució 
El termini d'execució previst de l’obra és de 3 setmanes. 
 
Personal previst 
Es preveu un nombre aproximat de 4 persones per a l'execució de l'obra. 
 
 
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 
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• 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 
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• Reg, dipòsits, bombes i grups de pressió 
• Tractaments fitosanitaris 
• Eines manuals 
 
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... 
• 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, ncofrats, etc.) i ensorrament tubs 
aplegats 
• Col·lisió de màquines o vehicles 
• Bolcades de màquines i vehicles 
• Interferències amb línies elèctriques, telefòniques, serveis municipals, enllumenat... 
• Electrocucions amb línies elèctriques 
• Pols per circulació de vehicles o vent 
• Esquitxades de formigó  
• Causticacions 
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• 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 i bolcades 
Retroexcavadora 
• Bolcades 
 
Grues automòbils 
• Bolcades 
• Atrapaments 
• Caiguda de la càrrega 
 
Maquinària de compactació 
• Bolcades 
• Caiguda per cantells de talussos 
• Col·lisions 
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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 
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• 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 caneletes 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 
 
 
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. 
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ELIMINACIÓ I PREVENCIÓ DE RISCS PROFESSIONALS 
 
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. 
 
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. 
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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. 
 
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 
enrera. 

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. 
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• 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. 
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• 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 
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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. 
 
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. 
  
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 
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centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc., per garantir un ràpid transport dels 
accidentats als centres d'assistència. 
Serveis comuns 
 
Es disposarà de vestuaris i serveis higiènics 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. 

Per a la neteja i conservació dels locals, es disposarà d'un treballador amb la dedicació 
necessària. 
 
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. 
 
SENYALITZACIÓ D'OBRA 
 
Les excavacions properes a carreteres, camins, zones urbanes, places, parcs urbans etc., es 
senyalitzaran per tal d'evitar accidents de curiosos. En aquest cas al estar l’obra en una zona 
d’accés al col·legi Purificació Salas  
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. 
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES SEGURETAT I SALUT 
 
1. DISPOSICIONS LEGALS D'APLICACIÓ 
 
Essent tan variades i amplies les normes aplicables a la Seguretat i Salut en el Treball, en 
l'execució de les obres s'establiran els principis que segueixen. En cas de diferència o 
discrepància, predominarà la de major rang jurídic, i predominarà la més moderna sobre la més 
antiga. 
 
Són d'obligat compliment totes les disposicions que segueixen: 

• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de construcció (Reial Decret 
1627/1997, de 24 d’octubre) (BOE 25-10-1997) 
• Reglament dels serveis de prevenció (Reial Decret 39/1997, de 17 de gener) 
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• Llei de Prevenció de Riscs Laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre) 
• "Reglamento de Seguridad en las Máquinas" (Reial Decret 1495/1986, 25 de maig) (BOE 21-
07- 1986). 
• "Norma sobre Señalización de Seguridad en los centros locales de trabajo" (Reial Decret  
      1403/1986, 9 de maig) (BOE 08-07-1986). 
• Estatut dels Treballadors (Llei 8/1980 de 10 de març) (BOE 14-03-1980). 
• Reglament d'Aparells Elevadors per a Obres (O.M. 23-05-1977) ( BOE 17-06-1977). 
• Homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors (Normes Tècniques  
     Reglamentàries NT) (BOE 29-05-1974). 
• Reglamentació Electrotècnica per Baixa Tensió (Decret 2413/1972, 20 de setembre). 
Instruccions Complementàries (O.M. 31-10-1973). 
• Comitès de Seguretat i Higiene en el Treball (Decret 423/1971 de 11 de març) (BOE 16-03-
1971). 
• Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball (O.M. 09-03-71) (BOE 16-03-1971). 
• Pla Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (O.M. 09-03-1971) (BOE 11-03-1971). 
• Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (O.M. 28-08-1970) (BOE 5/7/8/9-09-
1970). 
• Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió (Decret 3151/1968, 28 de  
     novembre). 
• Reglament dels Serveis Mèdics d'Empreses (O.M. 21-11-1959) (BOE 27-11-1959). 
• Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la Construcció i Obres 
Públiques  
     (O.M. 20-05-1952) (BOE 15-06-1952). 
• Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció. 
• Altres disposicions oficials relatives a la Seguretat i Higiene i Medicina del Treball, que puguin 
afectar als treballadors que realitzin l'obra, a tercers o al medi ambient. 

I totes aquelles Normes i Reglaments en vigor durant l'execució de les obres, que puguin no 
coincidir amb les vigents en el moment de la redacció de l'Estudi. 
 
 
2. PRESCRIPCIONS DELS MEDIS DE PROTECCIÓ 
 

Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva, tindran fixat un període 
de vida útil, rebutjant-se al seu termini. 
 
Quan per les circumstàncies de treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una 
determinada peça o equip, es reposarà aquesta, independentment de la durada prevista o data 
de lliurament 
 
Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim pel que fos 
concedit (per exemple, per un accident) serà rebutjada i reposada al moment. 
 
Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més amplitud o toleràncies de les admeses pel 
fabricant, seran reposades immediatament. 
 
L'ús d'una peça o equip de protecció mai presentarà un risc en si mateix. 



 

MEMÒRIA VALORADA PER LA SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES EN LA 
CRUÏLLA ENTRE PASSEIG CAN BARRA I C/ AVETS DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS   

 

 
2.1 Proteccions Personals 

Tot element de protecció personal s'ajustarà a les Normes d'Homologació del Ministeri de Treball 
(O.M. 17-05-1974) (BOE 29-05-1974), sempre que existeixi en el mercat.  
 
En els casos en que no existeixi Norma d'Homologació oficial, seran de qualitat adequades a les 
seves respectives prestacions. 
 
2.2 Proteccions Col·lectives 

• Tanca per a contenció de vianants i talls de trànsit 

Consistirà en una estructura metàl·lica de plafó rectangular vertical, amb els costats més grans 
horitzontals de 2.5 a 3 metres i menors, verticals, de 0.9 a 1.1 metres. 

L'estructura principal, marc perimetral, estarà constituïda per perfils metàl·lics buits o massissos, 
la secció dels quals tingui com a mínim un mòdul resistent de 1 centímetre cúbic. 

Els perfils secundaris o intermedis tindran una secció amb mòdul resistent mínim de 0.15 
centímetres cúbics. 

Els punts de recolzament, solidaris amb l'estructura principal, estaran formats per perfil metàl·lics i 
els punts de contacte amb el terra distaran com a mínim 25 centímetres del plànol del plafó. 

Cada mòdul, disposarà d'elements adequats per a establir unió amb el contigu, de forma que 
pugui formar-se una tanca contínua. 
 
• Senyals de Seguretat 

Estaran d'acord amb la normativa vigent, Reial Decret 1403/1986, de 9 de maig (BOE núm. 162, 
del 8 de juliol). Es disposaran sobre suports o adossats a murs, pilars, màquines, etc. 
 
• Senyalització provisional d'Obra (Trànsit) 

Vindrà regulada per la Instrucció 8-3 I.C. sobre la senyalització d'Obres. Els croquis de 
senyalització estaran autoritzats per la Direcció Facultativa. 
 
• Interruptors i relès diferencials 

La sensibilitat mínima dels interruptors i relès diferencials serà per a enllumenat, de 30 mA, i per a 
força, de 300 mA. La resistència de les preses de terra no serà superior a la que garanteixi, 
d'acord amb la sensibilitat de l'interruptor diferencial, una tensió de contacte indirecte màxima de 
25 Volts. Es mesurarà la seva resistència periòdicament i, almenys, en l'època més seca de l'any. 

Interruptors i relès hauran de disparar-se o provocar el tir de l'element de tall de corrent quan la 
intensitat de defecte estigui compresa entre 0,5 i 1 vegades la intensitat nominal de defecte. 
 
• Posta a terra 

Les postes a terra estaran d'acord amb l'exposat a la MI-BT 039 del Reglament Electrotècnic per 
a Baixa Tensió. 
 
• Pòrtics limitadors de gàlib 

Disposaran de llinda degudament senyalitzada. 
• Topalls de desplaçament de vehicles 
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Es podrà realitzar amb un parell de taulons embridats, fixats al terreny per mitjà de rodons clavats 
al mateix, o qualsevol altra manera eficaç. 
• Xarxes 
Seran de poliamida. Les seves característiques generals seran tal que compliran, amb garantia, la 
funció protectora per a la que estan previstes. 
 
• Cables de subjecció del cinturó de seguretat, els seus ancoratges, suports i ancoratges de 
xarxes 
Tindran suficient resistència per tal de suportar els esforços a que puguin estar sotmesos d'acord 
amb la seva funció protectora. 
 
• Baranes 
Estaran fermament subjectades al pis que tracten de protegir, o a estructures fermes a nivell 
superior o lateral. L'altura serà com a mínim de 90 centímetres sobre el pis, i el buit existent entre 
barana i sòcol estarà protegit per una bancada longitudinal. 
L'execució de la barana serà tal que ofereixi una superfície amb absència de parts tallades o 
punxents, que puguin causar ferides. El sòcol tindrà una altura mínima de 20 centímetres. 
 
• Extintors 
Seran adequats, en agent extintor i mida, al tipus d'incendi previsible, i es revisaran cada sis 
mesos com a màxim. 
 
• Mitjans auxiliars de topografia 
Aquests mitjans tal com cintes, banderoles, mires, etc., seran dielèctrics, degut al risc 
d'electrocució. 
 
3. SERVEIS DE PREVENCIÓ 

3.1 Servei tècnic de Seguretat i Salut 

L'empresa constructora haurà de comptar amb l'assessorament del coordinador en matèria de 
seguretat i salut, que tindrà per missió la prevenció de riscos que puguin presentar-se durant 
l'execució dels treballs i assessorar al Cap d'Obra sobre les mesures de seguretat a adoptar. 
 

Servei Mèdic 

L'empresa constructora disposarà d'un Servei Mèdic d'Empresa propi o mancomunat. 
 
4. PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 

El contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, on s’analitzin, 
estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present Estudi. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat, abans de l’inici de l’obra, pel coordinador en 
matèria de Seguretat i Salut. Quan no sigui necessària la designació de coordinador, la Direcció 
Facultativa assumirà les seves funcions. El Pla de Seguretat i Salut estarà a la obra a disposició 
permanent de la Direcció Facultativa. 

5.     COORDINADOR EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT 

Quan en l’execució de l’obra intervingui més d’una empresa constructora, subcontractista i/o 
autònoms, el promotor designarà un coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució 
de l’obra. 
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El coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra haurà de coordinar 
l’aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, i coordinar les activitats de l’obra per 
tal que els contractistes i , en el seu cas, subcontractistes i/o autònoms apliquin de forma coherent 
i responsable els principis de l’acció preventiva recollits en l’article 15 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals. 

Haurà d’aprovar el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel Contractista, organitzar la coordinació 
d’activitats empresarials, coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels 
mètodes de treball i adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades 
puguin accedir a l’obra. 
 
La direcció facultativa assumirà aquestes funcions quan la designació d’un coordinador en 
matèria de seguretat i salut no sigui necessària. 
 
6. VIGILANTS DE SEGURETAT I COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 

L'empresa constructora tindrà nomenat o nomenarà un Vigilant de Seguretat que serà, o un 
Tècnic del Servei Tècnic de Seguretat i Salut o un monitor de seguretat o socorrista. En tot cas, 
serà persona degudament preparada en aquesta matèria. El Vigilant de Seguretat tindrà al seu 
càrrec les següents missions: 

• Promoure l'interès o cooperació dels operaris en ordre a la Seguretat i Salut en el Treball. 
• Comunicar per ordre jeràrquic, o, en el seu defecte, directament a l'empresari, les situacions 
de perill que puguin produir-se en qualsevol lloc de treball, i proporcionar les mesures que, al seu 
judici, puguin adoptar-se. 
• Examinar les condicions relatives a l'ordre, neteja, ambient, instal·lacions, màquines, eines, 
etc., i comunicar a l'Empresa l'existència de riscs que puguin afectar a la vida o salut dels 
treballadors, amb objecte de que siguin posades en pràctica les oportunes mesures de prevenció. 
• Prestar, com qualsevol monitor de seguretat o socorrista, els primers auxilis en els accidents. 
Així mateix, prendrà les mesures oportunes, en cas necessari, perquè els accidentats rebin la 
immediata assistència sanitària que el seu estat o situació pogués requerir. 
Les funcions del Vigilant de Seguretat seran compatibles amb les que normalment desenvolupi en 
l'Empresa. 
 
7. INSTAL·LACIONS MÈDIQUES 

La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material consumit. 
 
8. INSTAL·LACIONS DE HIGIENE I BENESTAR 

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. 
 
Per a la neteja i conservació dels locals, es disposarà d'un treballador amb la dedicació 
necessària 
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