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Projecte

Alçada des de coronació al punt

Alçada des de coronació al punt

més baix de cimentació > 15 m

més baix de coronació =

√

Preses d'entre 10 i 15 m si:
- Longitud de coronació > 500 m

- Longitud de coronació = xxx m

- Capacitat d'embassament supera

- Capacitat d'embassament =

1.000.000 m3
- Capacitat de desguàs supera els
2.000 m3/s
Preses que presenten dificultats
especials a la seva cimentació o
que siguin de característiques no
habituals

xxxxx m3
- Capacitat de desguàs =
2.000 m3/s

√
√
√

No presenta dificultats especials a
la seva cimentació, són de
característiques habituals.

√

Taula 2. Condicions a complir per classificar la presa com a petita presa.

4- Conclusions
Tal i com mostra la Taula 2, la presa compleix tots els requeriments perquè sigui classificada
com a petita presa.
Pel que fa a la categoria de risc, la presa es classificarà en aquest projecte bàsic com a
Categoria C ja que, a simple vista i mirant tan el mapa topogràfic com l’ortofotomapa,
s’observa que no hi hauria cap edificació ni infraestructura afectada ja que les edificacions
existents estan a una cota més alta que la làmina d’aigua i, a més, l’aigua podria desguassar
amb facilitat pel barranc de Rivert. Cal esmentar que podria ser que es veiessin afectades les
dues edificacions que es mostren a la imatge 1 amb unes coordenades UTM X: 328.876 Y:
4678007. La pèrdua de vides humanes només podria donar-se incidentalment.
No obstant, si es cregués oportú, es confeccionaria al projecte executiu un estudi
d’inundabilitat per confirmar que la presa pot classificar-se com a Categoria C.
Per tant, no caldrà aplicar el “Reglamento técnico sobre seguridad de presas y embalses” al
projecte ja que es pot classificar la presa com a petita presa i està dins la Categoria C de risc.
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Imatge 1. Edificacions que podrien veure’s afectades pel trencament.

A les següents planes es mostra la informació que s’ha extret de l’eina SIGPAC d’aquestes
edificacions.
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1- Objecte
Aquest Annex de mesures correctores del projecte bàsic d’una presa al Barranc del Solà per a
regulació de reg al terme municipal de Salàs de Pallars, té com a objectiu principal donar
compliment a la Declaració d’Impacte Ambiental (DIA), que es redactaria amb el futur
projecte executiu en aquells apartats que són d’aplicació al projecte.

2- Anàlisi de l’activitat
El projecte bàsic d’una presa al Barranc del Solà per a regulació de reg al terme municipal de
Salàs de Pallars contempla les següents activitats:
- Construcció del dic de la presa.
- Execució del camí d’accés a les basses.
- Construcció del canal de descàrrega i conc amortidor.
- Construcció del desguàs de fons i presa de fons.

3- Identificació de les accions que poden causar impacte
Totes les accions susceptibles de provocar impactes es divideixen en dos grups principals:
a) L’execució de la presa genera talussos que s’hauran de restaurar.
b) Els processos constructius realitzats de tota la instal·lació generaran residus que
s’hauran de gestionar correctament.

4- Mesures correctores
4.1- Introducció
La Declaració d’Impacte Ambiental (DIA) es realitzaria conjuntament amb el projecte
executiu que es redactaria derivat del present projecte bàsic. No obstant, en aquest apartat
es citaran algunes mesures correctores que s’haurien de tenir en compte per tal de complir
amb la Declaració d’Impacte Ambiental (DIA).
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4.2- Mesures preventives i compensatòries
a) Establir la restauració dels talussos de totes les infraestructures (dic, camí i canal)
mitjançant l’estesa de terra vegetal, hidrosembrada i plantacions.
La revegetació consisteix en l’aplicació d’hidrosembres sobre els talussos de pendent menor a
3H/2V, prèvia estesa de 30 cm de terra vegetal. En aquest cas, els talussos revegetables
corresponen als terraplens del dic de la presa.
4.3- Mesures addicionals
Mesures relatives a la protecció del sòl
a) Emplaçar els abocadors permanents i/o temporals de terres en zones de mínima
afectació ecològica i paisatgística, afavorint la seva utilització en la restauració de
zones de préstec a cel obert, o bé de zones ja degradades properes a l’obra, sense
perjudicis dels permisos o autoritzacions que es requereixin. Tots els abocadors seran
restaurats mitjançant l’estesa de terra vegetal i la seva revegetació.
Mesures relatives a la protecció de la vegetació
a) Realitzar la revegetació de la totalitat dels talussos generats per les diferents obres
tot respectant les prescripcions establertes en el Decret 64/1995, de 7 de març, pel
qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, el Decret 130/1998, de
12 de maig, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals a les
àrees d’influència de carreteres, i el Decret

162/1999, de 15 de juny, pel qual

s’estableixen mesures per a la prevenció del foc bacterià (Erwinia amylovora).
A l’apartat 5.3 del present document, Mesures relatives a la revegetació de talussos, es
defineix la restauració proposada pels talussos de l’obra amb pendent inferior a 3H/2V. Les
mesures de revegetació proposades consisteixen en la implantació d’hidrosembra, prèvia
estesa de 30 cm de terra vegetal, sobre els terraplens generats durant els moviments de
terra.
La revegetació respectarà i tindrà en compte en tot moment la legislació vigent al respecte.

4

Projecte bàsic d’una presa al Barranc del Solà per a regulació de reg al T.M. de Salàs de Pallars

Annex núm.11

Mesures relatives a la protecció de les aigües
a) S’haurà de situar el parc de maquinària, els abassegaments de materials i
instal·lacions provisionals d’obra en zones de mínim rics de contaminació (planeres,
poc permeables i allunyades de corrents d’aigua). Aquestes zones un cop utilitzades,
seran restaurades.
Aquestes mesures aplicables pel que fa a la localització del parc de maquinària i l’àrea
d’abassegament de materials es descriuen a l’apartat 5.2, Mesures relatives als moviments de
terres, d’aquest annex.
Mesures relatives a la protecció de l’atmosfera i gestió de residus
a) Minimitzar l’emissió de pols durant l’execució de l’obra mitjançant un programa de
regs i un seguiment periòdic que s’incorporarà al Programa de Vigilància Ambiental.
Tot i així, en fase d’execució, s’establirà un programa de regs de camins i àrees de pas
denudades, principalment, si els moviments de terres s’executen en períodes calorosos i secs,
que s’ajustarà a les condicions climàtiques del moment.
b) Establir el sistema de gestió dels residus generats a l’obra (olis, formigons, restes de
ferm, llaunes, plàstics i fustes, entre d’altres) d’acord amb el que estableix la Llei
6/1993, de 16 de juliol, reguladora de residus.
Els residus que preveu generar l’obra consisteixen bàsicament, a part dels sobrants de terra,
en:
-

Restes de formigó i acer derivats de l’obra civil.

-

Sobrants de làmina impermeabilitzadora del dic de la presa.

-

Fustes, plàstics, bidons, etc.

A l’apartat 5.5 del present Annex, Control dels residus generats a l’obra, es proposen les
mesures necessàries per tal de gestionar correctament els residus de l’obra.
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5- Descripció de les mesures correctores i preventives
5.1- Introducció
Tal i com ja s’ha comentat anteriorment, a grans trets, la realització de les obres projectades
són susceptibles de provocar impactes ambientals: els processos constructius generen residus
que s’han de gestionar correctament, la implantació de l’embassament pot suposar un
impacte sobre la fauna i el disseny projectat genera talussos que s’han de revegetar.
A continuació es proposen una sèrie de mesures aplicables per tal de minimitzar aquestes
afeccions.
5.2- Mesures relatives als moviments de terres
Restes d’esbrossada
Previ a l’execució de la presa es preveu una esbrossada, i retirada de terra vegetal així com
sanejar el terreny. Tot el material es disposarà en indrets degudament localitzats i
delimitats.
Aplecs de terres vegetals
Durant els moviments de terres de l’obra és necessari realitzar el decapatge previ de la capa
de sòl més superficial, aplegant-la separadament de les terres d’altres procedències. En
aquest sentit, s’estableix la necessitat de localitzar indrets com aplecs temporals de terra
vegetal.
Els munts de terra vegetal excavats s’han de situar en zones aïllades, de fàcil accés i
senyalitzades, preservar-les de contaminacions externes. Així doncs, caldrà realitzar una bona
gestió de la terra vegetal reservada per tal de no afectar la seva qualitat inicial, evitant
fenòmens com la barreja amb terres d’altres procedències i el trepig per part de la
maquinària de l’obra.
Es recomana que el decapatge es realitzi a una fondària entre 20 i 40 cm (segons la zona)
amb el posterior aplec de terra vegetal en piles d’alçada inferior a 2 m, separades el suficient
per a permetre el desguàs de l’aigua de pluja.
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Cal recordar que aquesta terra serà la que després s’afegirà com a capa superficial sobre els
talussos i, conseqüentment, haurà de garantir part de l’èxit del desenvolupament posterior
de les espècies vegetals que es plantin.
Els terrenys que s’utilitzin com a zones d’aplec i/o abocador estaran prèviament definits,
escollint preferentment àrees degradades. Tanmateix, les àrees d’aplec acolliran totes les
operacions necessàries per a la conservació o, si cal, la millora, de les característiques de la
terra vegetal (oxigenació, adobament, sembra, incorporació de matèria orgànica) fins a la
seva posterior utilització en l’estesa sobre les superfícies a plantar.
Com a zona possible es proposa habilitar un espai com aplec temporal en l’àrea tramitada
com abocador.
5.3- Mesures relatives a la revegetació de talussos
Els talussos de la part exterior del dic i el camí d’accés a aquest, són gairebé en la seva
totalitat en terraplè, amb un pendent 1,7H/1V.
La proposta de revegetació dels talussos va acompanyada a l’estesa d’una capa d’uns 30 cm
de terra vegetal, procedent de la pròpia obra i a la implantació d’hidrosembra.
La hidrosembra constarà d’una barreja de llavors, a raó de 30 g/m2, segons la composició
següent:
-

Barreja de llavors herbàcies amb el percentatge que indica la Taula 1
respecte al pes de la llavor (proporció del 95% sobre la barreja de llavors).

ESPÈCIE

%

Lolium rigidum

30

Agropyrum cristanum

15

Cynodon dactylon

10

Medicago sativa

15

Melilotus officinalis

30

Total percentatge

100

Taula 1. Percentatge llavors herbàcies respecte al pes de la llavor.
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Barreja de llavors herbàcies silvestres autòctones amb el percentatge que
indica la Taula 2 respecte al pes de la llavor (proporció del 5% sobre la
barreja de llavors).

ESPÈCIE
Piptatherum
milliaceum

%
20

Moricandia arvensis

15

Asphodelus fistulosus

25

Plantago lanceolata

40

Total percentatge

100

Taula 2. Percentatge llavors herbàcies autòctones respecte al pes de llavor.

A més de les llavors, els altres materials que configuren la hidrosembra es defineixen com:
-

Fertilitzant, a base de components de descomposició lenta i gradual de
nitrogen que servirà d’aliment a les plantes joves durant el seu
desenvolupament. La dosi d’aplicació serà de 500 kg/ha d’adob complex
d’alliberament lent compost per nitrogen d’origen orgànic, amb la relació de
fertilitzant 12-10-15-2.

-

Estabilitzant inorgànic, compost d’un copolímer sintètic de base acrílica,
concatenant de partícules fines, que afavorirà la retenció de l’aigua, en una
dosi de 50 kg/ha.

-

Bioactivador, compost de microorganismes latents que potenciaran la flora
microbiana autòctona, millorant la textura i retenció de l’aigua, contribuint a
la regulació del pH, col·laborant activament en la naixença i posterior
desenvolupament de les plàntules. La dosi d’aplicació serà de 50 kg/ha i
estarà compost pels següents elements sobre una matriu a base de turba:

-

-

22% àcids húmics i fúlvics (extracte sobre matèria orgànica).

-

280.000 milions de microorganismes/g.

-

30/ matèria orgànica.

-

Adob (8-8-8+oligoelements).

Mulch, a base de palla tallada triturada (procedent de cereal), cel·lulosa i
paper reciclat, que juntament amb els altres components de la hidrosembra
reduirà les pèrdues d’aigua en el sòl per evaporació, incorporant al
descompassar-se elements nutritius per a les plantes, disminuint l’erosió
hídrica i protegint físicament les llavors establint un medi favorable per la
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germinació de la coberta vegetal. La dosi d’aplicació serà de l’ordre de 800
kg/ha.
5.4- Control dels residus generats a l’obra
Localització i control d’equipaments de l’obra
L’elecció de zones per a l’establiment de parcs de maquinària, plantes formigoneres, plantes
d’àrids, plantes d’aglomerat asfàltic i dipòsits de carburants (en cas que sigui necessària la
implantació d’algun d’aquests equipaments), s’haurà de tramitar segons els requeriments que
sol·liciti la Direcció d’Obra.
En qualsevol dels casos, serà necessària l’adopció de mesures preventives per a evitar el
vessament d’olis i altres substàncies contaminants al medi, que variaran segons el tipus
d’instal·lació.
Així doncs, per a la realització del manteniment de maquinària, serà imprescindible la
construcció de plataformes o soleres impermeabilitzades (per exemple de formigó), amb
pendents de desguàs cap a una arqueta de recollida on aniran a parar els escorrentius
procedents del canvi d’oli. Aquest residu haurà d’estar gestionat per una empresa
autoritzada.
Per a la implantació de plantes formigoneres i plantes d’aglomerat asfàltic, serà necessari
realitzar soleres estanques sota les sitges i tolves de descàrrega. Aquestes instal·lacions es
dotaran de les corresponents canalitzacions per conduir les fuites o pèrdues de material cap a
basses impermeabilitzades.
Els líquids residuals, escorrentius i materials recollits en les basses indicades, hauran de tenir
el tractament pertinent en funció de la seva tipologia.
Respecte a la instal·lació de dipòsits de carburants, aquests s’hauran de col·locar en indrets
estancs o bé, protegir el terreny situat sota el dipòsit amb làmines plàstiques o materials
impermeabilitzants per evitar la contaminació del sòl amb possibles degoteigs.
Tanmateix, aquestes instal·lacions hauran de tenir els sistemes de seguretat que marqui la
legislació per a evitar accidents.
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Tots aquests espais s’hauran de restaurar un cop finalitzat el seu ús, restablint el terreny a
les condicions inicials.
Gestió de formigons
La neteja de les restes de formigó procedents de les cubes i canaletes de les formigoneres es
realitzarà en punts definits prèviament entre la Direcció d’Obra i el Contractista.
En qualsevol cas, les basses de recollida hauran de complir un seguit de condicions:
-

Hauran d’ubicar-se en indrets propers als talls d’obra oberts.

-

Hauran de localitzar-se en indrets visibles i de fàcil accés.

-

Hauran d’obrir-se en nombre i dimensions suficients, en funció de les
necessitats de l’obra.

-

Hauran d’estar convenientment senyalitzades.

-

Hauran d’incorporar sistemes d’impermeabilització per tal d’evitar la
contaminació del sòl (làmines plàstiques o revestiment de formigó pobre en el
cas de basses realitzades directament en el terreny), o bé, col·locar
contenidors estancs.

Un cop finalitzades les activitats que justifiquen l’obertura d’una bassa per a la recollida de
sobrants de formigó, aquesta s’haurà de clausurar adequadament.
El procés de clausura va acompanyat de la retirada de les restes de formigó cap a dipòsit
autoritzat i controlat i la obligació de presentar els registres d’entrada a abocador
corresponents.
Recollida general de residus no perillosos
Els residus no perillosos de l’obra (fustes, ferros, cables, plàstics) s’hauran de gestionar
separadament, prioritzant la valorització dels mateixos.
Es recomana que la gestió dels residus contempli els següents criteris:
-

Establir zones o contenidors d’emmagatzematge i abassegament de materials
ajustades a les necessitats i a l’evolució dels treballs d’obra.

-

Instal·lar contenidors per a la recollida selectiva de les diferents fraccions de
residus.
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Definir zones d’ocupació (emmagatzematge i abassegament) dins els límits
físics de l’obra.

En la definició de les diferent àrees es prendran mesures per tal d’aconseguir, en la mesura
del possible, els següents objectius:
-

Minimitzar l’afecció visual de les àrees d’abassegament i emmagatzematge.

-

Minimitzar les emissions de pols a les zones d’accés i moviments de terres.

-

Minimitzar l’afecció sobre les vies públiques i de trànsit continuat.

En qualsevol cas, per a la classificació dels residus s’haurà d’aplicar la codificació senyalada
en la Decisió 2001/119/CE, de 22 de gener de 2001, que modifica la Decisió 2000/532/CE
substitutòria de la Decisió 94/3/CE, per la qual s’estableix una llista de residus de
conformitat amb la lletra a) de l’article 1 de la Directiva 75/442/CEE del Consell, relativa als
residus, i la Decisió 94/904/CE del Consell per la qual s’estableix una llista de residus
perillosos en virtut de l’apartat 4 de l’article 1 de la Directiva 91/689/CE del Consell, relativa
als residus perillosos.
Recollida general de residus perillosos
Els residus perillosos de l’obra (fluorescents, piles, materials per a junts, màstics a base de
betums, olis hidràulics, lubricants, pintures, tints, resines, coles, vernissos, dissolvents,
desencofrants, pneumàtics usats,etc.) s’hauran de gestionar separadament de la resta de
fraccions de l’obra.
Es recomana que la gestió dels residus perillosos segueixi els següents patrons:
-

Cada tipologia de residu perillós generat a l’obra es dipositarà diàriament en
els contenidors o zones habilitades per a aquesta finalitat.

-

Els contenidors de residus perillosos es col·locaran en una zona on no estiguin
en contacte directe amb el terra i es prendran mesures de prevenció de
vessaments accidentals.

-

Els residus generats a l’obra s’emmagatzemaran de manera que restin
protegits de les incidències climatològiques, en recipients estancs i tapats.

-

Se supervisarà periòdicament la deposició dels residus perillosos en els
recipients

pertinents.

Aquest

tipus

de

residus

no

podran

restar

emmagatzemats a l’obra. Per aquest motiu, caldrà documentar i demostrar la
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data en què es genera el residu a l’obra i es diposita a la zona d’aplec
corresponent mitjançant etiquetes identificatives.
En aquest cas, per a la classificació dels residus perillosos també s’haurà d’aplicar la
codificació senyalada en la Decisió 2001/119/CE, de 22 de gener de 2001, indicada a l’apartat
anterior.
Control i seguiment de l’eliminació de residus
Tots els residus generats a l’obra s’hauran de dipositar finalment en dipòsits controlats i
autoritzats que acullin cada tipologia o bé, hauran de ser conduïts a planta de tractament.
En tots els casos, el contractista aportarà mensualment a la Direcció d’obra la documentació
acreditativa de l’acceptació dels residus al dipòsit controlat o planta de tractament.
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1- Justificació
Degut a la construcció de la presa s’hauria de desviar la part de carretera de Salars de Pallars
a Rivert que queda sota el dic de la presa tal i com es pot veure als plànols. Implicaria la
construcció d’un nou camí. Aquest camí no es projecta dins aquest projecte bàsic. Es
considera objecte d’un altre projecte complementari o part del posterior projecte executiu.
No obstant, s’ha afegit al pressupost una partida alçada en concepte de la construcció del
camí.
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1- Objecte
El present annex té per objecte adjuntar les parcel·les que s’hauran d’expropiar per tal de
realitzar les obres recollides al present projecte.

2 - Expropiacions
Les parcel·les expropiades seran aquelles que quedaran ocupades per qualsevol de les
instal·lacions derivades d’aquest projecte. Aquestes parcel·les són 10 i s’adjunten a
continuació.
Hi ha dos tipus d’expropiacions:
1- Parcials: només de la part afectada per la parcel·la. S’expropien un total de 0,8 ha.
2- Totals: totalitat de la parcel·la. S’expropien un total de 5,69 ha.
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1- Memòria
1.1- Introducció
El pressent annex té com objectiu definir molt breument el Pla de Control de Qualitat per
l’execució de les obres del Projecte bàsic d’una presa al Barranc del Solà per a regulació de
reg al T.M. de Salàs de Pallars.
Aquest Annex no és necessari incloure’l en un projecte bàsic com és aquest, no obstant, i per
finalitats acadèmiques, s’ha decidit incloure una breu descripció del que seria aquest Annex.
Per la redacció del Pla de control de qualitat s’han seguit els criteris marcats per REGSA en el
que fa referència a les freqüències dels assaigs, aquestes només s’han ajustat a les
característiques particulars de l’obra.
1.2- Característiques particulars
El present projecte del què forma part aquest Pla de Control de Qualitat defineix
completament les obres per la construcció d’una presa homogènia de materials solts amb
pantalla impermeable bituminosa recolzada en el parament d’aigües amunt; per tant el
control de qualitat es centrarà en quatre partides d’obra principals, que són:
-

Formació del cos de la presa

-

Execució de la pantalla bituminosa impermeable

-

Col·locació de les canonades de presa i desguàs de fons

-

Formigons

Pel control de qualitat de la formació de la presa bàsicament es realitzarà un control de
l’execució del terraplenat del cos de la presa. El control serà el següent:
-

Control granulomètric cada 1.000 m3 en banc i cada 1.000 m3 en tongada executada

-

Placa de càrrega de diàmetre 60 cm cada 3.500 m3 de material

-

Característiques organolèptiques del material

-

Control del nombre de passades del corró vibratori

Per l’execució del control de la pantalla bituminosa impermeables es realitzaran provetes i es
prendran mostres diàriament per poder controlar el contingut de betum, tant per cent de
porus, l’estabilitat i la fluència de la mescla, la granulometria dels àrids, i es controlarà la
3
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temperatura d’estesa de cada camió. En aquesta unitat, l’empresa subcontractada per
l’execució de la mateixa, també realitzarà els controls anteriorment citats i els específics
com són, fluència, estabilitat i permeabilitat de la mescla.
El control que es realitzarà a les canonades d’acer amb soldadura helicoïdal serà el següent:
-

Certificats de qualitat dels materials

-

Certificat d’homologació dels soldadors per l’execució d’aquest tipus de soldadura

-

Assaig amb líquids penetrants de totes les soldadures realitzades en obra

-

Prova de càrrega de les canonades a una pressió de 1,5 vegades la de servei

El control de tots els formigons estructurals que s’utilitzaran en obra serà el que s’estableix
en la “Instrucción de Hormigón Estructural”. L’únic element que no seguirà estrictament la
EHE serà el formigó del plint, ja que aquest no és estructural (encara que vagi armat); el
control que es realitzarà en aquest element és realitzar una sèrie de provetes en cada mòdul,
aproximadament cada 70 m3 de formigó.
1.3- Pressupost
No s’ha realitzat un pressupost detallat d’aquest Pla de Control de Qualitat però es compta
com una partida a mà alçada per un cost de 19.217 €.
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1- Objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut
El present estudi de Seguretat i Salut té com a objectiu establir les bases tècniques per fixar
els paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs
d’execució de les obres del futur projecte d’execució d’una presa al Barranc del Solà per a
regulació de reg al terme municipal de Salàs de Pallars, així com complir amb les obligacions
que es desprenen de la Llei 31/1995 i del RD 1627/1997, amb la finalitat de facilitar el
control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es.
D’aquesta

manera,

s’integrarà,

a

partir

d’aquest

estudi

bàsic,

en

el

Projecte

executiu/constructiu, les premisses bàsiques per a les quals el/s Contractista/es
constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per a
l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al
seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a
utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut que haurà/n de
presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut, amb antelació a l’inici de les obres, per a la
seva aprovació a l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davnat l’Autoritat Laboral.

2- Promotor-Propietari
Promotor: Comunitat de regants ‘Sèquia del Molí’.

3- Autor de l’Estudi bàsic de Seguretat i Salut
Autor de l’E.S.S.: Ignasi Pruna i Bassa
Titulació: Enginyer Agrònom (una vegada aprovat aquest PFC)
Alumne de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària de Lleida (ETSEA) de la Universitat
de Lleida (UdL).

4- Dades del Projecte bàsic
4.1- Autor del Projecte bàsic
Autor del Projecte bàsic: Ignasi Pruna i Bassa
Titulació: Enginyer Agrònom (una vegada aprovat aquest PFC)
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Alumne de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària de Lleida (ETSEA) de la Universitat
de Lleida (UdL).
4.2- Tipologia de l’obra
El Present Projecte bàsic té per objecte la definició bàsica a nivell constructiu i la valoració
de les obres corresponents d’una presa al Barranc del Solà per a regulació de reg al terme
municipal de Salàs de Pallars.
4.3- Situació
Emplaçament: Salàs de Pallars (Pallars Jussà).
4.4- Comunicacions
Carretera: La principal via de comunicació per accedir a la zona de projecte és el camí de
Sensui.
4.5- Subministrament i serveis
Es tracta de terrenys rurals que no disposen de serveis.
4.6- Pressupost d’Execució Material del Projecte bàsic
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte bàsic, és
de dinou mil set-cents euros (19.700 €).
4.7- Termini d’execució
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 170 dies.
4.8- Mà d’obra prevista
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 10 persones. Un cop analitzades el total
d’activitats que avarca l’obra, s’estima que per a la seva realització en un termini de 170 dies
es necessitarà un màxim de 10 operaris en punta d’execució.
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4.9- Oficis que intervenen en el desenvolupament de l’obra
Encarregat
Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Cap de colla
Oficial 1a
Oficial 1a paleta
Oficial 1a soldador
Ofical 1a soldador especialista en colzes i peces especials
Oficial 1a col.locador
Oficial 1a lampista
Oficial 1a llauner
Oficial 1a muntador
Oficial 1a jardiner
Oficial 1a llenyataire
Ajudant col.locador
Ajudant de muntador
Ajudant manobre
Manobre especialista
Peó

5- Instal·lacions provisionals
5.1- Instal·lació elèctrica provisional d’obra
Tot i que en aquest Projecte bàsic no s’ha dissenyat la instal·lació elèctrica ja que no és
l’objecte del Projecte, una vegada explotada la presa sí es necessitarà el disseny de les
instal·lacions elèctriques.
En aquest apartat es donen unes directrius bàsiques de protecció per a la instal·lació
elèctrica.
Es faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una
acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar
la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a
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muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme
al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat.
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els
talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades
canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre
amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra.
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu
que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del
projectista i comprovació de l’instal·lador.
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents:
Connexió de servei
-

Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament.

-

La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada.

-

Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència).

-

Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense
pas de vehicles.

Quadre General
-

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

-

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

-

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

-

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

-

Estarà protegida de la intempèrie.

-

És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura.

-

Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97).
6
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Conductors
-

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

-

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

-

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

Quadres secundaris
-

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

-

Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres.

Connexions de corrent
-

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

-

S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió.

-

Es faran servir els següents colors:
· Connexió de 24 v:Violeta.
· Connexió de 220 v:Blau.
· Connexió de 380 v:Vermell

-

No s’empraran connexions tipus “lladre”.

Maquinària elèctrica
-

Disposarà de connexió a terra.

-

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

Enllumenat provisional
-

El circuit disposarà de protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA.

-

Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant.
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Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més
pròxim a la virolla.

-

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

Enllumenat portàtil
-

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

-

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

6- Serveis de salubritat i confort del personal
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als
articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una
persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra.
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es
defineixen i detallen als següents subapartats.
6.1- Serveis higiènics
-

Lavabos: Com a mínim un per a cada 10 persones.

-

Cabines d’evacuació: S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada
de placa turca, com a mínim, per a cada 25 persones.

-

Local de dutxes: Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de
dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta, amb
terra antilliscant.

6.2- Vestuaris
Superfície aconsellable de 2 m2 per treballador contractat.
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6.3- Menjador
Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per
treballador que mengi a l’obra.
Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i
pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a
cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les
escombraries.

7- Àrees auxiliars
7.1- Zones d’apilament. Magatzems
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors “mínims –
màxims”, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o
equips inactius que puguin ésser causa d’accident.
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació
manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels
treballs.
Les

zones

d’apilament

provisional

estaran

abalisades,

senyalitzades

i

il·luminades

adequadament.
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació
adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més
singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans
mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les
maniobres.
8- Tractament de residus
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les
directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i d’altres residus de
construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat
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de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de
projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció.
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement
s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el
lloc on portarà els seus residus de construcció.
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això
comporti.
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es
buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat.

9- Condicions de l’entorn
Ocupació del tancament de l’obra
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció,
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota
l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels
treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o
l’accés a edificis iguals.
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de
l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i
interrelacionats amb el procés constructiu.
Situació de casetes i contenidors
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra.
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a
l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins
10
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d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran al
PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi.
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es
situaran segons s’indica en l’apartat Tancaments de l’obra que afecten a l’àmbit públic.

10- Determinació del procés constructiu
El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de
perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els Principios de la Acción Preventiva (Art. 15 L.
31/1995 de 8 de novembre) i els Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras (Art.
10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre).
10.1- Procediments d’execució
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de
ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra.
10.2- Ordre d’execució dels treballs
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del
projecte, a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar,
durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials
característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres
amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a
realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar.

11- Sistemes i/o elements de seguretat i salut inherents o incorporats al mateix procés
constructiu
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a
l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu,
sempre d’acord amb els Principios de la Acción Preventiva (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de
novembre), els Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras (Art. 10 RD. 1627/1997
de 24 d’octubre), Reglas generales de seguridad para máquinas (Art.18 RD. 1495/1986 de 26
de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i
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atenent Codi Tècnic de l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o
Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.

12- Mitjans auxiliars d’utilitat preventiva (MAUP)
Als efectes del present Estudi bàsic de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot
Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial,
Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de
fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que
s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o simultaneïtat de l’energia fora de control, i els
treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a
la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva
operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les
condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la
seva adequada elecció, seguiment i control d’ús.

13- Sistemes de protecció col·lectiva (SPC)
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de
Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de
forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP),
destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus
d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a
l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència,
anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat
de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la
seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de
Protecció Individual (EPI).
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests sistemes
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels
Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors,
fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva.
14- Condicions dels equips de protecció individual (EPI)
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Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de
Protecció Individual (EPI), aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla
portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del
contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a
la previsible resistència física de l’EPI.
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent.
Tots els EPI estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades CE. Sempre de
conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat
al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel
beneficiari.
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els
que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives
prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del
tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra
o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució.
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi,
raonablement, la seva carència.
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la
data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc.

15- Senyalització i abalisament
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, la Senyalització i Abalisament s’han
assimilat, per criteris de síntesi, als Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC), sense ser-ho
pròpiament; cal doncs indicar en el present apartat, aquells aspectes que singularitzen la
Senyalització i l’Abalisament, com un Sistema de Protecció, potenciador de l’eficàcia dels
tradicionals (MAUP, SPC i EPI).
13
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L’objecte de la Senyalització i Abalisament és el de cridar ràpidament l’atenció sobre la
circumstància a ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per part del destinatari.
La seva finalitat és la d’indicar les relacions causa / efecte entre el medi ambient i la
persona.

16- Condicions d’accés i afectacions de la via pública
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals
per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de
protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la
implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases
d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la
informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació
d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui.
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb
claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits
destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran
les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases.
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la
circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a
l’Autoritat que correspongui.
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el
cartell de SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici
dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui.
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització
corresponent.
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels
elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT
aprovat.
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El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de
protecció implantats.
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats.
16.1- Àmbit d’ocupació de la via pública
Ocupació del tancament de l’obra
S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció,
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de
l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i
interrelacionats amb el procés constructiu.
Situació de casetes i contenidors
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi.
Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en
una zona propera a l’obra. Degut a la naturalesa de zona rural no hi haurà massa problema
alhora de situar les casetes i contenidors.
Canvis de la Zona Ocupada
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar
d’acord amb el R.D. 1627/97.
Per tancaments de l’obra que afecten l’àmbit públic:
Tanques
-

Situació: Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en ordenació entre
mitgeres, tancaran el front de l’obra o solar i els laterals de la part de vorera
ocupada.
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Tipus de tanques: Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons
prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i pintada. Les empreses promotores
podran presentar a l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, el seu propi
model de tanca per tal d’emprar-lo en totes les obres que facin. Les tanques
metàl·liques de 200 x 100 cm només s’admeten per a proteccions provisionals en
operacions de càrrega, desviacions momentànies de trànsit o similars. En cap cas
s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de PVC, malla electrosoldada de
ferrallista, xarxa tipus tenis de polipropilè (habitualment de color taronja), o
elements tradicionals de delimitacions provisionals de zones de risc.

-

Complements: Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements reflectants
en tot el seu perímetre.

-

Manteniment: El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant
grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre element que deteriori el seu estat
original.

Accés a l’obra
-

Portes: Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent per a vehicles i
per al personal de l’obra. No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada
parcial del tancament.

16.2- Operacions que afecten l’àmbit públic
Entrades i sortides de vehicles i maquinària
-

Vigilància: Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les operacions
d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar accidents.

-

Aparcament: Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-se
vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de càrrega i descàrrega de
l’obra quan existeixi zona d’aparcament a la calçada.

-

Camions en espera: Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de
l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i habilitar un espai adequat
a aquest fi fora de l’obra.

Càrrega i descàrrega
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra.
Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de
16
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l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de
l’obra i es prendran les següents mesures:
-

S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta
centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la
calçada, sense envair cap carril de circulació. So no és suficient i/o si cal envair el
carril de circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana.

-

Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant
el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui.

-

La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle,
formarà una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes
a carregar o descarregar i que establirà la senyalització que correspongui.

-

Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques
i es netejarà el paviment

-

Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre
la calçada.

Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa
-

Descàrrega: La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, aprofitant la
força de la gravetat, serà per canonades (cotes superiors) o mecànicament (cotes sota
rasant), fins els contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb lones o
plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o cintes d’elevació i transport de
material es col·locaran sempre per l’interior del recinte de l’obra.

-

Apilament: No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini públic,
excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut un permís especial de
l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en tremuges o en contenidors homologats.
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les terres es carregaran
directament sobre camions per a la seva evacuació immediata.
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del tancament de l’obra,
es col·locaran sobre la vorera en el punt més proper a la tanca, deixant un pas pels
vianants d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim.
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor.
Es netejarà diàriament la zona afectada després de retirar el contenidor.
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Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats.
-

Evacuació: Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa
tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la producció de pols, i el seu
transport serà a un abocador autoritzat. El mateix es farà en els transports dels
contenidors.

16.3- Neteja i incidència sobre l’ambients que afecten l’àmbit públic
Neteja
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra
i especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de
pols o deixalles.
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.).
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la
sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de
l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual
s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes.
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic.
Sorolls. Horari de treball
Les obres es realitzaran entre les 8:00 i les 20:00 hores dels dies feiners.
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà
d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser
específicament autoritzades per l’Ajuntament.
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions
poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament
podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic.
Pols
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Es regaran les pistes de circulació de vehicles.
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols.
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua.
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.
16.4- Circulació de vehicles i vianants que afecten a l’àmbit públic
Senyalització i protecció
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials
de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3-IC.
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.
Dimensions mínimes d’itineraris i passos per vianants
Es respectaran les següents dimensions mínimes:
-

En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un
terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent.

-

L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta
centímetres (1,40 m).

Elements de protecció
-

Pas vianats: Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, pels dos
costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o enganxades a terra, d’una
alçada mínima d’un metre (1 m) amb travesser intermedi i entornpeus de vint
centímetres (0,20 m) a la base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els quinze
centímetres (0,15 m).
Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment continus. Si són
calats, les separacions mínimes no podran ser superiors a quinze centímetres (015 m).
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Forats i rases: Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es
col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, totalment planes i
sense ressalts.
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de protecció del pas
es col·locaran a 45º en el sentit de la marxa.

Enllumenat i abalisament lluminós
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi
enllumenat públic.
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical
i horitzontal, com per als elements d’abalisament.
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram
(intensitat mínima 20 lux).
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós
i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior.
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x
100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre.
Abalisament i defensa
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats
com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació
d’elements d’abalisament i defensa:
a) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament
de l’obra.
b) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a
passos provisionals per a vianants.
c) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per
diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils.
d) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per
salvar l’obstacle de les obres.
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e) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per
a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les
obres.
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies
ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari
assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del
tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids,
bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,).
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2.
Paviments provisionals
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les
peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre
la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de
protecció.
Manteniment
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu
desplaçament i dificulti la seva subtracció.
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels
itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat
durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat.
Els passos i itineraris es mantindran nets.
Retirada de senyalització i abalisament
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats.
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, una vegada
acabada l’obra i la part d’obra que exigís la seva implantació.
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17- Riscos de danys a tercers i mesures de protecció
17.1- Riscos de danys a tercers
Els riscs que durant les successives fases d’execució de l’obra podrien afectar persones o
objectes annexos que en depenguis són els següents:
-

Caiguda al mateix nivell.

-

Atropellaments.

-

Col·lisions amb obstacles a la vorera.

-

Caiguda d’objectes.

17.2- Mesures de protecció a tercers
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que
transiten pels voltants de l’obra:
-

Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada,
separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior.

-

Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs,
s’instal·larà un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser
òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat.
Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en
voladís de material resistent.

-

Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la
maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del
passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra,
amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran
llums de gàlib nocturns i senyals de trànsit que avisin als vehicles de la situació de
perill.

-

En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la
conveniència de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un
Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció.

18- Prevenció de riscos catastròfics
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Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra
són:
-

Incendi, explosió i/o deflagració.

-

Inundació.

-

Col·lapse estructural per maniobres fallides.

-

Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.

-

Enfonsament de càrregues o aparells d’elevació.

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu
Pla de Seguretat i Salut un Pla d’Emergència Interior, cobrint les següents mesures mínimes:
-

Ordre i neteja general.

-

Accessos i vies de circulació interna de l’obra.

-

Ubicació d’extintors i d’altres agents extintors.

-

Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció.

-

Punts de trobada.

-

Assistència Primers auxilis.

Argentona, Novembre del 2008
L’autor de l’Estudi bàsic

Ignasi Pruna i Bassa
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