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1. ANTECEDENTS  
 

Des de l’Associació de Veïns del barri de Les Arenes-La Grípia-Can Montllor, s’ha sol·licitat la reparació 

del paviment de l’escenari de la plaça de Federico García Lorca, ja que amb el pas del temps s’han anat 

desgastant i degradant. 

 

2. OBJECTE,  ÀMBIT D’APLICACIÓ I DURADA DEL CONTRACTE 
 
Aquesta memòria valorada descriu i valora les obres necessàries per a la reparació i impermeabilització 

del paviment de l’escenari de la plaça de Federico García Lorca, situada al barri de Les Arenes-La Grípia-

Can Montllor.  

 

Les actuacions afectaran bàsicament a l’escenari de la plaça de Federico García Lorca. 

 

El termini d’execució de les obres s’estableix en 2 setmanes. 

 

3. DISPOSICION GENERALS 
 

3.1 Seguiment i control dels treballs 

La gestió, el seguiment, el control i l’acceptació dels treballs corresponen als serveis tècnics de 

l’Ajuntament de Terrassa. Per poder dur a terme les tasques de seguiment i control, el personal tècnic 

designat per  l’Ajuntament tindrà accés en qualsevol moment, al lloc dels treballs, sigui quin sigui l’estat 

de desenvolupament en què es trobin. A aquests efectes, l’adjudicatari facilitarà la revisió dels treballs en 

curs als tècnics designats per l’Ajuntament de Terrassa. 

 

L’Adjudicatari estarà obligat a complir les observacions que li facin els tècnics de l’Ajuntament. En cas que 

els treballs realitzats no s’ajustin al nivell exigit pel contracte pel que fa a la qualitat i nivell d’execució, els 

tècnics designats per l’Ajuntament podran ordenar, a càrrec de l’Adjudicatari, la deconstrucció i 

conseqüent construcció de les obres realitzades per a la reparació i impermeabització del paviment de 

l’escenari de la plaça de Federico García Lorca de Terrassa, que consideri defectuoses o mal 

executades. 

 

3.2 Interlocutor tècnic de l’Adjudicatari amb l’Ajuntament de Terrassa.  

L’empresa adjudicatària designarà un responsable amb suficient qualificació per a programar, coordinar i 

organitzar les tasques assignades i amb dedicació suficient per assegurar una bona i correcta execució 

dels treballs. Tanmateix, aquest responsable ha d’estar localitzable en tot moment. En el cas de no 

complir-se aquests requisits, els tècnics designats per l’Ajuntament es reserven el dret de rebutjar-lo i 

sol·licitar-ne un de nou. 
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3.3 Programació dels Treballs  

L’Adjudicatari estarà obligat a realitzar les actuacions que s’especifiquen a l’apartat de Descripció de les 

Obres i que inclou els treballs necessaris per a la reparació i impermeabització del paviment de l’escenari 

de la plaça de Federico García Lorca de Terrassa, així com aquelles tasques i serveis auxiliars necessaris 

per assegurar la mobilitat i seguretat en la realització dels treballs. 

 

Qualsevol afectació a la via pública (tant de vianants com de vehicles) serà avisada al Servei de Via 

Pública amb mínim una setmana d’antel·lació. 

 

Un cop finalitzada l’obra, l’Adjudicatari haurà de presentar als Tècnics designats per l’Ajuntament una 

relació dels treballs realitzats, incloent plànol en suport digital (CAD), materials utilitzats, etc.  

 
4. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

 

4.1 Treballs previs 

1. Delimitar l’espai de treball amb tanques d’obra i senyalitzar-ho.  

 

4.2 Extracció del paviment existent i reparació 

1. Treure la pintura existent i la capa de Vellon i  passar la màquina desbarbadora per facilitar la 

feina. 

2. Reparar el paviment de formigó i preparar la base del nou paviment. 

 

4.3 Paviment 

Per tal d’aconseguir una bona impermeabilització i acabat del paviment de l’escenari caldrà realitzar les 

següents fases d’actuació: 

1. Estendre una capa d’imprimació amb resines de tipus epoxi 

2. Aplicar una capa de membrana de poliuretà. 

3. Col·locar una capa de reforç de geotèxtil de poliester de 60 gr. 

4. Aplicar una segona capa de membrana de poliuretà 

5. Aplicar una tercera capa de membrana de poliuretà 

6. Col·locar una membrana Mariseal-400 alifàtica de poliuretà pigmentada de color gris base, amb 

Maritrans anti-slip 

 

5. GARANTIA DELS TREBALLS 
 

Es fixa un període de garantia de 12 mesos des de la recepció dels treballs. Durant el període de 

garantia, el contractista serà responsable d’executar totes aquelles correccions i reparacions 

considerades necessàries per tal que els guals compleixin totalment. 

 

6. CONTROL DE QUALITAT 
 

Les despeses derivades del control de qualitat aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària fins al límit de 

l’1’5% del pressupost de licitació. Els assaigs negatius no comptabilitzaran dins d’aquest límit. 

 

7. SEGURETAT I SALUT 
 

Al present document s’annexa un estudi d’avaluació de riscos a partir del qual el contractista haurà de 

redactar el corresponent Pla de Seguretat i Salut. El seu import s’entendrà repercutit en cadascun dels 

preus recollits al Quadre de Preus. 

 

Aquest estudi servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora perquè redacti el Pla de 

Seguretat i Salut en el Treball i portar a terme les seves obligacions al camp de la prevenció de riscos 

professionals, facilitant el seu desenvolupament, sota el control dels tècnics designats per l’Ajuntament, 

d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre. 

 

El contractista haurà de lliurar el Pla de Seguretat i Salut en el treball a l’Ajuntament, per tal de què aquest 

procedeixi a la seva aprovació. Els treballs no es podran iniciar fins que no estigui aprovat el Pla de 

Seguretat i Salut i es disposi de l’Obertura del Centre de Treball. 

 

8. GESTIÓ DE RESIDUS 
 

El contractista, pel que fa a l’abocament de la runa i la gestió dels diferents residus que es generin, 

s’obliga a donar estricte compliment al previst en l’Ordenança municipal reguladora de la neteja pública i 

de la gestió de residus. Al finalitzar els treballs s’entregaran tots els certificats acreditatius. 

 
9. EXIGÈNCIA DE CLASSIFICACIÓ 

 
D’acord amb el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei 

de contractes del sector públic, no cal exigir classificació ni categoria a l’empresa que opti a l’execució 

d’aquests treballs. 

 

10. ALTRES ASPECTES A TENIR EN COMPTE  
 

Aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària, sense cap cost addicional els següents aspectes: 

- La totalitat de les despeses derivades de la Seguretat i Salut en el Treball. 

- Totes les mesures de tancament i delimitació de l’espai de treball.  Tant la implantació d’aquestes 

mesures, com el seu manteniment i modificació tantes vegades com sigui necessari. 

- Els treballs hauran de minimitzar les molèsties ( sorolls, pols...) als usuaris de la via pública. 



                               Àrea de Territori i Sostenibilitat  
                            Servei de Gestió de l’Espai Públic 

 
                                                        
 

Memòria Valorada de la reparació i impermeabilització del paviment de l’escenari de la plaça de Federico García Lorca de Terrassa 
3 

 

11. PRESSUPOST 
 

Descripció treballs 
Unitats 
(m2) 

Preu 
unitari 
(€/m2) 

Total 
(€) 

(m2) Arrencat de la pintura existent i de la capa Vellon amb 
màquina desbarbadora 91 2,68 243,88 

(m2) Reparació del paviment de formigó i preparació de la 
base del paviment 91 4,65 423,15 
(m2) Impermeabilitzaciói execució del nou paviment 
consistent en: 
Una primera capa d'imprimació amb resines tipus epoxi 
Apliació d'una membrana de poliuretà 
Col·locació d'una capa de reforç de geotextil de poliester de 
60 gr. 
Aplicació d'una segona capa de membrana de poliuretà 
Aplicació d'una tercera capa de membrana de poliuretà 

Aplicació de membrana Mariseal-400 alifàtica de poliuretà, 
pigmentada color gris base, amb Maritrans anti-slip 

91 22,85 2.079,35 

TOTAL VALORACIÓ EXECUCIÓ MATERIAL     2.746,38  
 

Pressupost per al coneixement de l’Administració: 

 
Pressupost  d’Execució Material  2.746,38 € 
Despeses Generals (13%)  357,03 € 
Benefici Industrial (6%)  164,78 € 
   
Import Licitació (s/IVA)  3.268,19 € 
Import Licitació (21 % IVA inclòs)  3.954,51 € 

 

 

Els preus inclouen Seguretat i Salut.   

 

El Pressupost d’Execució Material és de DOS MIL SET-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-

VUIT CÈNTIMS (2.746,38 €). 

El Pressupost d’Execució per Contracte és de TRES MIL DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB 

DINOU CÈNTIMS (3.268,19 €) IVA  exclòs i de TRES MIL NOU-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS 

AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS (3.954,51 €)  IVA inclòs. 

 

 

 

 

 

 

 

Terrassa, maig de 2016 

 

 

 

 

Montserrat Prat Calm 
Enginyera de Camins, Canals i Ports 
Servei de Gestió de l’Espai Públic 
Ajuntament de Terrassa 
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1. OBJECTE DE L'ESTUDI D’AVALUACIÓ DE RISCOS 
 

  

1.1. Identificació dels treballs a realitzar 
 

Les obres a realitzar consisteixen en la reparació i impermeabilització del paviment de l’escenari de la 
plaça de Federico García Lorca situada al barri de Les Arenes-Lla Grípia-Can Montllor de Terrassa.  
 
 

1.2. Objecte 
 

L’objecte del present estudi d’avaluació de riscos és el de donar les pautes bàsiques per a que el 
constractista de les obres pugui elaborar el corresponent Pla de Seguretat i Salut donada la 
inexistència de Projecte Tècnic (i en conseqüència d’Estudi de Seguretat i Salut). 
 
 
Segons la directiva europea 92/57/CEE (de la qual emana el R.D. 1627/97 de disposicions minimes 
de seguretat i salut en les obres de construcció), encara que es tracti d’obres sense Projecte 
s’estableix la obligatorietat per part del promotor de designar un Coordinador de Seguretat i Salut i 
per part de l’empresa contractista de redactar un Pla de Seguretat i Salut sempre que: 
 

- La durada de l’obra sigui superior a 500 jornades. 
 
- Treballin més de 20 persones al llarg de més de 30 dies. 

 
- Existeixin riscos considerats com a especialment perillosos segons l’Annex II del R.D. 
1627/97. 

 
Tant si les obres objecte d’estudi  es troben o no en algun d’aquests tres supòsits, es sol·licitarà en 
tots els casos al contractista la redacció del Pla de Seguretat i Salut per considerar-se un requisit 
mínim en qualsevol contracte d’obres realitzat pel Servei de Gestió de l’Espai Públic de l’Ajuntament 
de Terrassa. 
 
 

2. PROMOTOR - PROPIETARI 
 

Promotor              : Ajuntament de Terrassa  
NIF            : P0827900B 
Adreça                 : Raval de Montserrat, 14 
Població              : Terrassa 

 
  

 

3. AUTOR DE L'ESTUDI D’AVALUACIÓ DE RISCOS 
 

Redactor EAR  : Joan Sánchez Fernández 
Titulació/ns  : Arquitecte tècnic  
Despatx professional : Arquitècnia i Enginyeria S.L. / Ajuntament de Terrassa 
Població              : Terrassa 

 
 

4. DADES GENERALS 

 
4.1. Situació 
 

Emplaçament      : Plaça de Federico García Lorca (Les Arenes-La Grípia-Can 
Montllor) 

Població              : Terrassa 
 

 
4.2. Localització de serveis assistencials, salvamen t i seguretat i mitjans 

d'evacuació 
 
 Emergències tel. 112 
 Bombers tel. 085 
 Policia Local tel. 937 805 555 via.publica@terrassa.cat 
 Mossos d’esquadra tel. 088 
 Hospital de Terrassa tel. 061 ctra. Torrebonica, s/n Terrassa 
            Cap Rambla Rambla d'Égara, 386 08221 Terrassa tel. 937 365 900 

  

4.3. Pressupost  
 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, inclosa la 
Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de  TRES MIL DOS-
CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS (3.268, 19 €).  
 

4.4. Termini d'execució 
 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de dues setmanes. 
  

4.5. Mà d'obra prevista 
 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de quatre persones. 
  

4.6. Oficis que intervenen en el desenvolupament de ls treballs 
 

Oficial 1a 
Oficial 1a col·locador 
Oficial 1a d'obra pública 
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Ajudant col·locador 
Manobre 
 

4.7        Tipologia dels materials a utilitzar  
 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS 
FORMIGONS EN MASSA 
GEOTÈXTILS DE POLIÈSTER 
MEMBRANES DE POLIURETÀ 
MORTERS AMB ADDITIUS 
RESINES EPOXI 

 

4.8. Maquinària prevista  
 

Equip de màquina desbarbadora 
Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 
Camió per a transport de 7 t 
Camió grua de 5 t 
Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 
Formigonera de 165 l 
MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT 

 

5. FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
 
G01 ENDERROCS 
G01.G01 ENDERROCS D'E PAVIMENTS 
ENDERROC PER MITJANS MANUALS I/O, MECÀNICS PAVIMENTS  

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MOVIMENTS DE MAQUINARIA I CAMIONS DINS DE L'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 

 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /20 /25 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla 
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 
5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /4 /9 /10 /12 
/14 /20 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /20 /25 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /20 /25 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 
4 /12 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 

seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

10 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /4 /6 /12 /26 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

20 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
20 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 20 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 

 
 

G02.G05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ EN OBRA 
PER A TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació:  IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL 

ACCÉS AL TALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació:  FEINES DE CÀRREGA DE CAMIONS 

CAMIONS SOBRECÀRREGATS 
MAQUINÀRIA NO ADIENT 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació:  MAQUINÀRIA NO ADIENT  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació:  IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I ITINERARIS OBRA 

ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació:  TREBALLS MANUALS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 1 2 
 Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació:  POLS DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació:  CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació:  MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació:  MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /11 /12 /14 
/25 /26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /4 /11 /12 /14 
/25 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

2 /4 /11 /12 /14 
/25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
2 /4 /11 /12 /14 
/25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

14 /25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /12 /25 
/26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /12 /25 
/26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /12 /25 
/26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
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I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 14 

 
  
G08 PAVIMENTS 
G08.G01 IMPERMEABILITZACIÓ DE PAVIMENTS AMB ELEMENT S AMORFS I MEMBRANES 
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació:  TREBALLS EN VORES DE TALÚS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació:  ITINERARI OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació:  TRANSPORT DE RESINES I MEMBRANES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació:  TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS.   
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació:  ÚS D'EINES MANUALS 

COPS AMB MAQUINÀRIA 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació:  TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE MEMBRANES  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació:  MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació:  ÚS D'EINES MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació:  COL·LOCACIÓ DE MEMBRANES  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació:  POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES 

MATERIALS DE FIXACIÓ DE MEMBRANES 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació:  CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació:  MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1 /2 /4 /6 /9 /10 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 /11 /12 /14 /15 
/16 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/16 /25 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

12 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

14 

 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 

fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /4 /6 /11 /15 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
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I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
   
  

6. SIGNATURES 
 

 
 
 
 
 
 
Joan Sánchez Fernández      
Arquitecte tècnic  
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