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1. OBJECTE 
 
L’objecte d’aquest Estudi de Seguretat i Salut és establir, al marc de la Llei 31/1995, de 8 

de Novembre, de Prevenció de Riscs Laborals, i més concretament a la seva norma 

reglamentària, el RD 1627/1997 del 24 d'octubre, les disposicions de seguretat i salut a 

l’obra del "Projecte Constructiu de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals i Col·lectors 

en alta d’Ultramort”. 

 

Servirà per marcar les directrius per la redacció del pla de seguretat i salut, per portar a 

terme les seves obligacions en el camp de la prevenció de riscs laborals, 

facilitant el seu desenvolupament, sota el control del coordinador de seguretat i 

salut o de la Direcció Facultativa, d’acord amb el mencionat RD 1627/1997, del 24 

d'octubre, pel que s’implanta la obligatorietat d’incloure un estudi de seguretat i salut als 

projectes de construcció i obra pública. 

 

Si com a conseqüència de les possibles modificacions que es puguin produir en el projecte, 

fora necessari la variació del procés constructiu, i produís una ampliació de l’estudi de 

seguretat i salut, i la modificació del pla de seguretat i salut, es proposaran les mesures 

alternatives de prevenció amb la seva corresponent justificació tècnica, que en cap 

cas suposarà una disminució en els nivells de protecció que estan previstos en aquest 

estudi. Així mateix, deuran incloure la valoració econòmica de les mateixes. 
 

2. DADES GENERALS DE L’OBRA 
 
2.1. SITUACIÓ DE L’OBRA 
 
L’obra se situa al terme municipal d’Ultramort (Girona). 

 

2.2. CENTRES HOSPITALARIS PROPERS 
 
Les obres estan projectades en el nucli urbà d’Ultramort on hi ha un Consultori Mèdic 

Municipal però cap hospital. 

 

A continuació s'adjunten les direccions del Consultori Mèdic Municipal, el CAP i de 

l’hospital més proper. 
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Ultramort 
Consultori Mèdic Municipal  

Pl. Constitució, s/n 

CP: 17133 Ultramort 

Telf: 972 76 91 61 

 

La Bisbal d'Empordà 
CAP 

Marcel Ralló, 10 

CP: 17100 La Bisbal d'Empordà 

Telf: 972 64 38 08 

 
Girona 
Hospital Universitari Doctor Josep Trueta de Girona 

Av. de França, s/n 

CP: 17007 Girona 

Telf: 972 94 02 00 

 

2.3. DESCRIPCIÓ DE L’OBRA 
 
L’objecte de les obres és construir dita estació depuradora d’aigües residuals i els 

seus col·lectors. Les obres consten de: 

 

- Xarxa de col·lectors en alta 

- Vial d’accés a l’estació depuradora 

- Construcció de l’estació depuradora. 

- Canonada i obra de sortida per a l’abocament de l’afluent tractat 

- Connexió de les línies elèctriques 

 

2.4. TERMINI D’EXECUCIÓ I NOMBRE MÀXIM DE TREBALLADORS 
 
Es preveu un termini màxim d’execució de 6 mesos. Es necessitaran un màxim de 12 

treballadors. 
 

2.5. PRESSUPOST DE LES OBRES 
 
El pressupost PEM de les obres contemplades és de 590.861,78 €. 
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2.6. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 
 
L’article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’acció preventiva 

recollits en l’art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre)" durant l’execució de l’obra i en particular en les següents activitats: 

 

a) El manteniment de l’obra en bon estat d'ordre i neteja. 

b) L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d’accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o 

circulació. 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, amb objecte de 

corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 

e) La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels 

diferents materials. 

f) L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes. 

g) L’adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu que 

s’haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball. 

h) La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 

i) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que 

es realitzi a l’obra o prop de l’obra. 

 

Els principis d’acció preventiva establerts a l’article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

 

1.- L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, 

d’acord amb els següents principis generals: 

 

a) Evitar riscos. 

b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar. 

c) Combatre els riscos a l’origen. 

d) Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció 

dels llocs de treball, l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, 

per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i els efectes del mateix a la salut. 

e) Tenir en compte l’evolució de la tècnica. 

f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill. 



Document 5. Estudi de Seguretat i Salut 
 

MEMÒRIA 6

g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 

l’organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la 

influència dels factors ambientals en el treball. 

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual. 

i) Donar les degudes instruccions als treballadors. 

 

2.- L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en 

matèria de seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines 

 

3.- L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els 

treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones 

de risc greu i específic 

 

4.- L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i 

imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva 

aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar 

determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la 

magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén 

controlar i no existeixin alternatives més segures. 

 

3. PROCEDIMENTS, ACCIONS FORMATIVES, EQUIPS TÈCNICS I MITJANS 
AUXILIARS 
 
3.1. PROCEDIMENTS 
 
3.1.1. Moviment de terres 
 
Per a la construcció de l'E.D.A.R. es procedirà a la neteja, desbroçament i terraplenat 

de les zones existents regularitzant el desnivell del solar que ocuparà la depuradora. 

 

Una vegada realitzat aquest moviment de terres, es replantejaran els diferents elements 

que integren la planta. La maquinària utilitzada serà la pala carregadora, i/o la 

retroexcavadora, així com els camions-dumpers pel transport dels productes de l’excavació 

a l’abocador. 
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3.1.2. Excavació de rasa 
 
Al col·lector es procedirà a l’esbrossada i condicionament de la traça, constituint-se un 

vial pel que discorreran els vehicles, les màquines i el personal. 

 

L’excavació de la rasa, a cel obert, es realitzarà amb medis mecànics, utilitzant-se una 

retroexcavadora i camions-dumpers. La profunditat de dita excavació serà variable fins 

a un màxim de 3,0 m. de fondària. Una part dels productes resultants de l’excavació 

seran utilitzats pel farciment en trasdós i l’altra evacuada a l’abocador. 

 

3.1.3. Instal·lació de canonades 
 
Tot el material serà subministrat directament a obra, emmagatzemant-se mitjançant la 

alineació dels tubs. Per a la instal·lació dels tubs es condicionarà la base de la rasa, 

intervenint en el seu muntatge un camió-grua o una grua autopropulsada segons els 

diferents casos. 

 

3.1.4. Farciment i compactació de rases 
 
Una vegada muntats els tubs, per trams, es procedirà al farciment de les rases. Per 

això, s’utilitzarà la terra procedent de la pròpia excavació, complementant-se amb sorra 

d'engruna i subministrada a través dels camions-dumpers. Serà escampada per la pala 

carregadora, sotmetent-se a un procés de compactació mitjançant corrons vibratoris o 

compactadors de tipus manuals (granotes). 

 

3.1.5. Fonamentacions 
 
La fonamentació dels diferents elements es realitzarà amb diferents 

metodologies. Les fonamentacions seran superficials. 

 

Al fons de totes les rases i pous de fonamentacions es col·locarà un formigó de neteja per 

anivellar. 

 

Les armadures de les fonamentacions es fabricaran a peu d’obra amb barres d’acer 

corrugat, utilitzant com medis auxiliars, la doblegadora i la talladora de rodons. 

 

El formigó per a totes les fonamentacions serà subministrat en camions -

formigoneres des de la planta. 
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3.1.6. Obra Civil 
 
Una vegada formigonades les rases de fonamentació s’aixecaran les estructures 

mitjançant l’execució de murs de formigó i pilars amb col·locació d’armadures d’acer 

corrugat encofrat metàl·lic. 

 

En el procés constructiu d’aixecament d’estructures s’utilitzarà camió-grua o grua 

autopropulsada vibrador d’agulla, doblegadora de rodons, serra circular de tallar fusta i 

eines manuals. 

 

3.1.7. Obres de Fábrica 
 
Serà necessari condicionar el terreny i excavar la fonamentació preparant el fons d’aquest 

amb formigó de neteja pel seu anivellat. Les armadures dels capçals es muntaran a la 

pròpia obra amb barres d’acer corrugat. El formigó dels fonaments del mur es realitzarà 

amb formigó elaborat en planta i subministrat per camions-formigoneres, distribuït amb 

l’ajuda d’un camió-bomba de formigó i posteriorment vibrat. Es col·locaran les 

armadures del mur, s’encofrarà amb planxes metàl·liques, formigonant i vibrant. 

Aquestes armadures es fabricaran amb barres d’acer corrugat, procedint-se al 

formigonat de la mateixa manera que s’ha comentat a la fonamentació. Una vegada pres 

el formigó, es procedeix a desmuntar les planxes de l’encofrat i regar freqüentment per 

la seva major presa. 

 
3.1.8. Instal·lacions d’equips, Instal·lacions elèctriques i varies 
 
Posteriorment es procedirà al muntatge dels equips (bombes, conducció de 

canonades, etc.) de la depuradora així com de les instal·lacions elèctriques, fontaneria, 

sanejament i pintura. Aquests treballs seran realitzats per empreses 

subcontractades especialitzades en aquests tipus de tasques. 

 

3.1.9. Urbanització 
 
Per últim, es procedirà a la urbanització, enjardinament i pavimentació de carrers, 

construcció de vorera amb lloseta de pastilles. 

 

3.1.10. Treballs al camí paral·lel a la carretera C-252 
 
Els treballs a executar al camí de terra paral·lel a la carretera C-252, no interfereixen des 

del punt de vista de la seguretat amb aquesta, donat que la carretera es troba 
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terraplenada sobre el camí. Les entrades i sortides d’aquest camí a la C-252 es troben 

degudament senyalitzades d’acord amb la normativa vigent. 

 
3.2. ACCIONS FORMATIVES 
 
Durant l'execució de les obres l'empresa constructora durà a terme amb una freqüència 

mensual, cursos de formació als treballadors, referents a aspectes de la seguretat i salut a la 

obra. Els temes formatius es centraran en la prevenció d'accidents que es puguin produir a 

les diferents activitats que es desenvolupin a les obres, tal com: 

 

 Moviment de terres 

 Estructures 

 Manipulació de maquinaria 
 

3.3. EQUIPS TÈCNICS I MITJANS AUXILIARS 
 
Per l’execució de l’obra distingim:  

 

3.3.1. Mà d’obra 
 
Es preveu un número de 6 persones, que augmentarà com a màxim fins a 12 

persones, actuant simultàniament en època punta, per a la realització de l’obra. 

 

3.3.2. Instal·lacions provisionals 
 

 Instal·lació provisional elèctrica 

 Instal·lació provisional de protecció contra incendis 

 Escomesa d’aigua potable 

 

3.3.3. Màquines 
 
Es considera necessari la participació de les següents màquines: 

 

 Màquines de moviment de terres 

- Retroexcavadores 

- Pales-carregadores 

- Camions-dumper 

- Corró compactador autopropulsat 

- Cuba d’aigua per rec 
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 Màquines d’elevació: 

- Grua autopropulsada 

- Camió-grua 

 

 Màquines per formigonat: 

- Camió-formigonera 

 

3.3.4. Maquinària i medis auxiliars 
 
Els medis auxiliars que es preveu que siguin utilitzats són: 

 

 Maquinària auxiliar de compactació (corrons vibrants, planxes vibratòries, 

granotes) 

 Doblegadora de ferralla 

 Serra circular de fusta 

 Vibradors de formigó 

 Soldadura elèctrica 

 Grueta d’elevació 

 Escala de mà 

 Eines manuals 

 Bomba eixuga aigua 

 Bastides tubulars 

 Plataformes de treball 
 

4. IDENTIFICACIÓ DE RISCS LABORALS. MESURES TÈCNIQUES 
PREVENTIVES 
 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra 

establertes a l’annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, s’enumeren a 

continuació els riscos particulars de diferents treballs d’obra. 

 

S’haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals de les obres, com ara són, 

caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d’adoptar en cada moment la postura 

més adient pel treball que es realitzi. 
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4.1. RISCS LABORALS EN EL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 
4.1.1. Moviments de terres i excavació de rases 
 

 Atropellament per màquines i vehicles 

 Col·lisions entre màquines i vehicles 

 Caigudes al mateix nivell 

 Caigudes a diferent nivell 

 Abocaments de maquinària i/o vehicles 

 Pols ambiental 

 Soroll 

 Vibracions 

 Caiguda d’objectes a la rasa 

 Projecció de fragments i/o partícules 

 Possibles interferències amb serveis de subministrament públic (aigua, llum, 

gas...) 

 

4.1.2. Instal·lació de canonades 
 

 Caiguda de tubs en suspensió 

 Cops per la càrrega suspesa 

 Caigudes de persones al mateix i/o diferent nivell. 

 Abocaments de vehicles i/o maquinària 

 Ruptura dels elements auxiliars 

 Soroll 

 Talls i punxades 

 Sobreesforços 

 

4.1.3. Fonamentació 
 

 Caigudes al mateix i diferent nivell 

 Caiguda de materials. 

 Atropellament i cops amb màquines 

 Contactes elèctrics 

 Soroll i vibració 

 Ferides punxants causades per les armadures 

 Projecció de partícules (risc ocular) 
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4.1.4. Obra Civil 
 

 Caiguda de materials suspesos 

 Cops per materials suspesos 

 Atrapaments 

 Caiguda d’objectes a diferent nivell 

 Caiguda de persones al mateix nivell 

 Caiguda de persones a diferent nivell 

 Cremades, esquitxades a la soldadura 

 Talls i ferides punxants 

 Projeccions de partícules 

 Incendis 

 Trepitjades sobre objectes punxants 

 Sobreesforços 

 

4.1.5. Obres de fàbrica 
 

 Atrapaments 

 Caigudes al mateix i diferent nivell 

 Caigudes d’objectes, materials i eines 

 Sobreesforços 

 Dermatitis de contacte 

 Esquitxades 

 Projecció de fragments i/o partícules 

 Talls i punxades 

 Caiguda de materials suspesos 

 Contactes elèctrics 

 

4.1.6. Instal·lacions d’equips, elèctriques i altres 
 

 Atrapament per objectes i materials 

 Caigudes al mateix i diferent nivell 

 Caiguda d’objectes, materials i eines 

 Sobreesforços 

 Dermatitis de contacte 

 Esquitxades 

 Projecció de fragments i/o partícules 
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 Talls cops i punxades mitjançant objectes o eines 

 Caiguda de materials suspesos 

 Contactes elèctrics 

 Sorolls i vibracions 

 
4.1.7. Urbanització i paviments 
 

 Contactes elèctrics 

 Caigudes al mateix nivell 

 Talls per objectes i eines 

 Projecció de fragments 

 Atrapaments 

 Sobreesforços 

 Col·lisions entre vehicles 

 Atropellaments 

 

4.2. MESURES PREVENTIVES EN EL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 
En el procés d’execució s’informarà dels riscs per la seguretat i la salut dels treballadors a 

aquesta obra, tant les que afecten al conjunt com a cada lloc de treball. De la mateixa 

forma, s’informarà de les mesures de protecció i prevenció aplicables als riscs detectats. 

S’haurà de consultar als treballadors i permetre la seva participació en totes les qüestions 

que afectin a la seguretat i salut a aquesta obra, sobretot a la planificació, l’organització 

del treball i l’elecció dels equips de protecció individual. 

 

El treballador haurà de ser sotmès a un reconeixement previ a l’ingrés i en el moment de 

la seva contractació haurà de rebre formació teòrica i pràctica en matèria preventiva, 

centrada en el lloc de treball i funció que realitzi, que haurà de repetir-se periòdicament, si 

fora necessari. 

 

Es deurà complir l’establert en aquest estudi de seguretat i salut. 

 

4.3. MESURES PREVENTIVES PER UNITAT D’OBRA 
 
Es procedirà al cercat del solar que ocupa l'E.D.A.R en qüestió, que presentarà una única 

porta d’accés que quedarà tancada amb clau al final de la jornada laboral. En els laterals 

de la porta es situaran de forma visible les següents senyals: 
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 Prohibit el pas a tota persona aliena a l’obra 

 Velocitat limitada a 20 km/h 

 Senyals de seguretat de protecció obligatòria del cap i dels peus 

 

És important mantenir un bon estat d’ordre i neteja de la zona de treball.  

 

4.3.1. Moviment de terres i Excavació de rases 
 
A l’accés de l’obra s'instal·laran: 
 

 Senyal de prohibit el pas a tota persona aliena. 

 Senyal de velocitat limitada a 20 km/h 

 Senyal obligació casc de seguretat 

 Senyal obligació de botes de seguretat 

 Senyal d’ STOP pels vehicles que surtin d’obra i s’incorporen al casc urbà 

 

És distribuiran senyals de prohibició de superar els 20 km/h al llarg dels accessos a 

l’obra per recordar al personal dita limitació. 

 

El camí habilitat per accedir a l’obra tindrà 3,5 m d’amplada i disposarà de zones de 

maniobres o espera cada 150 m aproximadament. Els vehicles carregats tindran 

preferència de pas. Es delimitarà un passadís peatonal. 

 

Al menor indici de formació de pols, s’establirà un programa de riscs periòdics. 

 

El mètode de treball a realitzar serà obrir rasa, muntar canonada i tapar rasa. 

D’aquesta manera s’evitaran caigudes a diferent nivell de persones pròpies o alienes a 

l’obra. Si per circumstàncies de causa major fos necessari deixar algun tram obert, aquest 

s’acordonarà amb tanca de 90 cm d’alçada i es taparà el buit. 

 

La profunditat de l’excavació serà variable, s’evitarà el despreniment i ruïna de l’excavació, 

donant-li al talús una inclinació d’un terç o estivacions en cas de manipulació a de la 

rasa. 
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Els productes resultants de l’excavació s’apilaran en un sol costat de la rasa, establint-

se una distància de seguretat d'1 m. 

 

Es crearà de la mateixa manera una zona de seguretat de 3 m, per sota de la qual 

queda prohibit estacionar vehicles, màquines o emmagatzemar materials. 

 

L’encarregat no ordenarà que s’efectuï l’abocament de material de rebliment fins que no 

hagi comprovat que no hi ha operaris a la trajectòria de caiguda. 

 

Durant la càrrega de terres en el camió, el conductor d’aquest, quedarà fora del radi 

d’acció de la pala carregadora y col·locarà els topes a les rodes del camió. De la mateixa 

manera, queda prohibit quedar-se en el radi d’acció de la retroexcavadora quan està 

treballant. 

 

Les senyals per la maniobra de màquines o vehicles, seran dirigides per l’encarregat 

d’obra, o persona a la que delegui, la qual se situarà en un lloc visible pel conductor de 

la màquina o vehicle, i a la vegada, segur pel mateix. 

 

Les mesures de profunditat de l’excavació es realitzaràn des de la part superior 

d’aquesta. 

 

Es disposarà d’escala metàl·lica per facilitar l’accés a l’interior de la rasa. L’escala serà 

revisada diàriament, quedant prohibit l’ascens i descens de persones amb la pala de la 

màquina retro. 

 

Pel pas del personal d’un costat a l’altre de l’excavació s’utilitzarà passarel·la metàl·lica 

amb baranes de 90 cm d’alçada i rodapeu de 15 cm. 

 

En els treballs a realitzar a l’interior de la rasa, la distància mínima entre els operaris 

serà d'1 m. 

 

La maquinària d’obra anirà dotada de cabina de seguretat i s’advertirà al 

conductor de l’obligació d’utilitzar el cinturó de seguretat del vehicle. Així mateix, hauràn 

de disposar de senyal acústica de marxa enrere. Això no significarà perdre de vista el 

sentit de marxa de la màquina. 
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L’encarregat d’obra vetllarà per la neteja i ordre del tall, no permetent que es 

dipositin pedres ni altres objectes o materials a la vora de la rasa, que poguessin rodar 

cap a l’interior i produir alguna lesió als treballadors quan hi estan treballant. 

 

Al magatzem d’obra es disposarà d’una provisió de palanques, ungles, barres, puntals, 

taulons, que es reservaran per una apuntalament urgent davant eventualitats que 

poguessin sorgir. Així mateix, es disposarà d’un equip d'eixugament d’aigües davant 

una possible aparició d’aquestes. 

 

4.3.2. Instal·lació de canonades 
 
Els tubs de formigó es descarregaran amb els útils metàl·lics que existeixen en el mercat 

per aquest fi. S’aliniaran al llarg de la rasa, calçant-se mitjançant tascons de fusta. 

S’evitarà apilar-los, però si fos necessari, les piles formades no tindran més de dos tubs 

d’alçada, mantenint-se perfectament calçats els tubs que formen la base mitjançant 

estaques clavades al terra. 

 

La grua autopropulsada portarà en lloc visible una senyal de perill "càrrega suspesa". 

D’aquesta manera s’adverteix als operaris d’aquest risc. Aquesta grua sempre treballarà 

amb els calçats situats a terra. 

 

S’utilitzarà una corda de cànem per evitar el balanceig del material suspès. Només 

es subjectarà amb les mans quan estigui pròxim al terra i per ajudar a situar-lo o 

col·locar-lo. En aquesta maniobra els operaris deuen portar posats els seus guants de 

cuir, així com casc i botes de seguretat, atendran a les instruccions de l’encarregat 

i actuaran a l’uníson quan es tracti de més d’un operari. 

 

Les maniobres de la grua seran dirigides per l’encarregat d’obra. 

 

4.3.3. Obra de Fábrica 
 
En els pous de registre 

Es procedirà al tancat mitjançant tanca de 90 cm d’alçada de la zona d’ubicació. 

 

Els motlles prefabricats s’aniran muntant amb l’ajuda de la grua. Abans de la seva 

utilització serà revisada i en ella deurà existir l'etiqueta en la què el fabricant detalla la 
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seva capacitat d’esforç. Si el seu estat no proporciona confiança, o si no té detallada la 

seva resistència a la càrrega, es rebutjaran immediatament. 

 

El personal anirà proveït de casc, guants i botes de seguretat. 

 

En els períodes de temps que estiguin els pous oberts i no estiguin realitzant treballs 

al seu interior, es taparan amb panells de fusta. 

 

Sempre que hi hagi operaris treballant a l’interior de l’excavació o del pou, es mantindrà 

un de retén a l’exterior, que actuarà com ajudant en el treball i donarà l’alarma, en cas de 

produir-se alguna emergència. 

 

Es recomana als operaris que extremin la higiene personal. 

 

4.3.4. Paviment 
 
El vessament de tot-u serà dirigit per una sola persona, que es situarà a una distància 

tal que no pugui ser abastat per cap pedra. 

 

El tall es delimitarà mitjançant cinta de senyalització on estigui treballant la màquina. 

Només es permetrà l’ajuda d’operaris a peu quan la màquina estigui estacionada o 

parada. 

 

El corró compactador autopropulsat estarà proveït de senyal lluminosa rotativa i acústica 

de marxa enrere. 

 

4.3.5. Moviment de terres 
 
El personal anirà proveït de casc, guants i botes de seguretat. 

 

Quan el terreny estigui anivellat, es procedirà a senyalitzar les vies de circulació, els 

buidats, els emplaçaments dels serveis comuns. Les vies de circulació seran modificades 

quan les necessitats de l’obra així l’aconsellin. 

 

Els buidats s’aïllaran mitjançant el cercat amb tanca de 90 cm. La zona que ocupa 

el buidat deurà mantenir-se neta i ordenada. S’evitarà apilar runa a les proximitats de 

l’excavació. 
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Els productes dels buidats es regaran periòdicament, quan la seva manipulació 

produeixi pols a l’ambient. 

 

Es disposarà d’un equip d’enxiquiment d’aigua, que estarà en perfecte estat de 

manteniment, davant la possibilitat de l’aparició d’aigües subterrànies. 

 

L’encarregat d’obra vigilarà que totes les excavacions de buidats estiguin 

tancades, quan no es treballi en elles. Les rases es senyalitzaran amb cinta de 

senyalització i s’establiran passos sobre elles, mitjançant passarel·les 

metàl·liques amb barana i rodapeu. Els buits d’arquetes o pous quedaran tapats mitjançant 

taules ensamblades. També serà responsable d’inspeccionar les parets de les 

excavacions quan el treball s’ha interromput per més d’un dia o quan la pluja ha fet acte 

de presència. 

 

4.3.6. Fonamentació 
 
Es delimitarà l’àrea d’apilament d’acer corrugat, dels equips de ferralla i de les armadures 

ja muntades, de forma que en aquesta àrea només es dediquin a aquests treballs de 

ferralla. 

 

Els lots d’acer corrugat es descarregaran amb eslingues homologades i que portin 

l'etiqueta del fabricant amb la capacitat de càrrega. Mai s’utilitzarà el lligat dels lots per la 

descàrrega. Mentre es procedeix a la descàrrega del material, cap operari es situarà sota 

la càrrega suspesa, i només s’aproximarà a ella quan estigui pròxima al terra i sigui 

necessari l’ajuda per situar-la al seu lloc d’emmagatzematge. La ferralla 

s’emmagatzemarà amb tacs per evitar enganxades entre si. 

 

Pel maneig i transport del corrugat s’utilitzaran guants. Es recomana el rentat periòdic 

de mans per evitar dermatitis de contacte. 

 

En els treballs de pilotatge s’haurà de tenir en compte els possibles esquitxos i preveure 

la utilització de ulleres de protecció. 

 

La maniobra d’abocament serà dirigida per l’encarregat, evitant que l'alçada de 

vessament sobrepassi 1 m amb respecte al nivell del sòl. 
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4.3.7. Obra Civil 
 
S’habilitarà un espai per l’apilament dels perfils metàl·lics, l'acer corrugat per la ferralla i 

la maquinària auxiliar per aquests treballs. També s’habilitarà un contenidor per 

vessar els productes de desfet. 

 

En els treballs de ferralla es tindrà en compte: ordre i neteja del tall, transport de corrugats 

i armadures amb guants, no utilitzar guants en el maneig de la doblegadora, rentar-se 

periòdicament les mans i extremar la higiene personal. 

 

Els panells d’encofrat han d’ordenar-se correctament abans de la seva col·locació, 

ser revisats i estar nets. 

 

No es desencofrarà mai d'espatlles al buit. L’encarregat comprovarà que en el 

moment de treure l’apuntalament ningú estigui a la zona de caiguda de l’encofrat. 

 

Es tallaran els separadors que hagin quedat sobresortint del formigó per evitar el risc de 

talls i pinçaments. 

 

A mesura que es vagi desencofrat s’apilaran correctament els elements utilitzats a 

l’encofrat. 

 

Els claus o puntes existents a la fusta usada s’extrauran. Una vegada extrets 

s’eliminaran mitjançant escombrat i apilat per, posteriorment, retirar-les al contenidor. 

Una vegada conclòs un determinat tall, es netejarà eliminant tot el material sobrant per 

evitar riscs de caigudes al mateix nivell, cops, punxaments, etc. 

 

L’ascens o descens al nivell superior, es realitzarà mitjançant una escala de mà 

proveïda de sabates antidesplaçants i disposada de tal forma que l’escala sobrepassi 

l'alçada de desembarcament de 0,75 a 1 m . 

 

Els buits que queden als forjats es cobriran mitjançant fusta clavada entre si, que 

impedeixi el seu desplaçament. 

 

En el formigonat, l’abocament de formigó s’efectuarà des d’una alçada reduïda per evitar 

esquitxos. El personal anirà proveït d’ulleres anti-impactes i botes de goma de mitja 
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canya. Els vibradors estaran en perfecte estat de manteniment. Aquests treballs, 

formigonat i vibrat, s’efectuaran des de plataformes de treball. 

 

S’utilitzaran baranes perimetrals per protegir els buits i la vora del forjat. 

 

S’utilitzarà el cinturó de seguretat en els ganxos previstos en operacions d'ajuda a la 

descàrrega de materials. 

 

S’evitarà treballar quan existeixi perill de caiguda d’objectes i altres materials des d’un 

nivell superior. 

 

4.3.8. Instal·lacions d’equips, instal·lacions elèctriques i varis 
 
Aquestes instal·lacions són realitzades per subcontractes, raó per la qual l’empresa 

principal, a través de la persona en qui delegui, serà responsable d’informar de les 

obligacions que aquests tenen segons el RD 1627/1997, de 24 d’octubre. 

 

En aquests treballs s’han d’evitar les postures incòmodes i aixecar càrregues molt 

pesades. S’eviten els riscs dorsolumbars amb la variació de tasques i seguint les normes 

de maneig manual de càrregues, en les que principalment s’ha de tenir en compte: 

mantenir l’esquena recta, posició correcta dels peus, i mantenir la càrrega el més 

pròxima al cos i amb els braços estirats. Aquestes consideracions s’han de tenir en 

compte en qualsevol tasca que suposi maneig de càrregues de forma manual. 

 

Les eines elèctriques portàtils disposaran de doble aïllament de seguretat. Els cables 

no deuen tacar-se amb substàncies que puguin atacar-los ni ser arrossegats sobre 

superfícies aspres. 

 

Diàriament es revisarà l’estat de la instal·lació i l’aïllament de cada eina elèctrica, així 

com l’estat de conservació dels conductors i connexions. 

 

Els operaris es protegiran de contactes elèctrics mitjançant guants, estoreta aïllant i 

banqueta aïllant. 
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No s’utilitzaran eines elèctriques quan accidentalment es trobin mullades y amb 

humitat. La mateixa norma s’adoptarà quan es tinguin els peus o les mans mullades 

o es trobi suant. 

 

En cas d’avaria o espurna d’una eina elèctrica s’ha de desconnectar i no intentar arreglar-

la. L’haurà d’arreglar personal competent. 

 

Es prohibeix treure les proteccions a qualsevol aparell elèctric. 

 

Tots els components de la instal·lació elèctrica compliran amb les especificacions del 

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (R.E.B.T.) 

 

En el lloc on queden emmagatzemades les coles, barnús i pintures, haurà ventilació 

directa i constant, senyalitzades amb una senyal de prohibit fumar i altre de perill 

d’incendi. 

 

En els treballs d'instal·lacions es deurà mantenir el tall net i ordenat. Si la zona de 

treball està relliscosa, es netejarà i s’hi vessarà sorra o serrí. 

 

4.3.9. Urbanització 
 
A la fase d'instal·lació dels serveis públics es procedirà a l’obertura i tapat 

immediat de rasa. Aquests talls s’aïllaran mitjançant baranes de protecció. 

 

Abans de fer entrar en càrrega la instal·lació elèctrica es farà, pel responsable de la 

mateixa, una revisió en profunditat de les connexions de mecanismes, proteccions i 

empalmes dels quadres generals elèctrics directes i indirectes d’acord amb el R.E.B.T. 

 

Les eines a utilitzar pels instal·ladors estaran protegides amb material aïllant 

normalitzat contra els contactes a l’energia elèctrica. 

 

Les runes s’evacuaran als contenidors disposats a tal fi, que seran retirats 

periòdicament. 

 

El material s’api larà amb topes rígids, a les vores, que impedeixin el 

desplaçament. 
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Es tindran en compte les consideracions mencionades sobre maneig de 

càrregues manuals per evitar riscs dorsolumbars. 

 

El personal utilitzarà l’equip de protecció individual indicat a cada tasca i 

extremarà la higiene personal. 

 

4.4. RISCS LABORALS EN TÈCNICS I MEDIS AUXILIARS 
 
4.4.1. Instal·lació provisional eléctrica 
 

 Contactes elèctrics directes. 

 Contactes elèctrics indirectes. 

 Els derivats de caiguda de tensió per sobrecàrrega 

 Incorrecte funcionament dels mecanismes i sistemes de protecció elèctrics. 

 Caigudes als mateix i diferent nivell. 

 

4.4.2. Instal·lació provisional de protecció contra incendis  
 
El risc d’incendi és conseqüència de: 

 Ús incontrolat de fonts de calor en presència de materials inflamables. 

 Muntatge defectuós del taller d’obra al no protegir conductors, interruptors i 

quadres elèctrics. 

 Creació de fogueres. 

 

4.4.3. Màquines 
 

 Atropellaments i col·lisions 

 Bolcaments 

 Avaries per falta de manteniment. 

 Soroll i vibracions 

 Caigudes 

 Possible interferències amb altres serveis. 

 

4.4.4. Maquinària i Mitjans auxiliars 
 

 Atrapament, cops 

 Soroll, vibracions 

 Avaries per falta de manteniment 

 Talls, amputacions 
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 Projeccions de partícules i pols. Esquitxadors. 

 Contactes elèctrics 

 Incendis 

 

4.5. MESURES PREVENTIVES EN EQUIPS TÈCNICS I MITJANS AUXILIARS 
 
4.5.1. Instal·lació provisional elèctrica 
 
Es procedirà al muntatge de la instal·lació de l’obra. L’escomesa realitzada per aquesta 

serà convenientment protegida, disposant d’un armari de protecció i material aïllant. La 

porta disposarà de pany de relliscada amb clau de triangle i unes orelletes per posar un 

cadenat. La clau estarà en possessió de l’encarregat d’obra. La profunditat de l’armari 

serà de 25 cm. 

 

Si fora necessari a continuació es situarà el quadre general de comandament i protecció 

dotat de seccionador general de tall automàtic, interruptor unipolar i protecció contra faltes 

a terra, sobrecàrrega i curtcircuits mitjançant interruptors magneto tèrmics i diferencial 

d’alta sensibilitat de 30 m.A. 

 

Del quadre principal sortiran circuits secundaris d’alimentació a quadres 

secundaris on es col·locaran els vibradors, formigonera i les eines portàtils, dotades 

d'interruptor unipolar. Aquests quadres seran metàl·lics amb porta i pany amb clau segons 

Norma UNE 20324 i viseres de protecció addicional contra l'aigua de pluja. La carcassa 

estarà connectada a terra i sobre la porta hi haurà una enganxina de perill d’electricitat. Les 

maniobres a efectuar en el quadre general i secundàries s’efectuaran al damunt d’una 

banqueta aïllant. 

 

Els conductors utilitzats a la instal·lació estaran aïllats per una tensió de 1000 volts. 

El seu calibre serà adequat per la càrrega elèctrica que ha de suportar. Els fils tindran la 

funda protectora aïllant sense defectes. La distribució de tots els conductors s’efectuarà 

mitjançant mànega antihumitat. 

 

La distribució de cablejat per l’obra s’efectuarà soterrat o protegit en el cas de ser 

superficials, protegint-se mitjançant tub rígid per creuar vies de circulació. 

 

Pel manteniment de la instal·lació s’exigirà un electricista en possessió del carnet 

professional. Aquest revisarà tota la maquinària elèctrica quan es detecti una fallida. Les 
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reparacions o revisions de la instal·lació s’efectuaran sense corrent elèctrica i es 

senyalitzarà en el lloc de connexió mitjançant un ròtol de prohibit connectar. 

 

L’encarregat comprovarà diàriament el bon estat dels diferencials, a l'inici de la jornada, 

accionant el botó de test. Si percep alguna anomalia trucarà immediatament a 

l’electricista. 

 

4.5.2. Instal·lació provisional contra incendis 
 
Es mantindran l'ordre i neteja del tall, evitant amuntegar materials combustibles on es 

produeixin treballs de soldadures o treball amb màquines que puguin desprendre 

espurnes. 

 

Els materials combustibles s'emmagatzemaran en llocs diferents. D’aquesta forma 

s'emmagatzemaran per separat els líquids inflamables i els sòlids. Està prohibit fumar en 

les zones d’acopi i en les seves proximitats. Aquesta circumstància es senyalitzarà.  

 

Els extintors portàtils s'instal·laran pròxims a aquests magatzems i es senyalitzarà la 

seva ubicació.  

 

Es senyalitzarà la direcció d’evacuació. 

 

5. DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS SANITARIS I COMUNS 
 
5.1. INSTAL·LACIONS SANITÀRIES I COMUNS 
 
Es disposarà de les següents instal·lacions: 

 Vestuari amb banys 

 Menjador 

 Oficina 
 
Es disposarà d’un botiquí d’obra que es situarà al vestuari d’obra i es senyalitzarà. El 

contingut mínim del botiquí serà aigua oxigenada, alcohol 96o, tintura de iode, 

mercurocrom transparent, amoníac, caixes de gases estèrils, cotó hidròfil, rotllo 

d’esparadrap, torniquet, bossa per aigua o gel, guants esterilitzats, termòmetre clínic, 

apòsits autoadhesius, antiespasmòdics, analgèsics i tònics cardíacs d’urgències. 
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Existirà a l’obra alguna persona que tingui coneixements de primers auxilis de forma 

bàsica. Aquesta persona seran també responsable de la revisió setmanal del botiquí i de 

la seva reposició. 

 

El personal d’obra serà informat que en el vestuari, (al costat del botiquí) i a l’oficina 

d’obra existeix una llista de telèfons d’interès útils en cas d’accidents. 

 

6. CONDICIONS DE L’ENTORN EN QUÈ ES REALITZA L’OBRA 
 
6.1. SITUACIÓ DE L’OBRA 
 
L’EDAR està situada en el terme municipal d’Ultramort, en el què es compliran les 

normes de seguretat que s'han descrit anteriorment. 

 

Les mesures preventives extraordinàries passen per suspendre els treballs parcial o 

totalment quan les condicions climatològiques siguin extremes i recomanar als operaris 

l’ús de roba adequada segons les circumstàncies atmosfèriques (roba lleugera que no 

ajusti massa). L’empresa proporcionarà als treballadors la roba de treball que millor 

s’adapti a cada circumstància. 

 
6.2. MEDI AMBIENT 
 
No es preveuen riscs de contaminació atmosfèrica que puguin afectar als treballadors per 

emissió o abocament de contaminants. 

 
 

 

 

 

Barcelona, maig de 2012 

 

L’Autor del Projecte      

 

 

 

 

Carles Pol Aurin 

E. T. S. d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona 
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1. MARC LEGAL APLICABLE 
 
Essent tant variades i ámplies les normes aplicables a la Seguretat i Salut en el treball, 

a l’execució de l’obra s’establiran els principis que segueixen. En el cas de diferència o 

discrepáncia, predominará la de major rang jurídic per damunt de la menor. Igualment, a 

igualtat de rang jurídic, predominará la més moderna per damunt de la més antiga. 

 

- Directiva 92/57/CEE de 24 de Juny (DO: 26/08/92) 

Disposicions mínimes de seguretat i de salut que deuen aplicar-se a les 

obres de construcció temporals o mòbils. 

 

- Llei de Prevenció de Riscs Laborals (Llei 31/1995. de 8 de Novembre, 

BOE. N° 269, de 10 de Novembre) 

 

- Reglament dels Serveis de Prevenció (RD 39/1997, de 17 de Gener, 

BOE. N° 27 de 31 de Gener) 

 

- RD 1627/1997 de 24 d’octubre (BOE: 25/10/97) 

Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció 

Transposició de la Directiva 92/57/CEE 

Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d’inclusió d'Estudi de Seguretat 

i Higiene en projectes d’edificació i obres públiques. 

Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 

 

- RD 39/1997 de 17 de gener (BOE: 31/01/97) Reglament dels Serveis de 

Prevenció. 

 

- RD 485/1997 de 14 d’abril (BOE: 23/04/97) 

Disposicions mínimes en matèria de senyalització, de seguretat i salut 

en el treball. 

 

- RD 486/1997 de 14 d’abril (BOE: 23/04/1997) 

Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció però el RD 1627/1997 

l’esmenta en quant a escales de mà. 
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Modifica i deroga alguns cap ítols de l'Ordenança de Seguretat i Higiene 

en el treball (O. 09/03/1971) 

 

- RD 487/1997 de 14 d’abril (BOE: 23/04/97) 

Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació 

manual de les cárregues que entranyen riscs, en particular dorsolumbars, 

pels treballadors. 

 

- RD 488/97 de 14 d’abril (BOE: 23/04/97) 

Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball amb equips 

que inclouen pantalles de visualització. 

 

- RD 664/1997 de 12 de maig (BOE: 24/05/97) 

Protecció dels treballadors contra els riscs relacionats amb l’exposició a 

agents biològics durant el treball. 

 

- RD 665/1997 de 12 de maig (BOE: 24/05/97)  

 

- RD 773/1997 de 30 de maig (BOE: 12/06/97) 

Disposicions mínimes de seguretat i salut, relatives a la utilització 

pels treballadors d’equips de protecció individual. 

 

- RD 1215/1997 de 18 de juliol (BOE: 07/08/97) 

Disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilització pels treballs 

dels equips de treball. 

Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de 

treball Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenança de Seguretat i 

Higiene en el treball (O. 09/03/1971) 

 

- O. de 20 de maig de 1952 (BOE: 15/06/1 952) 

Reglament de Seguretat i Higiene del Treball a la indústria de la Construcció. 

Modificacions: 

O. de 10 de desembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 

O. de 23 de setembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 

Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 
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- O. de 31 de gener de 1940. Andamis: Cap. VII, art. 66è a 74è (BOE: 

03/02/40) Reglament general sobre Seguretat i Higiene. 

 

- O. de 28 d’agost de 1970. Art. 1er. a 4rt., 183è a 291è i Annexes I i II 

(BOE: 05/09/70; 09/09/70) 

Ordenança del treball per les indústries de la Construcció, vidre i cerámica. 

Correcció d’errades: BOE: 17/10/70 

 

- O. de 20 de setembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 

Model de llibre d’incidències corresponent a les obres en què sigui 

obligatori l’estudi de Seguretat i Higiene. 

Correcció d’errades: BOE: 31/10/86 

 

- O. de 16 de desembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 

Nous models per la notificació d’accidents de treball e instruccions pel 

seu compliment i tramitació. 

 

- O. de 31 d’agost de 1987 (BOE: 18/09/87) 

Senyalització, baliçament, neteja i terminació d’obres fixes en vies fora de 

poblat. 

 

- O. de 23 de maig de 1977 (BOE: 14/06/77) 

Reglament d’aparells elevadors per obres 

Modificació: O. de 7 de març de 1981 (BOE: 14/03/81) 

 

- O. de 28 de juny de 1988 (BOE: 07/07/88) 

Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM 2 del Reglament 

d’aparells d’elevació i Manutenció referent a grues-torre desmuntables per 

obres. 

 

- O. de 31 d’octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 

Reglament sobre seguretat dels treballs amb risc d’amiant. 

 

- O. de 7 de gener de 1987 (BOE: 15/01/87) 
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Normes complementàries del Reglament sobre seguretat dels treballs 

amb risc d’amiant. 

 

- RD 131 6/1989 de 27 d’octubre (BOE: 02/11/89) 

Protecció als treballadors enfront als riscs derivats de l’exposició de soroll 

durant el treball. 

 

- O. de 9 de març de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) 

Ordenança General de Seguretat i Higiene en el treball. 

Correcció d’errades: BOE: 06/04/71 

Modificació: BOE: 02/11/89 

Derogats alguns capítols per: Llei 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, 

RD 664/1997, RD 665/1997. RD 773/1997 i RD 1215/1997. 

 

- O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98) 

S’aprova el model de Llibre d’incidències en obres de construcció. 

 

Resolucions aprovatòries de Normes tècniques Reglamentàries per 
diferents mitjans de protecció personal de treballadors. 
 
- R. de 14 de desembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascs no 

metàl·lics. - R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: 

Protectors auditius. 

 

- R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 02/09/75) N.R. MT-3: Pantalles per soldadors 

. Modificació: BOE: 24/10/75 

 

- R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 03/09/75) N.R. MT-4: Guants 

aïllants d’electricitat. 

Modificació: BOE: 25/10/75 

 

- R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calçat de seguretat 

contra riscs mecànics. 

Modificació: BOE: 27/10/75 
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- R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetes aïllants 

de maniobres. 

Modificació: BOE 28/10/75 

 

- R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equips de 

protecció personal de vies respiratòries. Normes comuns i adaptadors 

facials. 

Modificació: BOE 29/10/75 

 

- R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equips de 

protecció personal de vies respiratòries: filtres mecánics. 

 

- R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equips de 

protecció personal de vies respiratòries: mascarilles autofiltrants. 

Modificació: BOE: 31/10/75 

 

- R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equips de 

protecció personal de vies respiratòries: filtres químics i mixtes contra 

amoníac. 

Modificació: BOE: 01/11/75 

 

- Estatuts dels treballadors 

 

- Reglament electrotècnic d'Alta Tensió (O.M. 28-11-68) 

 

- Reglament electrotècnic de Baixa Tensió (O.M. 20-9-73) (BOE. 9-10-73) 

 

- Disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell 89/392/CEE, 

relativa a l’aproximació de les legislacions dels estats membres sobre 

máquines (RD 1435/1992, de 27 de Novembre, BOE. d'1 1 de Desembre, 

I.L. 32/92) i RD 56/95 del 20.01 .95 (BOE. 8.02.95) en el què es modifica 

parcialment el RD 1435/92. 

 

- Les normes UNE i ISO d’alguna de les disposicions anteriors 

senyalen com d’obligat compliment. 
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1.1. CARACTERÍSTIQUES, UTILITZACIÓ I CONSERVACIÓ DE MÀQUINES, 
MAQUINÀRIA-MEDIS AUXILIARS I SISTEMES I EQUIPS PREVENTIUS 
 
1.1.1. Màquines 
 
Màquines de Moviments de Terres  

 

 Pala excavadora: formada per xasis de tractor, sobre orugues o 

neumàtics, i a la part davantera porta acoblada una cullera. 

 

 Retroexcavadora: realitza la mateixa funció que la pala excavadora amb la 

diferència de què en lloc de recollir terres per damunt del seu xasis, les recull en un 

plànol inferior. 

 

 Camió basculant: sobre el xasis del vehicle hi ha una caixa metàl·lica destinada 

a l’emmagatzematge de de terres. L’abocament s’efectua per basculació de la 

caixa a través de la part posterior. 

 

Maquinária d’elevació 

 

 Grua autopropulsada: sobre el xasis del vehicle s'instal·la una grua telescòpica 

que disposa de cabina de comandaments per la seva utilització. Aquesta cabina 

és independent de la cabina de conducció del vehicle. 

 

 Camió-grua: es col·loca una grua independent sobre el remolc del camió. 

 

Maquinária per formigonat 

 

 Camió bomba: sobre el xasis del vehicle s’instal·la una bomba que, alimentada 

per la part posterior del camió, permet impulsar el formigó a zones de difícil accés. 

 

 Camió-Formigonera: sobre el xasis del vehicle s’instal·la una bomba que 

serveix pel transport i vertit del formigó a l’obra. 
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Les normes per la seva utilització i conservació són les següents: 

 

 Tots els vehicles i máquines utilitzades a l’obra han de disposar de la 

documentació en regla. L’empresa constructora s’assegurarà que tenen coberta 

la responsabilitat civil així com les inspeccions tècniques obligatòries demanant 

els rebuts de pagament. 

 

 Aquestes máquines seran manipulades per personal autoritzat i degudament 

qualificat. Es comprovarà regularment que les condicions psicofísiques 

d’aquest personal siguin les adequades pel treball en execució. 

 

 Aniran previstes de senyal visual giratòria de color taronja i senyal acústica 

de marxa enrere. És obligatori que el conductor del vehicle o máquina iniciï el 

moviment tocant el clàxon. 

 

 Aniran previstes de cabina antivolc i és obligatori l’ús del cinturó de seguretat 

quan estiguin en marxa. 

 

 No transportaran a persones si no existeix seient per acompanyants. 

 

 No emmagatzemaran materials combustibles a la cabina (greixos, olis, etc.) 

i està totalment prohibit fumar mentre es posa combustible. Les máquines 

aniran dotades d’extintor, que será revisat periòdicament. 

 

 Els conductors compliran estrictament amb les normes i senyalització de l’obra. 

 

 Quan sigui necessari parar, els comandament de la màquina o vehicle es situaran 

en posició neutre, quedant el vehicle frenat. Si la parada es prolonga es pararà el 

motor. Al final de la jornada s’estacionarà el vehicle amb el fre de mà posat i amb 

falques situades a les rodes. No s’estacionarà a les proximitats de les 

excavacions. 

 

 Els conductors coneixeran la funció a realitzar per cada máquina, així com les 

seves limitacions, especialment les relatives a cárregues máximes, radis de 

maniobra i gálibs. 
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1.1.2. Maquinària i medis auxiliars 
 
Es descriuen les característiques i les normes d’utilització i conservació dels següents 

elements:  

 
 Máquina auxiliar de compactació.- Ens referim als corrons vibratoris, picons, 

safates vibratoris, etc., que s’utilitzen per la compactació del fons de rases i 

d’aquesta una vegada que ha estat tapada. Aquests equips seran manejats per 

operaris instruïts. Aquesta màquina portarà en lloc visible les normes d’utilització, 

les normes de conservació (canvi olis, combustible que utilitza), així com 

pictogrames explicatius de les mesures de protecció individual. 

 

 Máquina doblegadora de ferralla.- Máquina que permet construir els estrips 

de les armadures, que ha de ser manejada per personal qualificat i sobre la qual 

s’indicaran esquemes de vibració, manteniment i conservació. 

 

 Serra circular de fusta.- Tindrá col·locada en tot moment la protecció del disc i 

estará proveïda de ganivet divisor. El disc ha de conservar-se en bones 

condicions, procedint a la seva substitució quan estigui desgastat o resquebrejat. 

La máquina estará situada en un lloc ventilat i presentará una instal·lació elèctrica 

en bon estat. Es netejaran els encenalls i serrill per evitar possibles incendis. 

 

 Vibradors de formigó.- S’utilitzaran sempre des d’una posició estable i la 

mánega d’alimentació des del quadre elèctric estará protegida. L’operari usará 

l’equip ja mencionat a la descripció dels treballs amb formigó. 

 

 Equip Compressor.- En lloc visible figuren les normes de manteniment i 

utilització. Aquestes tasques es faran amb l’equip parat i per personal 

especialitzat. Per treballar en ell les rodes es calçaran i les carcasses protectores 

estaran sempre en posició tancada. És obligat l’ús de cascs auriculars en un radi 

d’acció de 5 m. 

 

 Soldadura eléctrica.- A la soldadura elèctrica l’alimentació d’energia es fará a 

través d’un quadre elèctric secundari amb les seves proteccions diferencials. El 

tall ha de mantenir-se net i ordenat. Abans d’iniciar la tasca es revisaran els 

elements que el formen i s’utilitzará l’equip de protecció individual. 



Document 5. Estudi de Seguretat i Salut 
 

PLEC DE CONDICIONS 11

 Grueta d’elevació.- Aquest tipus de máquina d’elevació s’utilitza majoritàriament 

com a complement d’altres máquines d’elevació, degut a la seva manejabilitatoer 

cárregues poc pesades. Els operaris que intervinguin a la cárrega estaran dotats 

de cinturó de seguretat ancorats a elements resistents. Abans de començar a 

treballar, es comprovará l’estat dels accessoris de seguretat, el cable de 

suspensió de cárrega, les eslingues a utilitzar, el ganxo de suspensió, el quadre 

d’alimentació, així com que el motor i els òrgans de transmissió estiguin 

correctament protegits. Els moviments simultanis d’elevació i descens, deixar 

caure cárregues suspeses i estar sota la cárrega suspesa estarà prohibit. Una 

vegada finalitzat el treball no es deixaran cárregues suspeses. El manteniment 

d’aquests aparells es realitzará sempre amb el motor apagat. 

 

 Útils de càrrega i descàrrega.- Ens referim a les cordes, cadenes, ganxos, etc. 

Aquests elements s’utilitzaran en perfecte estat de manteniment. El fabricant 

haurà de donar la cárrega de ruptura nominal d’aquestes eines. Per a la seva 

correcta conservació s’evitarà arrossegar-los sobre superfícies aspres i que entrin 

en contacte amb substáncies químiques que els puguin atacar. Si es troba una 

eina que posseeix raspadures, talls, etc, no es podrà utilitzar en els processos de 

cárrega i descárrega de materials. 

 

 Escala en mà.- Es recomanen les metál·liques. Les escales de tisora estaran 

previstes de cadena o cable que impedeixi que s’obrin. 

 

 Eines manuals.- Es mantindran netes i sempre que no s’utilitzin estaran 

perfectament ordenades. 
 

1.1.3. Sistemes i equips preventius 
 
Les condicions dels mitjans de protecció són: 

 

 Totes les robes de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tindrán 

un període de vida útil determinat. 

 

 Quan per les circumstáncies de treball es produeixi una deterioració més rápida 

en sistema o equip preventiu, aquest deixarà d’utilitzar-se, independentment del 

període de vida útil previst. 
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Proteccions Individuals  

Tot element de protecció personal s’ajustará a les Normes següents: 

 

 Directives del Consell 89/686/CE del 21.12.89 sobre aproximació de les 

Legislacions dels Estats membres relatius als equips de protecció individual. 

 

 RD 1407/92 del 20.11.92 (BOE. 28.12.92) pel que es regulen les condicions per la 

comercialització i lliure circulació intracomunitária dels equips de protecció 

individual. 

 

 RD 159/95 de 3.2.95 (BOE. 8.3.95) pel que es modifica el RD 1407/92 de 20 de 

Novembre. 

 

D’aquesta forma, depenent de la zona del cos a protegir i el treball a realitzar, distingim: 

 

 Protecció del cap 

- Casc de Seguretat: la seva utilització serà obligatoria quan existeixi 

possibilitat de cops al cap o caiguda d’objectes. 

 

 Protecció dels oïdes 

- Cascs o auriculars: s’utilitzaran obligatòriament en els treballs que 

produeixin sorolls (picar amb martell trencador, treballar a proximitat de 

compressors i grups electrògens). 

 

 Protecció d’ulls 

- Ulleres contra projeccions: S’utilitzaran en els treballs de tall de 

canonada, demolició amb martell trencador. 

- Ulleres contra radiacions: Utilitzades quan s’ajuda en la soldadura 

elèctrica. 

- Pantalla de seguretat per soldadura: S’utilitzará en els treballs de 

soldadura. 

 

 Protecció de vies respiratòries 

- Máscares antipols: S’utilitzaran quan es produeixi una elevada quantitat 

de pols en el treball a realitzar. 
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 Protecció del cos 

- Bus o granota: S’utilitzará per tot tipus de treballs 

- Vestit impermeable: Per excavacions amb filtracions i en dies de pluja. 

- Mandil de cuir: Pels treballs de soldadura. 

- Guants: De diversos tipus segons el treball a realitzar: 

- De loneta i cuir, per manejar materials 

- Aïllants, per treballs elèctrics. 

- De soldador, de cuir, per soldadura 

 

 Protecció de cames i peus 

- Polaines de soldador: Per treballs de soldadura. 

- Botes de seguretat amb puntera reforçada: Per tot tipus de treballs. 

- Botes de goma amb puntera reforçada: Per dies de pluja o quan 

existeixin zones humides amb fang. 

 

Proteccions Col·lectives  

Els elements de protecció col·lectiva s’ajustaran a les característiques fonamentals 

següents: 

 

 Senyals de Seguretat: La seva utilització será general. S’utilitzaran les senyals 

que han estat proposades en el RD 485/1997, de 14 d'Abril sobre senyalització de 

seguretat i salut en el Treball. 

 

S’utilitzaran els següents tipus: 

- Senyals de prohibició 

- Senyals d’obligació 

- Senyals d’advertència  

 

 Xarxes de prevenció de caigudes: S’utilitzaran xarxes de mallegs de poliamida 

amb un diámetre mínim de corda de 3 mm i malla de 100 mm en quadrícula, com 

a máxim. 

 

 Bastides tubulars: S’utilitzaran els formats per mòduls tipificats o bastidors. La 

separació entre travessers no será superior a 2,50 m. 
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 Extintors: S’utilitzaran els de sustentació manual, de codis A, B i per focs amb 

elements sota tensió elèctrica, amb capacitat extintor 43 A/233B, segons la Norma 

UNE 23110. Es revisaran cada 6 mesos com a màxim. 

 

 Ancoratges de protecció del cinturó de seguretat: Tindran la suficient 

resistència per suportar els esforços a que puguin estar sotmesos d’acord amb la 

seva funció protectora. 

 

 

 

 

 

Barcelona, maig de 2012 

 

L’Autor del Projecte 

 

 

 

 

Carles Pol Aurin 

Enginyer de Camins, Canals i Ports 
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AMIDAMENTS 



 

 



PROJECTE CONSTRUCTIU DE L´EDAR I COL·LECTORS EN ALTA D´ULTRAMORT

AMIDAMENTS Data: 17/05/12 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST ULTRAMORT

Capítol 01  EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL

1 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

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

2 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

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

3 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

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

4 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de

vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons

UNE-EN 175

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

5 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 45,000

6 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

7 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

8 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre

suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

9 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà,

folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons

UNE-EN 511 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

10 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada

de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

11 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

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

12 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades

segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Euro
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AMIDAMENTS Data: 17/05/12 Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

13 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

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

14 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,

bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès

anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat

segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i

UNE-EN 354

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

15 H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

16 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

17 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

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

18 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama

320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl.liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN

470-1 i UNE-EN 348

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

19 H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara,

trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

21 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

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

22 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

23 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

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

Euro
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Obra 01 PRESSUPOST ULTRAMORT

Capítol 02  SISTEMES DE PROTECCIO COL·LECTIVA

1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,

travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de

formigó i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

2 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

3 H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

4 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

5 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada, muntatge i desmuntatge

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

6 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

7 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

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

8 HBBAA007 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 10 cm, amb cartell explicatiu

rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

9 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

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

10 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

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

11 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

12 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 15,000

13 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

14 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

15 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

Obra 01 PRESSUPOST ULTRAMORT

Capítol 03  IMPLANTACIO PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

2 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

3 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors i sanitaris de 15x5.6x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de

poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,

amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 5 banys, 4 dutxes, mirall i complements de

bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

4 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat d'oficina de 6.3x2x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de

gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra

de vidre i tauler fenòlic, amb 4 taules i 7 cadires, instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i

protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

5 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 7.52x3.5x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,

revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de

vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació

elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

6 HQU22301 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

7 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el

desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

8 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

11 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

Obra 01 PRESSUPOST ULTRAMORT

Capítol 04  DESPESES FORMACIO SEG. I SALUT

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

3 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ULTRAMORT

Capítol 05  DESPESES CONTROL SALUT PERSONAL

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

Euro
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PROJECTE CONSTRUCTIU DE L´EDAR I COL·LECTORS EN ALTA D´ULTRAMORT

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 17/05/12

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €5,53uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

P- 1

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

 €5,31uH1421110 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

P- 2

(CINC EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

 €4,52uH1423230 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

P- 3

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

 €7,39uH142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

P- 4

(SET EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

 €0,24uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458P- 5
(ZERO EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

 €1,54uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 6
(UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

 €0,97uH144D205 Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i
UNE-EN 12083

P- 7

(ZERO EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

 €2,16uH1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

P- 8

(DOS EUROS AMB SETZE CENTIMS)

 €9,95uH1457520 Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma
de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig
avantbraç,  homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

P- 9

(NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

 €5,95uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

P- 10

(CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

 €19,15uH145K153 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió
màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

P- 11

(DINOU EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

 €4,86uH1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

P- 12

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

 €54,85uH1463253 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

P- 13

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

 €50,86uH147D102 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i
UNE-EN 354

P- 14

(CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €42,32uH147L005 Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons
UNE-EN 795

P- 15

(QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

 €20,46uH147N000 Faixa de protecció dorslumbarP- 16
(VINT EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

 €17,99uH1481242 Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

P- 17

(DISSET EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

 €15,45uH1481654 Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color blau
vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl.liques, homologada
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

P- 18

(QUINZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

 €6,87uH1483443 Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color
blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

P- 19

(SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

 €17,96uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

P- 20

(DISSET EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

 €4,76uH1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340

P- 21

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

 €12,95uH1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

P- 22

(DOTZE EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

 €14,98uH1489790 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

P- 23

(CATORZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

 €11,79mH1522111 Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser
superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada
al  terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

P- 24

(ONZE EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

 €4,93mH152J105 Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòsP- 25
(QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

 €48,60uH15A2015 Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambreP- 26
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

 €181,07uH15B3003 Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 mP- 27
(CENT VUITANTA-UN EUROS AMB SET CENTIMS)

 €37,35hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 28
(TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

 €17,01hH16F1004 Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 29
(DISSET EUROS AMB UN CENTIMS)

 €20,34uH16F1005 Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i SalutP- 30
(VINT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

 €21,54hH16F3000 Presencia al lloc de treball de recursos preventiusP- 31
(VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
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 €45,05mHB2C1000 Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada, muntatge i
desmuntatge

P- 32

(QUARANTA-CINC EUROS AMB CINC CENTIMS)

 €10,54uHBB20005 Senyal manual per a senyalistaP- 33
(DEU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

 €30,77uHBBAA005 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

P- 34

(TRENTA EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

 €25,36uHBBAA007 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 10
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 35

(VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

 €29,84uHBBAB115 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

P- 36

(VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

 €24,24uHBBAC005 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

P- 37

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

 €4,97uHBBAE001 Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adheritP- 38
(QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

 €9,25uHBC12300 Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçàriaP- 39
(NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

 €1,35mHBC19081 Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 40
(UN EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

 €21,03uHBC1JF01 Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòsP- 41
(VINT-I-UN EUROS AMB TRES CENTIMS)

 €5,64mHBC1KJ00 Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el desmuntatge inclòsP- 42
(CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

 €297,00mesHQU1531A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors i sanitaris de 15x5.6x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 5
banys, 4 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 43

(DOS-CENTS NORANTA-SET EUROS)

 €125,00mesHQU1A50A Lloguer de mòdul prefabricat d'oficina de 6.3x2x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb 4 taules i 7 cadires, instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 44

(CENT VINT-I-CINC EUROS)

 €125,00mesHQU1H53A Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 7.52x3.5x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

P- 45

(CENT VINT-I-CINC EUROS)
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 4Data: 17/05/12

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €51,46uHQU22301 Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

P- 46

(CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

 €19,65uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs

P- 47

(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

 €78,58uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 48
(SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

 €48,79uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 49

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

 €1,68uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 50
(UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

 €101,91uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

P- 51

(CENT UN EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

 €30,22uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 52
(TRENTA EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

 €175,53uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 53
(CENT SETANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

 €17,01hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsP- 54
(DISSET EUROS AMB UN CENTIMS)

Barcelona, maig de 2012 

L´Enginyer Autor del Projecte  

                                                   

Carles Pol Aurin                        

E.T.S. d´Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona
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Barcelona, maig de 2012

L´Enginyer Autor del Projecte

Carles Pol Aurin

E.T.S. d´Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona
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PRESSUPOST Pàg.:17/05/12 1Data:

OBRA PRESSUPOST  ULTRAMORT01

CAPÍTOL EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 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 (P - 1)

15,0005,53 82,95

2 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 (P - 2)

10,0005,31 53,10

3 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 (P - 3)

5,0004,52 22,60

4 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de
mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada
d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 (P - 4)

5,0007,39 36,95

5 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 (P - 5)

45,0000,24 10,80

6 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140 (P - 6)

30,0001,54 46,20

7 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 7)

15,0000,97 14,55

8 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420 (P - 8)

20,0002,16 43,20

9 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions,
de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment
amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig
avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P -
9)

12,0009,95 119,40

10 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 10)

8,0005,95 47,60

11 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 (P - 11)

5,00019,15 95,75

12 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347 (P - 12)

15,0004,86 72,90

13 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 (P - 13)

10,00054,85 548,50

14 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a
un element d'amarrament composat per un terminal
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354 (P - 14)

2,00050,86 101,72

15 H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra 2,00042,32 84,64

Euro
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PRESSUPOST Pàg.:17/05/12 2Data:

caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795 (P - 15)

16 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 16) 12,00020,46 245,52

17 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 (P - 17)

12,00017,99 215,88

18 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de
cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb
butxaques interiors dotades de cremalleres metàl.liques,
homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
(P - 18)

5,00015,45 77,25

19 H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb
butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340 (P - 19)

12,0006,87 82,44

20 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 20)

15,00017,96 269,40

21 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 (P - 21)

15,0004,76 71,40

22 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 22)

5,00012,95 64,75

23 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 (P - 23)

12,00014,98 179,76

CAPÍTOLTOTAL 01.01 2.587,26

OBRA PRESSUPOST  ULTRAMORT01

CAPÍTOL SISTEMES DE PROTECCIO COL·LECTIVA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser
intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs (P - 24)

20,00011,79 235,80

2 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de
servei i amb el desmuntatge inclòs (P - 25)

10,0004,93 49,30

3 H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color
ambre (P - 26)

5,00048,60 243,00

4 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m (P -
27)

3,000181,07 543,21

5 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New
Jersey prefabricada, muntatge i desmuntatge (P - 32)

10,00045,05 450,50

6 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 33) 5,00010,54 52,70

7 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 (P - 34)

5,00030,77 153,85

8 HBBAA007 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
10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 35)

5,00025,36 126,80

Euro
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9 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 (P - 36)

5,00029,84 149,20

10 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 (P - 37)

5,00024,24 121,20

11 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o
pupitre de control elèctric, adherit (P - 38)

3,0004,97 14,91

12 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 39) 15,0009,25 138,75

13 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 40)

200,0001,35 270,00

14 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el
desmuntatge inclòs (P - 41)

10,00021,03 210,30

15 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 42)

30,0005,64 169,20

CAPÍTOLTOTAL 01.02 2.928,72

OBRA PRESSUPOST  ULTRAMORT01

CAPÍTOL IMPLANTACIO PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions (P - 28)

15,00037,35 560,25

2 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut (P -
30)

5,00020,34 101,70

3 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors i sanitaris de
15x5.6x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment
de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 5 banys, 4 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 43)

6,000297,00 1.782,00

4 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat d'oficina de 6.3x2x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb 4 taules i 7 cadires, instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 44)

6,000125,00 750,00

5 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 7.52x3.5x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i
taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 45)

6,000125,00 750,00

6 HQU22301 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 46)

6,00051,46 308,76

7 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
(P - 47)

5,00019,65 98,25

8 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 48)

1,00078,58 78,58

Euro
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9 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 49)

1,00048,79 48,79

10 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P
- 50)

5,0001,68 8,40

11 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 51)

1,000101,91 101,91

12 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 54) 24,00017,01 408,24

CAPÍTOLTOTAL 01.03 4.996,88

OBRA PRESSUPOST  ULTRAMORT01

CAPÍTOL DESPESES FORMACIO SEG. I SALUT04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
(P - 29)

12,00017,01 204,12

2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 31) 12,00021,54 258,48

3 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 53) 1,000175,53 175,53

CAPÍTOLTOTAL 01.04 638,13

OBRA PRESSUPOST  ULTRAMORT01

CAPÍTOL DESPESES CONTROL SALUT PERSONAL05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 52) 12,00030,22 362,64

CAPÍTOLTOTAL 01.05 362,64

Euro
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 17/05/12 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL 2.587,26

Capítol 01.02  SISTEMES DE PROTECCIO COL·LECTIVA 2.928,72

Capítol 01.03  IMPLANTACIO PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 4.996,88

Capítol 01.04  DESPESES FORMACIO SEG. I SALUT 638,13

Capítol 01.05  DESPESES CONTROL SALUT PERSONAL 362,64

Obra 01 Pressupost ULTRAMORT 11.513,63

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

11.513,63

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost ULTRAMORT 11.513,63

11.513,63

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 11.513,63

Subtotal 11.513,63

0,00

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 11.513,63

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( ONZE MIL CINC-CENTS TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS )

Barcelona, maig de 2012

L´Enginyer Autor del Projecte

Carles Pol Aurin
E.T.S. d´Enginyers de Camins, Canals i Ports de Bar celona




