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1 MEMÓRIA 

1.1 Descripció i generalitats 
En el present annex es recull la informació referent a les expropiacions necessàries per portar a 

terme les obres del Projecte Constructiu  “Reparació  dels camins rurals a la zona afectada per el 

incendi d’Horta de Sant Joan” . 

La zona d'implantació de les obres definides en el present projecte se situa en el terme municipal 

d’Horta de Sant Joan.   

Per a dur a terme l’execució del Projecte és necessària l’ocupació dels terrenys afectats per les 

obres. Per a tal fi, ha estat necessària la realització dels plànols parcel•laris que permetin 

tramitar l’expedient d’Expropiació Forçosa per a l’ocupació d’aquests terrenys. 

Les referències legals més significatives en matèria d’Expropiació Forçosa són: 

• Llei d’ Expropiació Forçosa de 16 de desembre de 1954 

• Reglament de la Llei de Expropiació Forçosa: Decret de 26 d’abril de 1957 

• Real Decret 3288/1978 de 25 d’agost. Reglament de Gestió Urbanística 

• Decret Legislatiu 171990 de 12 de juliol, pel qual s’aprova la refosa dels textos legals 

vigents a Catalunya en matèria urbanística 

• Real Decret 1093/1997 de 4 de juliol, pel qual s’aproven les normes complementàries al 

“Reglamento para el ejercicio de la Ley Hipotecaria sobre Inscripció en el Registro de la 

Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística” 

• Llei 6/1998 de 13 d’abril, sobre Règim del Sòl i Valoracions 

• Llei 2/2002 de 14 de maig d’Urbanisme (Nova Llei d’Urbanisme de Catalunya). 

Aquesta tasca forma part d’una primera fase que permetrà dur a terme les altres fases que 

segueixen al procés, com són l’aixecament de les Actes Prèvies a l’Ocupació que donen per 

ocupades legalment les finques; i posteriorment la negociació oficial, transformant en Actes de 

Pagament tots aquells expedients acordats per Mutu Acord, i formulació dels fulls d’Apreu i de 

les oportunes al•legacions, fins a remetre al Jurat Provincial d’Expropiació Forçosa la resta 

d’expedients sense Mutu Acord, i confecció d’expedients de pagament del límit de conformitat, 

en el seu cas. 

Per a la identificació de les finques en els plànols parcel•laris s’ha utilitzat la referència cadastral, 

corresponent-se amb el llistat de propietaris afectats, on figuren a més del nombre de la finca, el 
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nombre de polígon, parcel•la, titularitat i les característiques dels bens afectats. 

1.2 Criteris adoptats 

Hi ha tres tipus d´afeccions als terrenys: 

• Superfície d’expropiació: aquella superfície que pel seu futur ús no permeti més l´ús 

actual. 

• Superfície de servitud: aquella que un cop realitzades les obres pot tornar a tenir l´ús 

inicial, però que conserva dins seu alguna infraestructura que limita d´alguna manera les 

seves possibilitats i ha de permetre el pas en casos de necessitat. 

• Superfície d´ocupació temporal: aquella que, durant l´execució de les obres, s´ocuparà 

per tal de poder realitzar els treballs de forma correcta, bé pel pas de vehicles i 

maquinària com per l´acopi de materials o altres elements de les obres. Tanmateix, 

després de la realització de les obres, quedarà lliure de cap afecció. 

1.2.1 Línia d´expropiació 

Segons la Llei 7/93 de 30 de setembre són de domini públic els terrenys ocupats per les 

carreteres i una franja de terreny de 3 metres d’ample per a carreteres convencionals, a cada 

costat de la via, mesurades en horitzontal i perpendicularment a l’eix de la mateixa, des de 

l’aresta exterior de l’explanació. L’aresta exterior de l’explanació és la secció del talús del 

desmunt, del terraplè, o en el seu cas, de murs de sosteniment llindar amb el terreny natural. 

En aquest projecte no es dona la necessitat de definir una línia d’expropiació donada la prèvia 

existència del traçat. És veritat que amb la homogeneïtzació de l’amplada del camí a quatre 

metres hi ha trams en el que s’ocupen terrenys que no eren pròpiament del camí, per aquest 

motiu s’ha realitzat un estudi acurat de com influeix aquesta homogeneïtzació de l’amplada. En 

el cas en que aquesta ocupació representi una ocupació de terrenys que no eren del camí o dels 

marges d’aquests s’ha mantingut l’amplada existent, ja que en trobar-se aquest en un Parc 

Natural s’ha de procurar que l’impacte paisatgístic i l’ocupació de terrenys sigui el mínim 

possible. 

1.2.2 Expropiacions per serveis 

No es realitzen expropiacions per serveis donat la no existència d’aquests en tot el tram d’estudi. 
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1.2.3 Ocupació temporal 
Les úniques expropiacions que es duran a terme en el projecte són les d’ocupació temporal. El 

motiu d’aquestes ocupacions temporals seran per la zona de acopi i les casetes d’obra 

necessàries. 

Hi haurà una única zona d’ocupació temporal en el principi del camí, el motiu de la col·locació 

en aquest punt és que és l’única superfície improductiva que s’ha trobat que no tingui unes 

pendents excessivament elevades. 

1.3 Valoració de les expropiacions 

1.3.1 Introducció 

Per a la determinació del preu just dels bens s’ha considerat la seva naturalesa fiscal, qualificació 

urbanística i utilitat, aplicant les normes establertes en la Llei d’Expropiació Forçosa de 1954, en 

els seus articles 38,39 i 43. S’assignen, també, segons la citada Llei, indemnitzacions per 

portalades, tanques, recol•lectes i d’altres perjudicis per ràpida ocupació. 

En el cas que ens ocupa l’aplicació dels citats articles dóna uns valors inferiors als reals en ésser 

molt baixos els tipus corresponents a les rendes cadastral i líquid disponible. Per això, s’han 

adoptat uns preus mitjos de mercat per a la valoració del terrenys. 

D´aquesta manera, i amb l´objectiu d´obtenir un valor aproximar de tota l´expropiació, i de 

caràcter no vinculant, s´ha determinat el següent preu: 

• Ocupació temporal......................................................: preu m2 . 0,10 

1.3.2 Valoració econòmica 
La superfície a valorar ha estat estimada a partir de l´amidament dels plànols corresponents. Els 

valors obtinguts, que són únicament estimatius, expressats en m2, són els que s’adjunten als 

quadres següents, en els quals també s’aprecia la valoració de les diferents superfícies i les 

quantitats totals a incloure en pressupost: 

OCUPACIÓ TEMPORAL 

 
Taula 12.1:  

 

Terme municipal Superfície (m
2
) Valoració €

Horta de Sant Joan 6000 600
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2 RELACIÓ DE BENS I DRETS AFECTATS 
A continuació s´adjunta un llistat amb les dades de la propietat, en el que figura la identificació cadastral, el número d´ordre, que es correspon amb el dels 

plànols, i la superfície afectada de cadascuna de les parcel•les. 
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1 MEMÒRIA 

1.1 Objecte del Projecte 
Aquest projecte té per objecte la definició i valoració de les obres necessàries per a la realització 

de les reposicions i/o trasllats dels serveis que resulten afectats per la construcció del projecte de 

títol: “Reparació dels camins rurals a la zona afectada per el incendi d'Horta de Sant Joan”. 

1.2 Descripció del Projecte 
Les obres projectades tenen per objecte la rehabilitació de les xarxes camins afectats per 

l’incendi d’Horta de Sant Joan, millorant tant el ferm i el drenatge sense modifica el traçat 

existent. 

Les actuacions del present projecte s’inclouen dins el municipi d’Horta de Sant Joan. 

Es tracta d’un camí rural d’un sol carril que discorre per un terreny amb grans pendents. 

Actualment el camí es troba en mal estat de conservació, presentant el ferm múltiples 

deficiències que poden observar-se a simple vista així com una gran quantitat de bolos al llarg de 

tot el traçat que han estat arrossegats per l’aigua degut a la inexistència de vegetació en les 

subconques que delimita el camí.  

Per tant, les actuacions més importants portades a terme, poden dividir-se en dos tipus, la 

renovació del ferm existent i l’execució del drenatge. 

D’una banda, es renova el ferm al llarg de la traça mitjançant ferm flexible i rígid dependent de la 

magnitud de la pendent longitudinal. En el cas de que aquesta sigui menor a 10% la secció 

estructural composada per 5cm de grava emulsió segellada amb tractament superficial sobre 

un llit de  20 cm de tot-ú artificial i en el cas que aquesta sigui major de 10% la secció 

estructural es formarà per 18 cm de HM-15/B/20/IIa. 

D’altra banda, es projecta una xarxa de drenatge mitjançant drenatge longitudinal al llarg de tota 

la traça del camí i drenatge transversal en els punts baixos d’aquests, donat que per falta de 

vegetació el camí no té la capacitat suficient per desaiguar tota l’aigua que li arriba. 

Els paràmetres de disseny del traçat és respectar al màxim la traça del camí actual, tant en alçat 

com en planta. Per tant, aquest estarà definit per una sola calçada de doble sentit d’una amplada 

de 4 metres. 
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1.3 Treballs desenvolupats. Descripció i generalitats. 
Es descriu en aquest capítol l’estudi realitzat entorn de les instal·lacions i serveis, siguin públics o 

privats, que les obres del projecte esmentat obliguen a modificar o bé restituir. 

Aquest estudi s’ha realitzat dins un àmbit suficient de terreny adjacent a cada costat dels eixos 

de la traça definitiva de l’obra prevista, així com d’aquells punts singulars directament relacionats 

amb les instal•lacions afectades. 

Per a la realització dels treballs s’ha comptat amb els plànols del projecte ja esmentat a escala 

1:1000. 

La investigació realitzada per a obtenir els resultats que es recullen en el present projecte s’ha 

portat a terme efectuant una presa de dades sobre el terreny de tots els serveis i instal•lacions 

visibles, i tot seguit, identificant cadascun dels tipus de servei i la companyia propietària. 

Entrevistes amb les companyies subministradores per tipus i característiques dels serveis, 

comprovació de les dades preses i obtenció de la situació i tipus instal•lacions subterrànies, tal 

vegada, d’acord a la informació aproximada subministrada per les companyies propietàries. 

Entrevistes amb els serveis tècnics dels Ajuntaments per a l’obtenció de les dades relatives als 

serveis d’abastament d’aigües, sanejament i enllumenat.   

Amb les dades obtingudes s’ha arribat a la conclusió de que no hi ha existència de serveis 

afectats en el present projecte, donat de la inexistència de cap tipus de servei al llarg de la traça 

del camí i en les seves proximitats que es pugui veure afectat per les obres. 
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1 OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 

prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres de 

“Reparació dels camins rurals a la zona afectada per el incendi d'Horta de Sant Joan”, així com 

complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la 

finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s 

Contractista/es. 

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte d’Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a 

les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i 

humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de 

treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització 

funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que 

haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació al 

inici de les obres, per a la seva aprovació i al inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant 

l’Autoritat Laboral. 

2 AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
L’Autor i Coordinador de l’Estudi de Seguretat i Salut és el Sra. Tània Burillo i Fabra 

3 DADES DEL PROJECTE 

3.1 Autor/s del projecte 
L’Autora del Projecte és la Sra. Tània Burillo i Fabra. 

3.2 Coordinador de Seguretat durant l'elaboració del projecte 
El Coordinador de Seguretat i Salut designat per a aquest projecte és la Sra. Tània Burillo i Fabra. 

3.3 Tipologia de l'obra 
Es tracta d'una obra de Millora Local; eixample puntual, rehabilitació del ferm existent. A més 

s'executen labors de drenatge, longitudinal y transversal, adequant-lo a les exigències de la traça, 

buscant aquest mateix objectiu amb els elements de senyalització. 

3.4 Situació 
La obra esta localitzada en la comarca de la Terra Alta, i més concretament dins del terme 

municipal d’Horta de Sant Joan (província de Tarragona), població situada al sud-oest de la 

capital de província a 102 km de la mateixa. 
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3.5 Comunicacions 
Els principals accessos al camí de projecte i de la zona cremada, des de Horta de Sant Joan per la 

T-334 i des de Prat del Compte per la T-330. 

3.6 Subministrament i Serveis 
S'indiquen en el present apartat, les principals adreces i telèfons d'interès: 

• Ajuntament d’Horta de Sant Joan  

 Plaça de l’Església, 3. CP: 43596  Horta de Sant Joan (Tarragona). Tlf. 977435005.  

• Bombers Horta de Sant Joan 

 Avinguda Freginals, s/n. CP: 43596 Horta de Sant Joan. Tlf. 977435260 

• Mossos d’esquadra 

 Passeig Sant Antoni, 12. CP: 43740 Mora d’Ebre. Tlf: 977 28 14 80 

• Guàrdia Civil 

 Carrer de Medi Natural, 21. CP: 43596 Horta de Sant Joan. Tlf: 977435006 

• Centre d’atenció Primària (CAP) d’Horta de Sant Joan 

 Av. Generalitat, 14. CP: 43596 Horta de Sant Joan. Tlf: 977 43 50 45 

• Cruz Roja. Av. Terra Alta, 64. CP: 43786 Batea. Tlf: 977 43 05 00 

• Cruz Roja. Av. Poliesportiva, S/N. CP: 43780 Gandesa. Tlf: 977 42 06 97   

• Clínica Terres de l’Ebre 

 Plaza de Don Joaquín Bau Nolla, 6. CP: 43500 Tortosa. Tlf: 977 58 82 00 

• Hospital Virgen de la Cinta 

 C. de les Esplanetes, 14. CP: 43500 Tortosa. Tlf: 977 51 91 43 

• Hospital Comarcal Mora d’Ebre 

 C. de Benet Messeguer. CP: 43740 Móra d'Ebre. Tlf: 977 40 16 74 

3.7 Pressupost d'execució material del projecte 
El Pressupost d’Execució Material (PEM) d’aquest projecte és de 468.906,79€ (quatre-cents 

seixanta-vuit mil nou-cents sis euros amb setanta-nou cèntims.). El pressupost de Seguretat i 

Salut ascendeix a 14.502,09 € (catorze mil cinc-cents dos euros amb nou cèntims). 

3.8 Termini d'execució 
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 4 mesos. 
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3.9 Mà d'obra prevista 
Es preveu una mà d'obra en hora punta d'execució de 15 persones en total. El càlcul aproximat 

de la mà d'obra és: 

PEM  aproximat (sense Seguretat i Salut) = 454.404,70 €  

Import total de la mà d'obra (22% del P.E.M) = 104.154,26 € 

Durada de l'obra = 4 mesos x 4 setmanes/mes x 40 hores/setmana = 640 hores 

Preu mig de la mà d'obra/hora = 19 € 

Durada de l'obra x Preu mig de la mà d'obra/hora = 640 x 19 = 12.160 € 

Nombre de treballadors = Import total de mà d'obra/preu total d'hores = 104.154/12.160  

Nombre mitja de treballadors = 10 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 15 persones.  

3.10 Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
Cap de colla 

Oficial 1a 

Oficial 1a jardiner 

Manobre 

Manobre especialista 

Peó 

Operaris de maquinària de moviment de terres. 

Operadors de maquinària d'elevació 

Paletes. 

Muntadors de prefabricats de formigó. 

Muntadors de sistemes de protecció col•lectiva. 

Operaris de Paviment.  

Instal·ladors de senyalització. 
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3.11 Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 

Dels molts materials i productes que es manegen i intervenen en el procés constructiu, uns no 

revesteixen riscos apreciables per a la salut dels treballadors, no obstant això, uns altres sí 

generen riscos i és necessari establir les mesures preventives necessàries per a evitar lesions i 

altres efectes perniciosos per a la salut. 

Les mesures de seguretat i salut que cal adoptar per als materials i productes utilitzats són les 

següents: 

Ciment: 

Produeix lesions en pell, ulls i vies respiratòries arribant en ocasions a ser invalidants.  

Els components del ciment reaccionen químicament al fargar produint irritacions, cremades, 

nafres, úlceres i èczemes amb processos al•al·lèrgics importants.  

Per via respiratori ocasiona lesions bronquials, per ingestió produeix algun trastorn digestiu i 

úlceres gàstriques. 

S'adoptaran amidades que minimitzin l'emissió de pols de ciment com l'elecció d'un lloc 

d'emmagatzematge protegit i cobert. 

S'utilitzaran com equips de protecció individual: 

- Roba de treball que cobreixi tot el cos. 

- Ulleres que cobreixin completament els ulls. 

- Màscara antipols. 

- Botes impermeables. 

- Casc. 

No es menjarà ni es fumarà durant la seva manipulació. 

Emulsions: 

Les emulsions com últim producte de la destil·lació del petroli, és el menys volàtil i per tant el 

qual potencialment té menys risc. 

La seva agressivitat vindrà condicionada fonamentalment per l'ús al que es destini i per tant al 

seu maneig i aplicació. 
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En forma de emulsió, la seva agressivitat es manifesta gairebé exclusivament pel contacte amb la 

pell, produint irritacions i hipersensibilitat de contacte, agreujant el risc quan es neteja la zona 

afectada amb productes més volàtils com petrolis o gasolines. 

Les agressions que produeixen les emulsions són gairebé exclusivament les derivades del 

contacte amb la pell, pel que els equips de protecció individual es limiten amb caràcter general a 

roba de treball i guants.  

En situacions extremes i per contacte continu permanent es pot produir càncer en la pell. 

Fustes: 

La fusta és un material imprescindible en les obres. Hi ha fustes d'origen tropical que arriben a 

tenir un alt grau de toxicitat.  

El contacte amb aquesta pols provoca lesions cutanis, inflamacions i processos al•al·lèrgics per 

hipersensibilització de la pell. No obstant, el seu major risc es produeix a l'inhalar aquesta pols, 

podent arribar a provocar lesions broncopulmonars, processos asmàtics, espasmes i fins i tot 

parada respiratori. Quan la penetració en l'organisme es produeix per via digestiu, es provoquen 

vòmits, diarrees i en general trastorns digestius.  

La més eficaç mesura de prevenció enfront dels riscos i les conseqüències de la pols produïda per 

la mecanització de les fustes tropicals, és disminuir o anul•lar l'emissió de pols produïda pel que 

sempre s'utilitzaran màquines de tall  amb sistemes d'extracció localitzada i el seu posterior 

filtrat. 

Al seu torn és obligat l'ús de l'equip de protecció individual compost per roba de treball de 

cobertura total, guants, ulleres i màscara de filtre mecànic. 

La ventilació del lloc de treball és una mesura que influirà en la concentració de pols.  

Combustibles: 

Les gasolines i petrolis s'utilitzen com materials auxiliars per a combustibles de motors 

d'explosió, en generadors elèctrics, compactadores, vibradors, etc. 

Les gasolines, per ser els productes més volàtils de la destil•lació del petroli, desprenen gran 

quantitat de gasos i vapors amb alt contingut en hidrocarburs. Per tenir els vapors de les 

gasolines un punt d’inflamació molt baix, el risc d'incendi i explosió és molt alt, el que implica que 

el seu emmagatzematge es faci en recintes molt ventilats. 

Des del punt de vista higiènic, aquests productes són agressius tant per contacte amb dessecació 
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i irritacions de la pell, com per ingestió amb alteracions gàstriques i ulceracions en l'intestí. Si es 

produeix la contaminació per via respiratori per inhalació dels vapors de les gasolines, es 

produeixen lesió pulmonar, espasmes musculars i inclòs pèrdua de consciència. 

Com primera mesura a tenir en compte està el realitzar les operacions de tràfec i transport en 

recipients estancs i específics per a tal fi, establint el seu emmagatzematge en un lloc no 

accessible per als treballadors i bé ventilat. 

És norma obligada la prohibició d'encendre foc o fumar durant el tràfec, omplert de dipòsits i la 

seva utilització com desgreixador en recipients oberts. En aquestes operacions s'utilitzaran 

guants i màscara de filtre contra vapors orgànics, així com la preceptiva roba de treball que 

cobreixi tot el cos. 

Gasos combustibles: 

Els gasos combustibles són productes que sense formar part dels materials i els elements que 

intervenen en el procés constructiu s'utilitzen com productes auxiliars, en aquest cas per a les 

operacions de soldadura, caldereria, etc... 

Els gasos combustibles més utilitzats són l'acetilè, propà i butà. Tots ells tenen en comú que el 

seu emmagatzematge es realitza en tubs o ampolles, trobant-se en el seu interior liquat i a 

pressió. 

El risc més important que es deriva de la seva utilització és la deflagració o explosió, amb les 

evidents conseqüències de cremades, amputacions, etc. 

Des del punt de vista higiènic, durant el procés de soldatge i en general per la combustió 

d'aquests gasos, es desprèn diòxid de carboni i en cas d'una combustió deficient, monòxid de 

carboni. El primer provoca el desplaçament de l'oxigen de l'aire en els seus voltants i el segon 

intoxicacions, amb pèrdua de consciència i fins i tot la mort. 

Les mesures de prevenció enfront dels aspectes agressius d'aquests gasos combustibles són, 

fonamentalment, l'assegurar una bona ventilació tant dels recintes d'emmagatzematge com en 

els llocs on es realitzin les operacions de soldadura, caldereria, etc.  

3.12 Maquinària prevista per a executar l'obra 
1. MÀQUINES PER A PRODUCCIÓ I TRANSFORMACIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA, HIDRÀULICA I 

PNEUMÀTICA 

Grup electrogen.  

Compressor. 
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2. MÀQUINES PER A BOMBAMENT, ELEVACIÓ I ESGOTAMENT DE LÍQUIDS 

Bombes centrífugues de superfície. 

Grups de pressió. 

3. MÀQUINES PER A MOVIMENT DE TERRES 

Excavadores.  

Carregadores.  

Retroexcavadores. 

Motoniveladores. 

Dumpers. 

4. MÀQUINES PER A COMPACTACIÓ 

Compactadora vibratori. 

Compactadora manual (picó) o safates vibratoris. 

5. MÀQUINES PER A TRANSPORT PER CARRETERA 

Transport per carretera (Camions)  

Cisternes per a combustibles 

6. MÀQUINES PER A POSADA EN OBRA DE FORMIGONS 

Formigonera. 

Camió formigonera. 

Màquines per a prefabricats de formigó. 

7. MÀQUINES PER A CONSTRUCCIÓ DE CARRETERES  

Caldera per a reg asfàltic.  

Camió cisterna de reg asfàltic. 

Planta grava-ciment. 

Estenedora. 

Escombrador. 
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Compactadora mixt. 

Martells pneumàtics manuals 

Màquina tallant de paviment.  

Estenedor de formigó. 

Camió amb bomba de formigonar 

Equip i elements auxiliars per a formació de juntes 

9. MÀQUINES PER A ELEVACIÓ I MANIPULACIÓ 

Camió grua 

4 INSTAL•LACIONS PROVISIONALS 
Les diferents instal·lacions provisionals comentades al llarg del present capítol s'implantaran en 

el campament d'obra, per a donar servei als diferents mòduls prefabricats a implantar i per a la 

il·luminació exterior del citat campament.  

4.1 Instal•lació elèctrica provisional d'obra 
Seran necessaris grups d’electrògens mòbils, per a la correcta execució de l’obra. De 40 kva per a 

les màquines que requereixen d’una potència elèctrica més elevada i per la resta de maquinària 

de 6 kva.  

Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 

Connexions de corrent 

• Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió 

d’equips de doble aïllament. 

• S’empararan mitjançant un magneto tèrmic que faciliti la seva desconnexió. 

• Es faran servir els següents colors: 

• Connexió de 24 v    : Violeta. 

• Connexió de 220 v   : Blau. 

• Connexió de 380 v   : Vermell 

• No s’empraran connexions tipus “lladre“. 
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Maquinària elèctrica 

• Disposarà de connexió a terra. 

• Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 

• Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells 

d’elevació fixos. 

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

normalitzada. 

Enllumenat portàtil 

• La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de 

doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 

• Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat 

anticops i suport de sustentació. 

4.2 Instal•lació d'aigua provisional d'obra 
Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia 

subministradora d’aigua, perquè instal•lin una derivació des de la canonada general al punt on 

s’ha de col•locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització 

provisional per l'interior de l’obra. 

La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de 

distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de 

l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total 

estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries. 

4.3 Instal•lació de sanejament 
Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 

instal•lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 

Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a 

càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 

4.4 Altres instal•lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones 

amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona 

responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i 
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l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, 

líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància 

i ventilació adequats. 

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents: 

• La instal•lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 

del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o 

explosions. 

• Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats 

estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en 

locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i 

condicionats. 

 En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma Tècnica 

„MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del Reglament 

sobre Emmagatzematge de Productes Químics. 

• S’instal•laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de 

dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 

• Es col•locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de 

soldadura oxiacetilènica. 

• L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció 

MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò 

referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions particulars de 

gasos inflamables. 

• Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els 

llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 

• Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han 

d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 

• La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les 

connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir 

d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball 

han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines. 
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• Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, 

fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les 

conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra 

o sorra. 

• La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la 

conducta a seguir en aquests treballs. 

• Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els motors 

accionats amb el combustible que s’està transvasant. 

• Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se 

ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se 

així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en 

sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb 

productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 

• En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 

transvasament de combustible, muntatge d’instal•lacions energètiques) i en aquelles, 

altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col•locar extintors, la càrrega i capacitat 

dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el seu 

volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per 

estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzematge o concentració 

d’embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció amb mànegues 

de rec que proporcionin aigua abundant. 

• Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra. Els principis bàsics per l’emplaçament 

dels extintors, són: 

• Els extintors manuals es col•locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments 

verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 

m del sòl. 

• En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 

qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 

excedirà de 25 m. 

• En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 

qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 

excedirà de 15 m. 

• Els extintors mòbils hauran de col•locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una 
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major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i 

sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles 

que dificultin la seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 

5 SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
Les instal•lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 

15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I 

SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 

Per al servei de neteja d'aquestes instal•lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o 

un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 

Donat el caràcter de l'obra, i el baix nombre de treballadors que intervindran en ella de manera 

simultània, només caldrà la implantació en obra de dos mòduls prefabricats que facin la funció 

dels diferents serveis de salubritat i confort del personal, amb una petita zona annexa que 

serviria de lloc d'estacionament de vehicles i petita maquinària. 

Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal•lacions del personal que es defineixen i 

detallen en apartats successius: 

5.1 Serveis higiènics 
Lavabos 

Estaran separats per a homes i dones o deurà preveure's una utilització per separat dels 

mateixos.  

Els lavabos estaran dotats d'aigua calenta. 

Com a mínim un per a cada 10 persones. 

Cabines d’evacuació 

S’ha d’instal•lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a 

cada 25 persones 

Local de dutxes 

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m 

d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 

5.2 Vestuaris 
Quan els treballadors hagin de dur roba especial de treball deuran tenir a la seva disposició 
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vestuaris adequats.  

Els vestuaris deuran ser de fàcil accés, tenir les dimensions suficients i disposar de seients i 

instal•lacions que permetin a cada treballador posar a assecar, si fos necessari, la seva roba de 

treball.  

5.3 Menjador 
Diferent del local de vestidor. A efectes de càlcul s'haurà de considerar entre 1,5 i 2 m2 per cada 

treballador que mengi a l'obra.  

Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i 

pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 

10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries. 

Per a la neteja i conservació d'aquests locals es disposarà de l'equip humà adequat i amb la 

dedicació necessària.  

5.4 Local d'assistència a accidentats 
En obres en què el nivell d'ocupació simultani oscil•li entre 10 i 50 treballadors, el local 

d'assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmàcia situat a l'oficina d'obra.  

Dintre dels locals d'obra haurà de tenir a la vista el quadre d’adreces i telèfons dels centres 

assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers. 

L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: 

alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents grandàries, 

benes elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic 

equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a cremades, 

tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i 

torniquet. 

6 ÀREES AUXILIARS 

6.1 Centrals i plantes 
Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de vehicles 

als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i senyalització. 

L'accés a la instal•lació estarà restringit exclusivament al personal necessari per a la seva 

explotació, estant degudament abalisada i senyalitzada. 

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
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susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats  

La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i arriostrat 

en previsió de bolcades. 

La instal•lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa 

Tensió. 

Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del 

fabricant o importador. 

6.2 Zones d'apilament. Magatzems 
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors “mínims-

màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o 

equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual 

o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 

Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il•luminades adequadament. 

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 

adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més 

singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans 

mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les 

maniobres. 

7 TRACTAMENT DE RESIDUS 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les 

directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i d’altres residus de 

construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de la 

previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com 

en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 

comporti. 

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 

prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran 

prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats 
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independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat 

8 TRACTAMENT DE MATERIALS I SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu 

Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o 

materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies 

professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes 

de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies 

perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé 

totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els 

paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits 

Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels 

quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb 

un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 

8.1 Manipulació 
En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 

d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut 

les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als 

treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 

• Sílice. 

• Ciment. 

• Soroll. 

• Radiacions. 

• Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 

• Gasos liquats del petroli. 

• Animals. 

8.2 Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a 

mínim amb el text en idioma espanyol. 
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L’etiqueta ha de contenir: 

a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 

nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 

b. Nom comú, si és el cas. 

c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les 

substàncies presents. 

d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat 

perillós. 

e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 

f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 

g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 

h. El número CEE, si en té. 

i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de 

seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 

Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o 

substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del 

Contractista, partint de les següents premisses: 

Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 

comburents i la prohibició de fumar. 

Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 

El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 

Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 

Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de 

l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 
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Corrosius, Irritants, sensibilitzants  

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 

Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i 

màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la 

pell i les mucoses de les vies respiratòries. 

9 CONDICIONS DE L'ENTORN 
Ocupació del tancament de l’obra 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, 

baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota 

l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels 

treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a 

edificis i guals. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 

d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. 

L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i 

interrelacionats amb el procés constructiu. 

Situació de casetes i contenidors 

Es col•locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 

Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior 

de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja 

sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I 

SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

Les casetes i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran segons s’indica en l’apartat 

„Tancaments de l’obra que afecten a l’àmbit públic“. 

9.1 Característiques meteorològiques 
Té un clima de tipus mediterrani i de tendència continental. Es caracteritza doncs per unes 

precipitacions migrades, distribuïdes irregularment al llarg de l’any i per un règim de 

temperatures molt constrastat. La diferència altitudinal entre els diversos sectors de la comarca 
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condiciona alguns contrastos climàtics en l’interior de la zona estudiada. 

Pel que fa a les temperaturas d’ Horta de Sant Joan, les mitjanes anuals oscil·len al voltant dels 

13,2 ºC, essent els mesos més freds els de desembre, gener i febrer, quan s’assoleixen mitjanes 

inferiors als 6 ºC i els més calorosos amb mitjanes superiors als 20 ºC són juny, juliol i agost. En 

quant a les precipitacions, a l’annex de Climatologia, hidrologia i drenatge, s’han presentat els 

valors per a diferents períodes de retorn. 

En aquesta zona convé no oblidar la importància de la boira.  

En base a aquests paràmetres, convé recordar que els condicionants climàtics constitueixen un 

límit ostensible per als diversos tipus de conreu. Pel que fa als períodes més desfavorables per 

l’execució de les obres i treballs de restauració edàfica i vegetal corresponen a l’estiu (manca 

d’aigua) i a l’hivern (temperatures baixes). 

9.2 Característiques del terreny 
El terreny per on discorre el camí, de la qual es realitzarà una rehabilitació del ferm sense 

modificar el traçat, posseeix altes pendents i amb relleu molt acusat. 

Aquesta zona d'estudi forma part de la Serralada Prelitoral, limitant al nord-est amb la Conca del 

l’Ebre i a l’oest amb la Serralada Ibèrica (concretament l’anomenada Branca Aragonesa). Es troba 

a mig camí entre Gandesa i Tortosa. 

Dintre dels materials s’han distingit quatre categories diferents atenent a les diferents 

característiques geotècniques que tenen els materials. Aquestes categories són: 

Col·luvials (Quaternari), Argiles i guixos (Triàssic) I Calcàries i dolomies (Triàssic i Cretàcic). 

La vessament superficial és poc activa presentant un drenatge acceptable generalment, menor 

en zones al•luvials. 

10 UNITATS CONSTRUCTIVES 
En relació amb les condicions de seguretat i salut laboral que han de produir-se al llarg de 

l'execució de l'obra projectada, les activitats constructives que en la mateixa es consideren de 

forma diferenciada són els següents: 

SENYALITZACIÓ OBRES 

COL.LOCACIÓ SENYALS OBRES 

ESBROSSADA 

ESBROSSADA DE TERRENY DEFINIT COM NOUS TALUSOS 
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ESBROSADA DE TERRENY DEFINIT COM CUNETA 

MOVIMENT DE TERRES 

REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSOS I PRETALL EN TALUSOS I REPOSICIÓ EN DESMUNT 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

FARCIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENAT/PEDRAPLENAT 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O ENDERROCS 

PAVIMENTS 

PAVIMENTS AMORFOS (FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA,  SABRÀS, BITUMINOSIS I REGS) 

DRENATGE 

EXECUCIÓ DRENATGE LONGITUDINAL 

ELEMENTS ENTERRATS (ALBELLONS, POUS, DRENATGES) 

JARDINERIA 

MOVIMENT DE TERRES I PLANTACIÓ 

11 DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar 

l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 

de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 

1627/1997 de 24 d’octubre). 

11.1 Procediments d'execució 
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser 

desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 

11.2 Ordre d'execució dels treballs 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a 

partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant  l’execució 

de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió 

empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de 

seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a  realitzar, en funció del lloc, la 

successió, la persona o els mitjans a emprar. 

11.3 Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 
S’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en el qual s’ha tingut en 

compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop encaixat el 

termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, reflectida en un cronograma de 
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desenvolupament. 

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes 

respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el 

present Estudi de Seguretat i Salut. 

12 SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS 
O INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a 

l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, 

sempre d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de 

novembre), els “Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 

de 24 d’octubre)  “Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 1495/1986 de 26 

de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent 

les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE 

o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.  

13 MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà 

Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat 

positiva o Sistema de Protecció Col•lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, 

màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els 

riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra 

i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul•lant o 

reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o 

distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell 

prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 

14 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL•LECTIVA (SPC) 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de 

Protecció Col•lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de 

forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), 

destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus 

d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a 

l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, 

anul•lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de 
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les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva 

eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció 

Individual (EPI). 

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 

instal•lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels 

Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal•ladors, 

fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col•lectiva. 

Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex 

d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES. 

15 CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció 

Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, 

individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de 

la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible 

resistència física de l’EPI. 

La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, 

per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 

harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 

El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al 

personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual 

seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin 

en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta 

normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el 

compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa/Direcció d’Execució. 

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de 

manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, 

raonablement, la seva carència. 

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de 
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caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en 

l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES. 

16 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
La finalitat de la senyalització i abalisament és la d'advertir a les persones i vehicles que puguin 

veure-s’hi afectats de l'existència d'una zona d'obres i dels perills que puguin derivar-se de la 

mateixa. 

També regularà la circulació dintre de l'obra dels vehicles, maquinària i personal encarregat de 

l'execució.  

Totes les maniobres de la maquinària que puguin representar un perill seran guiades per una 

persona i el trànsit de les mateixes es farà per sentits constants i prèviament estudiats.  

Quan s'hagi de desviar i detenir momentàniament el tràfic per estrenyiment o supressió d'un 

carril, s'equiparà al personal encarregat d'això amb la senyalització corresponent.  

Al terme de la jornada es reforçarà la senyalització per mitjà de balises lluminoses. Aquestes 

seran vermelles i intermitents, i indicaran tot el perímetre delimitat per les tanques.  

Es reforçarà mitjançant elements reflectants que augmentin la visibilitat al ser il·luminades per 

un vehicle.  

Es revisaran diàriament totes els senyals acústics i lluminoses dels vehicles que treballin en 

l'obra. No es començarà cap treball sense que l'encarregat o capatàs hagi revisat i considerat 

correcta la senyalització.  

Abans d'abandonar un treball, l'encarregat o capatàs revisarà la senyalització o s'assegurarà que 

ha estat retirada si el treball ha finalitzat. 

17 CONDICIONS D’ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per 

a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de 

protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de 

l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, 

es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al 

municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la 
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ciutat que correspongui. 

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb 

claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits 

destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les 

mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 

circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a 

l’Autoritat que correspongui. 

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col•locarà el 

cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL“ (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels 

treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col•locarà la senyalització 

corresponent. 

No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels 

elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 

protecció implantats. 

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats. 

17.1 Àmbit d'ocupació de la via pública 
Ocupació del tancament de l’obra 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, 

baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 

d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. 

L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i 

interrelacionats amb el procés constructiu. 

L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de 

vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

Situació de casetes i contenidors. 
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S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

Les casetes i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en una zona propera a l’obra que 

permeti aplicar el següent criteri: 

Si no hi ha prou espai a la vorera, es col•locaran a la zona d’aparcament de la calçada procurant 

no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) per a pas de 

vianants a la vorera. 

Es protegirà el pas de vianants i es col•locarà la senyalització corresponent. 

Canvis de la Zona Ocupada 

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una 

modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar 

d’acord amb el R.D. 1627/97. 

17.2 Operacions que afecten l'àmbit públic 
Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 

operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar 

accidents. 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-se 

vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de càrrega i 

descàrrega de l’obra quan existeixi zona d’aparcament a la calçada. 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra per 

acollir els camions en espera, caldrà preveure i habilitar un espai 

adequat a aquest fi fora de l’obra. 

El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord amb la 

programació dels treballs i els mitjans de càrrega, descàrrega i 

transport interior de l’obra. 

Càrrega i descàrrega 

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan 

això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es 

desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es 

prendran les següents mesures: 
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- Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la 

calçada. 

17.3 Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 

Neteja 

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 

especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de 

pols o deixalles. 

Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la 

sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, 

una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els 

camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 

Sorolls. Horari de treball 

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà 

d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser 

específicament autoritzades per l’Ajuntament. 

Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions 

poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà 

obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 

Pols 

Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 

En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 

17.4 Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
Senyalització i protecció 

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de 
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circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 

Està prohibida la col•locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 

Elements de protecció 

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, pels dos 

costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o enganxades a terra, 

d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb travesser intermedi i entornpeus 

de vint centímetres (0,20 m) a la base. L’alçada de la passarel·la no 

sobrepassarà els quinze centímetres (0,15 m). 

 Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment continus. 

Si són calats, les separacions mínimes no podran ser superiors a quinze 

centímetres (015 m). 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es col•locaran 

xapes metàl•liques fixades, de resistència suficient, totalment planes i sense 

ressaltaments. 

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de protecció 

del pas es col•locaran a 45º en el sentit de la marxa. 

Enllumenat i abalisament lluminós 

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi 

enllumenat públic. 

S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i 

horitzontal, com per als elements d’abalisament. 

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram 

(intensitat mínima 20 lux). 

La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 

100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 

Abalisament i defensa 

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com 

tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements 

d’abalisament i defensa: 
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a) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de 

l’obra. 

b) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a 

passos provisionals per a vianants. 

c) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos 

carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 

d) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar 

l’obstacle de les obres. 

e) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a 

establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres. 

Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies 

ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat 

pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de 

l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle 

per l’existència de desnivells, etc..,). 

Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col•locació d’elements de defensa TD – 2. 

Paviments provisionals 

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si 

és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

Manteniment 

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 

desplaçament i dificulti la seva subtracció. 

La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, 

desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva 

vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 

Els passos i itineraris es mantindran nets. 

Retirada de senyalització i abalisament 

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 
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El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada 

l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 

17.5 Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 
Arbres i jardins 

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via pública 

que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs i 

Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 

Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar 

afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada.  

El contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures 

d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre 

que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 

Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de 

tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts 

18 RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

18.1 Riscos de danys a tercers 
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes 

annexos que en depenguin són els següents: 

- Caiguda al mateix nivell. 

- Atropellaments. 

- Col•lisions amb obstacles. 

- Caiguda d'objectes. 

18.2 Mesures de protecció a tercers 
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que 

transiten pels voltants de l'obra: 

1. Muntatge de tanca metàl•lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el 

perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 

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

patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

19 PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 

- Incendi, explosió i/o deflagració. 

- Inundació. 

- Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 

- Enfonsament de càrregues o aparells d’elevació. 

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla 

de Seguretat i Salut un “Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 

1.- Ordre i neteja general. 

2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 

3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 

4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 

5.- Punts de trobada. 

6.- Assistència Primers Auxilis. 
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1 DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

1.1 Identificació de les obres 

1.2 Objecte 
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt 

d'especificacions que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del 

Contractista com a document de Gestió Preventiva (Planificació, Organització, 

Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció dels 

riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips 

de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels 

treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran 

de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a 

qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les 

condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 

a) Tots aquells continguts al: 

− Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, 

confeccionat pel Centre Experimental d’Arquitectura, aprovat pel 

Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i adaptat a les seves 

obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 

− ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació 

d’Obres de l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de 

Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas d'Obra Pública) 

b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, 

Normes Tecnològiques de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la 

Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo’‘. 

c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades 

per les companyies subministradores de serveis públics, totes elles al 

moment de l’oferta. 

1.3 Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 
Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 

‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE 

CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució 

d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut 

del mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la 

realització de l'obra, contenint com a mínim els  següents documents: 
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Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin 

d’utilitzar-la o que la seva utilització es pugui preveure; 

identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant a 

l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació 

dels riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als 

assenyalats  anteriorment, especificant les mesures preventives i 

proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats 

riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin 

mesures alternatives. 

Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes 

legals i reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques 

pròpies de l'obra que es tracti, així com les prescripcions que 

s'hauran  de complir en relació amb les característiques, l'ús i la 

conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips 

preventius. 

Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor 

definició i comprensió de les mesures preventives definides a la 

Memòria, amb expressió de les especificacions tècniques 

necessàries.  

Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que 

hagin estat definits o projectats. 

Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució 

de l'Estudi de Seguretat i Salut. 

1.4 Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 
L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, 

del Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents 

amb el contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, 

adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la 

realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es 

tingui que materialitzar. 

El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i 

Salut són documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, 

són d’obligat acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 
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La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i 

estan constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls 

Gràfics d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de 

l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de 

la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han de ser 

considerades, tant sols, com a complement d’informació que el Contractista ha 

d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el 

Contractista no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap 

modificació de les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als 

documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document 

contractual. 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no 

obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als 

documents informatius de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, 

en cas d’incloure aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions 

Generals del Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions 

Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre 

les Prescripcions Tècniques Generals. 

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de 

ser executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri 

de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de 

Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 

2  DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET 

CONSTRUCTIU 
Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet 

constructiu, estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de 

l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) : 

1. Evitar els riscos. 

2. Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
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3. Combatre els riscos en el seu origen. 

4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la 

concepció dels llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els 

mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina 

monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.  

5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 

6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en 

comporti cap. 

7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi 

integri la tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, les 

relacions socials i la influència dels factors ambientals al treball. 

8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte 

de la individual. 

9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

2.1 Promotor 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol 

persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, 

impulsi, programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per 

sí mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol 

títol. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 

1. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en 

fase de Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient. 

2. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, 

facilitant al Projectista i al Coordinador respectivament, la documentació i 

informació prèvia necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi 

de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les modificacions 

pertinents. 

3. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte 

intervingui en totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 

4. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per 

l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació al 

inici de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució 

material de les mateixes. 

5. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no 
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eximeix al Promotor de les seves responsabilitats. 

6. Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les 

preceptives llicències i autoritzacions administratives. 

7. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu 

tinguin en compte les observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, 

degudament justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap 

baix, equivalents. 

2.2 Coordinador de Seguretat i Salut 
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i 

Salut, qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics 

i que compti amb titulació acadèmica en Construcció. 

És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de 

concepció, estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa/Direcció d’Execució. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del 

Projecte: 

1. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, 

el Projectista tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en 

matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 

- Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització 

amb la  finalitat de planificar les diferents feines o fases de treball que es 

desenvolupin simultània o successivament. 

- Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  

o fases de treball. 

2. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària 

que li cal per integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, 

estudi i elaboració del projecte d'obra.  

3. Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar 

o fer redactar l'Estudi de Seguretat i Salut. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut 

d'Obra: 
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El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel 

Promotor en tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors 

autònoms o diversos treballadors autònoms. 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de 

l'obra, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 

1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva 

(Art. 15 L. 31/1995) : 

a) En el moment de prendre les decisions tècniques i 

d'organització amb el fi de planificar les diferents tasques o fases de 

treball que s'hagin de desenvolupar simultània o successivament. 

b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests 

treballs o fases de treball.  

2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, 

si n’hi ha dels Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de 

manera coherent i responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull 

l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de 

novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o 

activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre 

sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció: 

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 posta en servei i el control 

periòdic de les instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de 

l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i la 

salut dels treballadors. 

e) La delimitació i el condicionament de les zones 

d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si es 

tracta de matèries o substàncies perilloses. 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i 

deixalles. 

h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de 
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temps efectiu que haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de 

treball. 

i) La informació i coordinació entre els contractistes, 

subcontractistes i treballadors autònoms. 

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de 

treball o activitat que es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 

3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, 

si s’escau, les modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció 

Facultativa prendrà aquesta funció quan no calgui la designació de 

Coordinador. 

4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 

24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels 

mètodes de treball. 

6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a 

l'obra les persones autoritzades.  

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà 

davant del Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor 

especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb 

els diferents agents que intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol 

divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i responsable de la 

gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la 

seva autoritat,  la decisió executiva que calgui. 

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al 

Promotor, Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció 

d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors 

autònoms i treballadors. 

2.3 Projectista 
És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb 
subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres 
tècnics, de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la 
col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres 
documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 
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1. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i 

Salut en fase de Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 

15 L. 31/1995), prendre les decisions constructives, tècniques i 

d'organització que puguin afectar a la planificació dels treballs o fases de 

treball durant l'execució de les obres.  

2. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de 

col·laboracions parcials. 

2.4  Director d'Obra 
És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o 

Direcció Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, 

estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el 

defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions 

del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el 

Director d'Obra dirigeixi  a més a més l'execució material de la mateixa, assumirà la 

funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra 

executada i de la seva qualitat. 

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del 

Director d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut 

en fase d’Obra, nomenat pel Promotor. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 

1. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels 

terrenys i de l’estructura projectada a les característiques geotècniques del 

terreny. 

2. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels 

productes de construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves 

precises; comprovar els nivells, desploms, influència de les condicions 

ambientals en la realització dels treballs, els materials, la correcta execució i 

disposició dels elements constructius, de les instal·lacions i dels Medis 

Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el  Projecte i 

l’Estudi de Seguretat i Salut. 

3. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el 

Llibre d’Ordres i Assistència les instruccions necessàries per la correcta 

interpretació del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i 

solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix. 

4. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la 
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seva conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides 

per la marxa de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels 

treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives 

contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i 

Salut. 

5. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant 

prèviament amb el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de 

l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contractista. 

6. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de 

Seguretat, amb els visats que siguin preceptius. 

7. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats 

d’obra i de Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador 

de Seguretat. 

8. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa, seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els 

efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i 

Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències 

9. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la 

Memòria de Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, 

amb els visats que foren perceptius. 

2.5 Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 
Definició de Contractista 

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix 

contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de 

solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o 

part de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de 

Seguretat i Salut. 

Definició de Subcontractista: 

És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el 

contractista, empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o 

instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, 

del Contractista, pel que es regeix la seva execució. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 

1. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, 

directrius de l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la 

legislació aplicable i a les instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador 
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de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les condicions 

preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat, 

compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 

2. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, 

professional i econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions 

exigibles per actuar com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en 

condicions de Seguretat i Salut.  

3. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del 

Constructor (i/o Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  

titulació o experiència haurà de tenir la capacitat adequada d’acord amb les 

característiques i complexitat de l’obra. 

4. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva 

importància ho requereixi. 

5. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o 

instal·lacions de l’obra dins dels límits establerts en el Contracte. 

6. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi 

l’Estudi de Seguretat i Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar 

els suggeriments de millora corresponents a la seva especialització, en el 

Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a l’aprovació del 

Coordinador de Seguretat. 

7. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del 

Pla de Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

8. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de 

l’obra. 

9. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de 

la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les 

tasques o activitats indicades en l’esmenta’t article 10 del R.D. 1627/1997: 

a) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de 

Seguretat i Salut (PSS). 

b) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos 

laborals, tenint en compte, si s'escau, les obligacions que fan 

referència a la coordinació d'activitats empresarials previstes en 

l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en 

conseqüència complir el R.D. 171/2004, i també complir les 

disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 

1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

c) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors 
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autònoms sobre totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que 

fa a la seguretat i salut a l'obra. 

d) Atendre les indicacions i complir les instruccions del 

Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de 

l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 

10.  Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de 

l'execució correcta de les mesures preventives fixades en el Pla de 

Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les obligacions que corresponen 

directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms que hagin 

contractat. 

11. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran 

solidàriament de les conseqüències que es derivin de l’ incompliment de les 

mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals. 

12. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la 

normativa de prevenció de riscos laborals per part de les empreses 

Subcontractistes. 

13. Abans del inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà 

als Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs 

a realitzar, l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat 

preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes 

que acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en matèria 

d’informació i formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei 

a l’obra. 

14. El Contractista principal haurà de comprovar que els 

Subcontractistes que concorren a l’obra han establert entre ells els medis 

necessaris de coordinació.  

15. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del 

Promotor no eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al 

Subcontractistes. 

16. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels 

treballs mitjançant l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball 

intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la 

integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a 

l'obra. 

17. El Contractista principal facilitarà per escrit al inici de l'obra, el nom 

del Director Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de 
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la Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el 

càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  l'esmentada funció a altre tècnic, Cap 

d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció a peu 

d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat 

General, ostentaran successivament la prelació de representació del 

Contractista a l'obra. 

18. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat 

de l'execució de les activitats preventives incloses al present Plec i el seu 

nom figurarà al Llibre d'Incidències. 

19. Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del 

Cap d'Obra i/o Encarregat en el seu cas, l’ incompliment de les mesures 

preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat a la normativa legal 

vigent. 

20. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de 

Seguretat i Salut (PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de 

seguretat, tant del personal propi com subcontractat, així com de facilitar les 

mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, formació, informació i 

capacitació del personal, conservació i reposició dels elements de protecció 

personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions 

Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats 

verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o 

objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i 

recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació 

dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, 

aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs 

constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures 

auxiliars i equips de treball en general, distància i localització d'estesa i 

canalitzacions de les companyies subministradores, així com qualsevol altre 

mesura de caràcter general i d’obligat compliment, segons la normativa legal 

vigent i els costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball. 

21. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim 

amb una cadència diària i hauran de donar les instruccions pertinents a 

l'Encarregat General, que haurà de ser una persona de provada capacitat 

pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra durant la realització de tot el treball 

que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a 

l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix temps el 

Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del 
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Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit formal. 

22. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que 

aquest ha reconegut l'emplaçament del terreny, les comunicacions, 

accessos, afectació de serveis, característiques del terreny, mides de 

seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar en el futur ignorància 

d'aquestes circumstàncies. 

23. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança 

necessària per a  cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius 

de l'obra i el seu entorn, i serà responsable dels danys i prejudicis directes o 

indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per omissió com per 

negligència, imprudència o imperícia professional, del personal al seu 

càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms 

que intervinguin a l'obra. 

24. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa, seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els 

efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i 

Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències. En cas 

d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), 

el Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 

Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de 

Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els representants del Servei de 

Prevenció (propi o concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, tenen el 

dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a 

reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de 

l'obra. 

25. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els 

seus desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat 

dels Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors 

Autònoms.  

26. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament 

perimetral del recinte de l'obra i protecció de la mateixa, el control i 

reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la intromissió incontrolada 

de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i l'organització de zones 

de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra. 

27. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla 

d'Emergència per a l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. 

que puguin posar en situació de risc al personal d'obra, a tercers o als medis 
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e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 

28. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús 

d'explosius sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa. 

29. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es 

realitzarà per operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, 

del títol d’operador de grua mòbil i en altres casos l’acreditació que 

correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i competent a 

càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol 

d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable tècnic que 

autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva 

feina, en aquesta obra en concret. 

30. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet 

de gruista segons l’ Instrucció Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" 

aprovada per RD 837/2003 expedit pel òrgan competent o en el seu defecte 

certificat de formació com a operador de grua de l’ Institut Gaudí de la 

Construcció o entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement dels 

equips de treballs de forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a 

les tasques a desenvolupar. 

31. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de 

grua mòbil es troba en possessió del carnet de gruista segons 

especificacions del paràgraf anterior, així mateix haurà de certificar que totes 

les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i cadascunes de les 

especificacions establertes a l'ITC "MIE-AEM-4". 

2.6  Treballadors Autònoms 
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma 

personal i directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de 

treball, i que assumeix contractualment davant el  Promotor, el Contractista o el 

Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de 

l’obra. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 

1. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 

de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar 

les tasques o activitats indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 

2. Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix 

l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
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3. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix 

pels treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

4. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació 

d'activitats empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals, participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació 

coordinada que s'hagi establert. 

5. Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 

1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes 

de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per part dels 

treballadors. 

6. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el 

R.D. 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i 

salut relativa a la utilització dels equips de protecció individual per part dels 

treballadors. 

7. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en 

matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció 

d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 

8. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de 

Seguretat i Salut (PSS): 

a. La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de 

respondre a les prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, 

dels equipaments de treball que l'empresari Contractista posa a 

disposició dels seus treballadors. 

b. Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una 

activitat a l'obra, han d'utilitzar equipament de protecció individual 

apropiat, i respectar el manteniment en condicions d'eficàcia dels 

diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el 

risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 

2.7 Treballadors 
Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que 

realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada per 

compte aliè, amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment 

davant l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les activitats 

corresponents a la seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions 

d’aquell. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
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a. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a 

Seguretat i Salut. 

b. El deure d'indicar els perills potencials. 

c. Té responsabilitat dels actes personals. 

d. Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular 

propostes, en relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de 

Seguretat i Salut (PSS). 

e. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la 

Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

f. Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 

g. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a 

la seva integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 

h. Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de 

Salubritat i Confort, previstes especialment pel personal d’obra, 

suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la seva 

permanència a l’obra.  

3 DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER 

CONTRACTUAL 

3.1 Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i 

Salut 
Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni 

Contractual ho indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels 

Documents contractuals en matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el 

següent: 

a. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 

b. Bases del Concurs. 

c. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut 

i la Coordinació de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 

d. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i 

Salut. 

e. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de 

l’Estudi de Seguretat i Salut. 

f. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de 

control Administratiu de Seguretat, redactats durant la redacció del 



ANNEX Nº 15. PLEC. ESTUDI SEGURETAT I SALUT 
 

 

 
Reparació dels camins rurals a la zona afectada per l’incendi d'Horta de Sant Joan 67 

Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de 

Seguretat. 

g. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

h. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 

i. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i 

Salut del Contractista per l’obra en qüestió. 

j. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut 

interna del Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte 

seran considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o 

discrepàncies interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran 

aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el 

Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista les 

interpretacions pertinents. 

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies 

o contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra 

qui desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots 

els assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball 

relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel 

Contractista sense prèvia autorització del Director d’Obra o del Coordinador de 

Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant el Director d’Obra i el 

Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les 

conseqüències de les mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagin 

pogut  adoptar el Contractista pel seu compte. 

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, 

omissions, discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de 

l’obligació d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la 

reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la 

construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la 

intenció posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de 

ser materialitzats com si haguessin estat completes i correctament especificades en 

el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 

Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa 

qualsevol treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en 

cap altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots.  
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3.2 Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 
El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut 

aportat pel Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva 

pròpia ‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts 

del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà 

indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració expressa de 

subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor 

desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels 

continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar 

el Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de 

Seguretat i Salut, tindrà la consideració de document de desenvolupament de 

l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts contractants. 

3.3 Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a 

redactar, abans del inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut 

adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ 

PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 

‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits 

formals establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena 

llibertat per estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .     

3.4 El ''Llibre d'Incidències'' 
A l'obra existirà, adequadament protocol·litzat, el document oficial ‘‘LLIBRE 

D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel 

Col·legi Professional corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 

D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà 

d’estar permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a 

disposició de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, 

Subcontractistes i Treballadors Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de 

Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del 

representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li les anotacions que 

considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i 
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Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat Laboral, 

en un termini inferior a 24 hores. 

3.5 Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de 

Prevenció i Coordinació'' i documentació contractual annexa en 

matèria de Seguretat 
El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu 

representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra 

o Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser 

elevat a escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent 

de compte exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es 

derivin. 

El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de 

les seves facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o 

corporació que tingues a be designar a l’efecte,  segons procedeixi. 

Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 

2.1. del present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí 

incorporats per referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a 

terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap 

endossament o representacions al Contractista, excepte les que s’estableixin 

expressament mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà 

validesa o força o efecte algun. 

El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, 

representants legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació 

contractual vinculant en matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o 

representant legal del Promotor, pel que aquest no serà responsable de cap 

manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el 

Contractista. 

No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o 

privilegi atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de 

Seguretat, o provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament 

expressada per escrit i reconeguda per les parts afectades. 

Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en 

matèria de Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, 

addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 
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Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la 

documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de 

la jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es 

dicten en relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, 

podran ser impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord 

amb la normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 

4 NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 
Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la 

normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o 

no, que pugui ésser d’aplicació. 

A títol orientatiu, i sense caràcter limitat, s’adjunta una relació de normativa aplicable. 

El Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva 

obra les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui 

aplicar al seu Pla.  

4.1 Textos generals 

− Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 

1978. Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre 

de 1981. 

− Convenis Col·lectius 

− Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 1940. 

BOE 3 de febrer de 1940, en vigor capítol VII. 

− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. R.D. 486 de 

14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en Treball en l'àmbit de les 

empreses de treball temporal. R.D 216/1999 de 5 de febrer. BOE 24 de febrer 

de 1999. 

− Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la 

Construcció. O.M. 20 de maig de 1952. BOE 15 de juny de 1958. 

− Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 d’agost de 

1970. BOE 5, 7, 8, 9 de setembre de 1970, en vigor capítols VI i XVI, i les 

modificacions O.22 de març de 1972. BOE 31 de març de 1972 i O.27 de juliol 

de 1973. BOE 31 de juliol de 1973. 
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− Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de març de 

1971. BOE 16 de març de 1971, en vigor parts del títol II. 

− Reglament d’Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses. D. 2414/1961 

de 30 de novembre. BOE 7 de desembre de 1961. 

− Ordre Aprovació del Model de Llibre d’Incidències en les obres de Construcció. 

O.M. 12 de gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de gener de 1998. 

− Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D. 

2001/1983 de 28 de juliol. BOE 29 de juliol de 1983. Anul·lada Parcialment per 

R.D 1561/1995 de 21 de setembre. BOE 26 de setembre de 1995. 

− Establiment de Models de Notificació d’Accidents de Treball. O.M. 16 de 

desembre de 1987. BOE 29 de desembre de 1987. 

− Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de 

novembre de 1995. Complementada per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE 21 

de juny de 2001. 

− Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció 

de riscos laborals. BOE núm. 298 de 13 de desembre. 

− Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 31 

de gener de 1997. Modificat per R.D 780/1998 de 30 d'abril. BOE 1 de maig de 

1998. 

− Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 d’abril de 

1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació Manual de 

Càrregues que comportin Riscos, en particular dorsolumbars, per als 

treballadors. R.D. 487/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que inclouen 

pantalles de visualització. R.D. 488/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE de 23 

d’abril de 1997. 

− Funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de 

la Seguretat Social i Desenvolupament d’Activitats de Prevenció de Riscos 

Laborals. O. de 22 d’abril de 1997. BOE de 24 d’abril de 1997. 

− Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb l’Exposició a 

Agents Biològics durant el treball. R.D. 664/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de 

maig de 1997. Modificada per O de 25 de març de 1998. BOE 3 de març de 
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1998. 

− Protecció de la seguretat i la salut dels treballadors contra els Riscos 

relacionats amb els Agents Químics durant el treball. R.D 374/2001 de 6 d'abril. 

BOE 1 de maig de 2001. 

− Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats a riscos derivats 

d'atmosferes explosives en el lloc de treball. R.D 681/2003 de 12 de juny. BOE 

18 de juny de 2003. 

− Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 de 

maig. BOE de 24 de maig de 1997. Modificada per R.D 1124/2000 de 16 de 

juny. BOE 17 de juny de 2000. 

− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels 

treballadors d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig. 

BOE de 12 de juny de 1997. 

− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la Utilització pels treballadors 

dels Equips de Treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE de 7 d’agost de 

1997.  

− Disposicions mínimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels 

Treballadors en les Activitats Mineres. R.D. 1389/1997 de 5 de setembre. BOE 

de 7 d’octubre de 1997. 

− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. R.D. 

1627/1997 de 24 d’octubre. BOE de 25 d’octubre de 1997 

− Real Decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, 

de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d’activitats 

empresarials. BOE de 31 de gener de 2004.  

− Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial 

Decret 1215/1997, de 18 de juliol, en el que s'estableixen les disposicions 

mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per part 

dels treballadors, en matèria de treballs temporals en alçada. 

− Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i 

seguretat dels treballadors en front als riscos derivats o que puguin derivar-se 

de la exposició a vibracions mecàniques. 

4.2 Condicions ambientals 

− Il·luminació en els Centres de Treball. O.M. 26 d’agost de 1940. BOE 29 
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d’agost de 1940. 

− Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de l’exposició a soroll 

durant el treball. R.D. 1316/1989 de 27 d’octubre. BOE 2 de novembre 

de 1989. 

− Reial Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i seguretat 

dels treballadors en front als riscos relacionats amb la exposició al 

soroll. 

4.3 Incendis 
− Norma Bàsica Edificacions NBE - CPI / 96. 

− Ordenances Municipals  

− Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 

forestals, i Ordre MAB/62/2003 per la qual es desenvolupen les mesures 

preventives establertes pel Decret 64/1995. (Generalitat de Catalunya). 

4.4 Instal·lacions elèctriques 
− Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió. D. 3151/1968 de 28 de novembre. 

BOE 27 de desembre de 1968. Rectificat: BOE 8 de març de 1969. 

− Reglament Electro-tècnic per a Baixa Tensió. R.D. 842/2002 de 2 d'agost. BOE 

18 de setembre de 2002. 

− Instruccions Tècniques Complementàries. 

4.5 Equips i maquinària 
− Reglament de Recipients a Pressió. R.D. 1244/1979 de 4 d’abril. BOE 29 de 

maig de 1979. 

− Reglament d’Aparells d’Elevació i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 8 de 

novembre. BOE 11 de desembre de 1985. 

− Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. BOE 

14 de juny de 1977. Modificacions: BOE 7 de març de 1981 i 16 de novembre 

de 1981. 

− Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1849/2000 de 10 de novembre. 

BOE 2 de desembre de 2000. 

− Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors d’Equips 

de Treball.R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 7 d’agost de 1997. 

− Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines. 

− Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines. 

− ITC – MIE – AEM1: Ascensors Electromecànics. O. 23 de setembre de 1987. 
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BOE 6 d’octubre de 1987. Modificació: O. 11 d’octubre de 1988. BOE 21 

d’octubre de 1988. Autorització de la instal·lació d'ascensors amb màquines en 

fossat. Resolució 10 de setembre de 1998. BOE 25 de setembre de 1998. 

Autorització de la instal·lació d'ascensors sense sala de màquines. Resolució 3 

d'abril de 1997. BOE 23 d'abril de 1997.  

− ITC – MIE – AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. R.D 836/2003 de 

27 de maig de 2003. BOE 17 de juliol de 2003. 

− ITC – MIE – AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de maig de 

1989. BOE 9 de juny de 1989. 

− ITC – MIE – AEM4: Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, referent a 

grues mòbils autopropulsades. R.D 837/2003 de 27 de maig de 2003. BOE 17 

de juliol de 2003. 

− ITC - MIE - MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de Protecció 

utilitzats. O. 8 d’abril de 1991. BOE 11 d’abril de 1991. 

4.6 Equips de protecció individual 
− Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de Protecció 

Individual. R.D. 1407/1992 de 20 de novembre. BOE 28 de desembre de 1992. 

Modificat per O.M. de 16 de maig de 1994 i per R.D. 159/1995 de 3 de febrer. 

BOE 8 de març de 1995 i complementat per la Resolució de 28 de juliol de 

2000. BOE 8 de setembre de 2000, i modificada per la Resolució de 27 de maig 

de 2002. BOE 4 de juliol de 2002. 

− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels 

Treballadors d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig de 

1997. 

− Reglament sobre comercialització d’Equips de Protecció Individual (RD 

1407/1992, de 20 de novembre. BOE núm. 311 de 28 de desembre, modificat 

pel RD 159/1995, de 2 de febrer. BOE núm. 57 de 8 de març, i per l’O. de 20 de 

febrer de 1997. BOE núm. 56 de 6 de març), i modificada per la Resolució de 

27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 2002. 

− Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV de la 

Resolució de 18 de març de 1998, de la Direcció General de Tecnologia i 

Seguretat Industrial. (BOE núm. 151 de 25 de juny de 1999). Complementada 

per la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de setembre de 2000. 

4.7 Senyalització 
- Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en el 

Treball. R.D. 485/1997. BOE 14 d’abril de 1997. 
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Normes sobre senyalització d’obres a carreteres. Instrucció 8.3. I.C. del MOPU. 

4.8 Diversos 

− Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 

1978. Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre 

de 1981. 

− Convenis Col·lectius 

5 CONDICIONS ECONÒMIQUES 

5.1 Criteris d'aplicació 
L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la 

construcció, la necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  

‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 

El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de 

quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma 

total com a la valoració unitària d’elements, amb referència al quadre de preus 

sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos 

d’elements o operacions de difícil previsió. 

Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de 

Seguretat i Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades 

pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica 

degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de l’import total ni 

dels nivells de protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests 

efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de 

l’obra com un capítol més del mateix. 

La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es 

contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el 

pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta 

execució professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i 

els criteris tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. 

Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars 

d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
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5.2 Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 
Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar 

inclòs en les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de 

Construcció, es precisa l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les 

partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista 

per cada obra.    

El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent 

contracte d’obra.  

5.3 Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 
Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de 

Seguretat i Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material 

de les obres. 

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a 

mínim un any des de la seva adjudicació,  podrà contemplar la possibilitat de revisió de 

preus del pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial 

que determini l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV del 

R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de 

Contractes de les Administracions Públiques. 

5.4 Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 
La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de 

Seguretat i Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels 

restants components de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió 

del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, 

duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions: 

1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada  

4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 

Industrial de l’obra contractada + Pèrdua 

d’homologació com Contractista, per la mateixa 

Propietat, durant 2 anys. 
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6 CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 

6.1 Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de 

Seguretat 
La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, 

en el nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 

El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  

concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en 

aquesta obra. 

Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents 

Tècniques Analítiques i Operatives de Seguretat: 

Tècniques analítiques de seguretat 

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la 

detecció de riscos i la recerca de les causes. 

Prèvies als accidents.- 

- Inspeccions de seguretat. 

- Anàlisi de treball. 

- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 

- Anàlisi del entorn de treball. 

Posteriors als accidents.- 

- Notificació d'accidents. 

- Registre d'accidents 

- Investigació Tècnica d'Accidents. 

Tècniques operatives de seguretat. 

Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a 

través d'aquestes corregir el Risc  

Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana 

o sobre els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu 

Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de 

Tècniques Operatives sobre 

El Factor Tècnic: 
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- Sistemes de Seguretat  

- Proteccions col·lectives i Resguards 

- Manteniment Preventiu 

- Proteccions Personals 

- Normes 

- Senyalització 

El Factor Humà: 

- Test de Selecció prelaboral del personal. 

- Reconeixements Mèdics prelaborals. 

- Formació 

- Aprenentatge 

- Propaganda 

- Acció de grup 

- Disciplina 

- Incentius 

6.2 Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 
El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, 

lligats amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i 

Salut; haurà d'incloure els documents tipus en el seu format real, així com els 

procediments de complementació fets servir a la seva estructura empresarial, per a 

controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present 

Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 

a. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla 

d’Acció Preventiva.  

b. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista 

Principal 

c. Formats documentals i procediments de complementació, integrats a 

l'estructura de gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la 

Prevenció. 

d. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 

e. Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 

f. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 

g. Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 
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6.3 Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista 

competents en matèria de Seguretat i Salut 
El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la 

Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa 

vigent pel cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla 

de Seguretat, la seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de 

l'empresa adjudicatària de les obres. 

El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi 

o concertat) com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa 

Contractista, dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 

39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor 

comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua 

d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del 

Delegat Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica 

preventiva pel correcte compliment de la seva important missió. 

L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la 

seva empresa,  haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats 

Sindicals de Prevenció en aquesta obra. 

L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, 

que assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de 

l'empresa constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i 

manteniment de les proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i 

temps de dedicació a aquestes funcions. 

6.4 Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de 

Medicina del Treball 
El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu 

cas, el Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà 

l'encarregat de vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre 

de treball. 

Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola 

d'urgència, que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la 

normativa vigent i es revisarà periòdicament el control d'existències.  
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Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama 

així com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 

Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del 

termini de durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà 

d'haver passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les 

seves condicions psicofísiques. 

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors 

del Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent 

reglamentació al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual. 

Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, 

Mancomunat, o assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i 

Salut un programa d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 

- Higiene i Prevenció al treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     

6.5 Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 
D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del 

Cap d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic 

Vigilant de Seguretat), considerant en principi l'Encarregat General de l'obra, com a 

persona més adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més 

qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es 

formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat. 

S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, 

amb la missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als 

centres assistencials que correspongui que a més a més serà l’encarregat del 

control de la dotació de la farmaciola. 

A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la 

importància de l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió 

Tècnica Inter empresarial de Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims 

Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada fase d’obra, aquesta 

‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra 
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del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o 

concertat). 

6.6 Competències de Formació en Seguretat a l'obra 
El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació 

que reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. 

El mateix criteri es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin 

com a operadors de màquines, vehicles o aparells d'elevació. 

S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús 

dels medis posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del 

seu treball. 

7 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE 

SEGURETAT DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-

FERRAMENTES 

7.1 Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-

Ferramentes 
Definició 

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el 

seu cas, d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., 

associats de forma solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada a 

la transformació, tractament, desplaçament i accionament d’un material. 

El terme equip i/o màquina també cobreix: 

- Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per 

a funcionar solidàriament. 

- Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, 

que es comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a 

una màquina, una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui 

una peça de recanvi o una ferramenta. 

Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat 

que es comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús 

normal, aquests adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la 

consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

Característiques 
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Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, 

esteses pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de 

manutenció, instal·lació i utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra 

instrucció que de forma específica siguin exigides en les corresponents Instruccions 

Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes 

necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE 

que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada 

amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents 

dades: 

- Nom del fabricant. 

- Any de fabricació, importació i/o subministrament. 

- Tipus i número de fabricació. 

- Potència en Kw. 

- Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat 

acreditada, si procedeix. 

7.2 Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment 

dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
Elecció d’un equip 

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-ne en base a 

uns criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi 

Ambient de Treball. 

Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 

Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions 

mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de 

treball’‘: 

Emmagatzematge i manteniment 

- Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i 

esment, fixats pel fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment 

preventiu’‘. 

- Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, 

ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del 

fabricant. 

- S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb 

temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 

- L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments 
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d’Equips estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció de 

conformitat, lliurament i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 

7.3 Normativa aplicable 

Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i 

dates d’entrada en vigor 

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 

Directiva fonamental. 

- Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació 

de les legislacions dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 

183, de 29/6/89), modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 

20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. 

Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 

30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text mitjançant la 

Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 

- Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. 

d’11/12/92), modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 

8/2/95). 

Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 

Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 

Excepcions: 

- Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori 

fins l’1/1/96. 

- Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb 

període transitori fins l’1/1/97. 

- Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació 

de la Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb 

període transitori fins l’1/1/97. 

- Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

Altres Directives. 

- Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de 

les legislacions dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a 
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utilitzar-ne amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), 

modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. Transposada pel Reial 

Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial Decret 

154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). Entrada en vigor del R.D. 7/1988: 

l’1/12/88. Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori 

fins l’1/1/97. A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la 

Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

- Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de 

les legislacions dels Estats membres sobre recipients a pressió simple 

(D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), modificada per les Directives del Consell 

90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. 

Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), 

modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 

Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. Entrada en vigor del R.D. 

2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 

- Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de 

les legislacions dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica 

(D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per les Directives del Consell 

93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 

92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 

(D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). Transposades pel Reial Decret 444/1994, 

d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel Reial Decret 1950/1995, d’1 de 

desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 

3/4/96). Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori 

fins l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor 

de l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96. 

- Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de 

les legislacions dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 

196, de 26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 

Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 

5/12/92), modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 

27/3/95). Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període 

transitori fins l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 

- Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, 

relativa a l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i 

sistemes de protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives 
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(D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94). Transposada pel Reial Decret 400/1996, 

d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori 

fins l’1/7/03. 

- Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, 

relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a 

pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). Entrada en vigor: 29/11/99 amb 

període transitori fins el 30/5/02. 

- Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i 

adaptacions al progrés tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels 

Estats membres sobre determinació de l’emissió sonora de màquines i 

materials utilitzats en les obres de construcció. Transposades pel Reial Decret 

212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre Ministerial de 18/7/1991 

(B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i 

Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). Entrada en vigor: En funció 

de cada directiva. Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 

- Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les 

disposicions mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors 

en el treball dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), 

modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 

335/28, de 30/12/95). Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol 

(B.O.E. de 7/8/97). Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de 

l’Annex l i els apartats 2 i 3 de l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98. 

Normativa d’aplicació restringida 

- Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen 

diferents disposicions en matèria de normalització i homologació de productes 

industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual 

s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament de 

Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de màquines o 

sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 

- Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció 

Tècnica Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i 

Manutenció referent a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 

- Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells 

elevadors per a obres (B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 

7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 

20/4/1981) 
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- Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova 

Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells 

d’elevació i Manutenció, referent a Grues Torre desmuntables per a obres 

(B.O.E. de 17/7/03). 

- Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text 

modificat i refós de la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del 

Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues mòbils 

autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 

- Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen 

diferents disposicions en matèria de normalització i homologació de productes 

industrials (B.O.E. de 2/12/00). 

- Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General 

de Seguretat i Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i 

B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE 

de 21 de juny de 2001. 
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AMIDAMENTS
 



AMIDAMENTS
                                                                

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 1.1   EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL                                   

H1411111     u   Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g        

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat

segons UNE-EN 812

Total cantidades alzadas 7,00

7,00

H1411112     u   Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400gil.lumin

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màx im de 400 g, dotat

d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812

Total cantidades alzadas 2,00

2,00

H1411115     u   Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g+tires r

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires

reflectants, homologat segons UNE-EN 812

Total cantidades alzadas 7,00

7,00

H1411117     u   Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g+protect

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màx im de 400 g, amb pro-

tectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3

Total cantidades alzadas 2,00

2,00

H141211D     u   Casc seguretat,p/senyalista,polietilè,p<=400g,mat.fotolum.      

Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material fotoluminis-

cent, homologat segons UNE-EN 812

Total cantidades alzadas 2,00

2,00

H1414119     u   Casc seguretat, polietilè,p<=400g,+pantalla facial+visor,acobl.a

Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màx im de 400 g, amb pantalla facial amb visor de malla

de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible , homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN

1731

Total cantidades alzadas 2,00

2,00

H1421110     u   Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.       

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tracta-

ment contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

Total cantidades alzadas 15,00

15,00

H1423230     u   Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors D=50mm.fosc     

Ulleres de seguretat per a tall ox iacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de

PVC, amb v isors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN

175 i UNE-EN 169

Total cantidades alzadas 4,00

4,00

H1424340     u   Ulleres hermèt.p/esmer.,muntura cassoleta,visors D=50mm.rosc.   

Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb

respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb v isors circulars de 50 mm de D

roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

Total cantidades alzadas 4,00

4,00
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H1431101     u   Protector auditiu tap escuma                                    

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

Total cantidades alzadas 15,00

15,00

H1432012     u   Protector auditiu auricular,arnès,orelleres antisoroll          

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons

UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

Total cantidades alzadas 15,00

15,00

H1433115     u   Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat               

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN

352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

Total cantidades alzadas 4,00

4,00

H1446004     u   Semimàscara,protecció filtrant c/part.                          

Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149

Total cantidades alzadas 15,00

15,00

H1445003     u   Mascareta,protecció respiratòria                                

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

Total cantidades alzadas 15,00

15,00

H144D205     u   Filtre c/partícules,banda color blanc                           

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

UNE-EN 12083

Total cantidades alzadas 15,00

15,00

H144E406     u   Filtre mixte,c/gasos+partícules                                 

Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083

Total cantidades alzadas 4,00

4,00

H1457520     u   Guants aïll.fred/abs.vibr.,PVC,manig.<1/2avantb.                

Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les v ibracions, de PVC sobre suport d'escuma de

poliuretà, folrats interiorment amb teix it hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, ho-

mologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

Total cantidades alzadas 4,00

4,00

H1459630     u   Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril                          

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serrat-

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

Total cantidades alzadas 4,00

4,00

H145C002     u   Guants protecció c/riscs mecànics nivell 3                      

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats se-

gons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Total cantidades alzadas 15,00

15,00
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H145E003     u   Guants c/ag.químics+microorganismes                             

Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN

374-1,-2,-3 i UNE-EN 420

Total cantidades alzadas 10,00

10,00

H145F004     u   Guants alta visibilitat p/estibadors                            

Parella de guants d'alta v isibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de càrregues amb

grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420

Total cantidades alzadas 4,00

4,00

H145K153     u   Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.00,logotip beige,

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beige, tensió mà-

x ima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

Total cantidades alzadas 4,00

4,00

H1461110     u   Parella botes aigua,PVC,canya alta+sola antilliscant            

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, ho-

mologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347

Total cantidades alzadas 15,00

15,00

H1463253     u   Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell en-

coix inat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreni-

ment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

Total cantidades alzadas 5,00

5,00

H1464420     u   Parella botes mitja canya                                       

Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons

UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN

345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i

UNE-EN 347-2

Total cantidades alzadas 15,00

15,00

H1465275     u   Parella botes baixes,seguretat industrial,p/treballs construcció

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a

la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoix inat, amb puntera metàl.lica, sola anti-

lliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN

344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,

UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN

347-2

Total cantidades alzadas 4,00

4,00

H146J364     u   Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr.              

Parella de plantilles anticlaus de fleix  d'acer de 0,4 mm de gruix , de 120 kg de resistència a la perfo-

ració, pintades amb pintures epox i i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN

12568

Total cantidades alzadas 15,00

15,00

H1474600     u   Cinturó antivib.,ajust./transpi.                                

Cinturó antiv ibració, ajustable i de teix it transpirable

1 de may o de 2012  Pàgina 3



AMIDAMENTS
                                                                

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

Total cantidades alzadas 10,00

10,00

H147N000     u   Faixa prot.dorsolumbar                                          

Faixa de protecció dorsolumbar

Total cantidades alzadas 15,00

15,00

H1481343     u   Granota treb.p/constr.obres lineals,polièst./cotó (65%-35%),groc

Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65% -35% ), color

groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

Total cantidades alzadas 15,00

15,00

H1481654     u   Granota treb.p/soldadors i/o tubers,cotó sanforit. (100%),blau v

Granota de treball per a soldadors i/o tubers, 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

Total cantidades alzadas 4,00

4,00

H1482320     u   Camisa treb.p/constr.obres lineals,polièst./cotó (65%-35%),groc 

Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65% -35% ), color

groc, homologada segons UNE-EN 340

Total cantidades alzadas 15,00

15,00

H1482422     u   Camisa treb.p/munt.+treb.mec.+sold.,polièst./cotó (65%-35%),blav

Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o tubers, de polièster i cotó

(65% -35% ), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

Total cantidades alzadas 4,00

4,00

H1483344     u   Pantalons treb.p/constr.obres lineals,polièst./cotó (65%-35%),gr

Pantalons 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, homologats segons UNE-EN 340

Total cantidades alzadas 15,00

15,00

H1485140     u   Armilla de treb.,polièst./mat.aïllant                           

Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant

Total cantidades alzadas 15,00

15,00

H1486241     u   Casaca tip.enginy.,polièst./mat.aïllant,butxa.ext.              

Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques ex teriors

Total cantidades alzadas 2,00

2,00

H1487350     u   Impermeable jaq.+cap.+pant.,p/edif.,PVC sold.,g=0,3mm           

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,

homologat segons UNE-EN 340

Total cantidades alzadas 15,00

15,00

H1489790     u   Jaqueta treb.p/constr.obres lineals,polièst./cotó (65%-35%),,gro

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
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Total cantidades alzadas 15,00

15,00
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CAPITOL 1.3   SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA                             

H151AJ01     m2  Protecció horitz.obert., D<=1m,fusta,desm.                      

Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el

desmuntatge inclòs

Total cantidades alzadas 10,00

10,00

H1522111     m   Barana prot.,perím.coron.excav.h=1m,travesser sup.+travesser int

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

perior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al ter-

reny  amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

Total cantidades alzadas 50,00

50,00

H153A9F1     u   Topall p/descàr.camió excav.,ampl.=4m,fusta/met.,desm.          

Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils

IPN 100 clavat al terreny  i amb el desmuntatge inclòs

Total cantidades alzadas 9,00

9,00

H154M029     u   Mampara plegable protecc.partíc.,tauler,h=2m,ampl.=3m,desmuntatg

Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb acabat estratifi-

cat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs

Total cantidades alzadas 2,00

2,00

H15A2015     u   Llumenera senyal.maqu.movim.,ambre                              

Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre

Total cantidades alzadas 4,00

4,00

HBBAE001     u   Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.,adherit    

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

Total cantidades alzadas 5,00

5,00

HBBAF004     u   Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb

el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser v ista fins 12 m de

distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Total cantidades alzadas 5,00

5,00
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CAPITOL 1.4   IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA                   

H15Z1001     h   Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.                         

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

Total cantidades alzadas 15,00

15,00

H16F1005     u   Assist.reunió SiS                                               

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

Total cantidades alzadas 10,00

10,00

HQU1531A     mesMòdul prefabricat sanitaris 3,7x2,3x2,3m,inst.lampist.,inst.elèc

Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 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, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i

complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció dife-

rencial

Total cantidades alzadas 5,00

5,00

HQU1A50A     mesMòdul prefabricat vestidor 8,2x2,5x2,3m,inst.elèc.              

Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 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 v idre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, en-

dolls i protecció diferencial

Total cantidades alzadas 5,00

5,00

HQU1H53A     mesMòdul prefabricat menjador 6x2,3x2,6m,inst.lampist.,inst.elèc.  

Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 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 fi-

bra de v idre 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

Total cantidades alzadas 5,00

5,00

HQU22301     u   Armari metàl.lic,individual,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclòs    

Armari metàl.lic indiv idual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmun-

tatge inclòs

Total cantidades alzadas 15,00

15,00

HQU25701     u   Banc fusta,3,5mx0,4m,p/5pers.,col.+desmunt.inclòs               

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

Total cantidades alzadas 3,00

3,00

HQU27502     u   Taula fusta,p/6pers.,col.+desmunt.inclòs                        

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

Total cantidades alzadas 1,00

1,00

HQU2AF02     u   Nevera elèctrica 100l,col.+desmunt.inclòs                       

Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

Total cantidades alzadas 1,00

1,00
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HQU2E001     u   Forn microones p/menjars,col.+desmunt.inclòs                    

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

Total cantidades alzadas 1,00

1,00

HQU2GF01     u   Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclòs               

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

Total cantidades alzadas 2,00

2,00

HQUA1100     u   Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS                    

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

Total cantidades alzadas 2,00

2,00

HQUZM000     h   Mà obra,neteja+conservació instal.lacions                       

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

Total cantidades alzadas 75,00

75,00
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CAPITOL 1.5   GASTOS FORMACIÓ SEGURITAT PERSONAL                            

H16F1004     h   Formació Seg.Salut                                              

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

Total cantidades alzadas 25,00

25,00

H16F3000     h   Recurs preventiu                                                

Presencia al lloc de treball de recursos preventius

Total cantidades alzadas 25,00

25,00

HQUAP000     u   Curs.prim.aux+socorr                                            

Curset de primers aux ilis i socorrisme

Total cantidades alzadas 3,00

3,00
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CAPITOL 1.6   GASTOS CONTROL SALUD DEL PERSONAL                             

HQUAM000     u   Reconeixement med.                                              

Reconeixement mèdic

Total cantidades alzadas 15,00

15,00
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CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 1.1   EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL                                   
H1411111     u   Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g        6,88

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màx im de 400 g, homo-
logat segons UNE-EN 812

SIS  EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

H1411112     u   Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400gil.lumin 25,82

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, dotat
d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812

VINT-I-CINC  EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

H1411115     u   Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g+tires r 11,27

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màx im de 400 g, amb ti-
res reflectants, homologat segons UNE-EN 812

ONZE  EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

H1411117     u   Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g+protect 35,99

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb
protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3

TRENTA-CINC  EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

H141211D     u   Casc seguretat,p/senyalista,polietilè,p<=400g,mat.fotolum.      25,09

Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màx im de 400 g, de material fotolu-
miniscent, homologat segons UNE-EN 812

VINT-I-CINC  EUROS amb NOU CÈNTIMS

H1414119     u   Casc seguretat, polietilè,p<=400g,+pantalla facial+visor,acobl.a 23,56

Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màx im de 400 g, amb pantalla facial amb visor de
malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible , homologat segons UNE-EN 812 i
UNE-EN 1731

VINT-I-TRES  EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

H1421110     u   Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.       5,42

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

CINC  EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

H1423230     u   Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors D=50mm.fosc     4,73

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

QUATRE  EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS

H1424340     u   Ulleres hermèt.p/esmer.,muntura cassoleta,visors D=50mm.rosc.   6,43

Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb
respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm
de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

SIS  EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

H1431101     u   Protector auditiu tap escuma                                    0,25

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

ZERO  EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

H1432012     u   Protector auditiu auricular,arnès,orelleres antisoroll          17,62

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

DISSET  EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

H1433115     u   Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat               14,36

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

CATORZE  EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

H1446004     u   Semimàscara,protecció filtrant c/part.                          11,99

Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149

ONZE  EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

H1445003     u   Mascareta,protecció respiratòria                                1,60

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

UN  EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS
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H144D205     u   Filtre c/partícules,banda color blanc                           1,05

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

UN  EUROS amb CINC CÈNTIMS

H144E406     u   Filtre mixte,c/gasos+partícules                                 2,95

Filtre mix te contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083

DOS  EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

H1457520     u   Guants aïll.fred/abs.vibr.,PVC,manig.<1/2avantb.                10,41

Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les v ibracions, de PVC sobre suport d'escuma
de poliuretà, folrats interiorment amb teix it hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avant-
braç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

DEU  EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS

H1459630     u   Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril                          5,72

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de ser-
ratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

CINC  EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

H145C002     u   Guants protecció c/riscs mecànics nivell 3                      5,58

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

CINC  EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

H145E003     u   Guants c/ag.químics+microorganismes                             3,25

Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1,-2,-3 i UNE-EN 420

TRES  EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

H145F004     u   Guants alta visibilitat p/estibadors                            6,15

Parella de guants d'alta v isibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de càrregues
amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420

SIS  EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

H145K153     u   Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.00,logotip beige, 19,95

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

DINOU  EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

H1461110     u   Parella botes aigua,PVC,canya alta+sola antilliscant            4,93

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347

QUATRE  EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS

H1463253     u   Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc. 57,16

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoix inat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de des-
preniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN
4843

CINQUANTA-SET  EUROS amb SETZE CÈNTIMS

H1464420     u   Parella botes mitja canya                                       5,82

Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades se-
gons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN
347/A i UNE-EN 347-2

CINC  EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

H1465275     u   Parella botes baixes,seguretat industrial,p/treballs construcció 21,12

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents
a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoix inat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN
345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i
UNE-EN 347-2

VINT-I-UN  EUROS amb DOTZE CÈNTIMS
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H146J364     u   Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr.              2,25

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

DOS  EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

H1474600     u   Cinturó antivib.,ajust./transpi.                                13,34

Cinturó antiv ibració, ajustable i de teix it transpirable

TRETZE  EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

H147N000     u   Faixa prot.dorsolumbar                                          21,41

Faixa de protecció dorsolumbar

VINT-I-UN  EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS

H1481343     u   Granota treb.p/constr.obres lineals,polièst./cotó (65%-35%),groc 67,50

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

SEIXANTA-SET  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

H1481654     u   Granota treb.p/soldadors i/o tubers,cotó sanforit. (100%),blau v 17,78

Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó sanforitzat (100% ), color blau vergara, tra-
ma 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl.liques, homologada segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

DISSET  EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

H1482320     u   Camisa treb.p/constr.obres lineals,polièst./cotó (65%-35%),groc 8,54

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

VUIT  EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

H1482422     u   Camisa treb.p/munt.+treb.mec.+sold.,polièst./cotó (65%-35%),blav 8,54

Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o tubers, de polièster i cotó
(65% -35% ), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN
340

VUIT  EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

H1483344     u   Pantalons treb.p/constr.obres lineals,polièst./cotó (65%-35%),gr 12,00

Pantalons 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, homologats segons UNE-EN
340

DOTZE  EUROS

H1485140     u   Armilla de treb.,polièst./mat.aïllant                           12,71

Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant

DOTZE  EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS

H1486241     u   Casaca tip.enginy.,polièst./mat.aïllant,butxa.ext.              28,00

Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques ex teriors

VINT-I-VUIT  EUROS

H1487350     u   Impermeable jaq.+cap.+pant.,p/edif.,PVC sold.,g=0,3mm           4,96

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

QUATRE  EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

H1489790     u   Jaqueta treb.p/constr.obres lineals,polièst./cotó (65%-35%),,gro 15,60

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

QUINZE  EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS
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CAPITOL 1.3   SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA                             
H151AJ01     m2  Protecció horitz.obert., D<=1m,fusta,desm.                      12,17

Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màx im, en sostres, amb fusta i amb el
desmuntatge inclòs

DOTZE  EUROS amb DISSET CÈNTIMS

H1522111     m   Barana prot.,perím.coron.excav.h=1m,travesser sup.+travesser int 12,54

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

DOTZE  EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

H153A9F1     u   Topall p/descàr.camió excav.,ampl.=4m,fusta/met.,desm.          23,60

Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i per-
fils IPN 100 clavat al terreny  i amb el desmuntatge inclòs

VINT-I-TRES  EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

H154M029     u   Mampara plegable protecc.partíc.,tauler,h=2m,ampl.=3m,desmuntatg 219,13

Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb acabat estra-
tificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs

DOS-CENTS DINOU  EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

H15A2015     u   Llumenera senyal.maqu.movim.,ambre                              50,98

Llumenera de senyalització de maquinària en mov iment de color ambre

CINQUANTA  EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS

HBBAE001     u   Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.,adherit    5,21

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

CINC  EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS

HBBAF004     u   Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell 40,17

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

QUARANTA  EUROS amb DISSET CÈNTIMS
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CAPITOL 1.4   IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA                   
H15Z1001     h   Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.                         40,38

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

QUARANTA  EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS

H16F1005     u   Assist.reunió SiS                                               21,99

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

VINT-I-UN  EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

HQU1531A     mes Mòdul prefabricat sanitaris 3,7x2,3x2,3m,inst.lampist.,inst.elèc 231,10

Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, pav iment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i pro-
tecció diferencial

DOS-CENTS TRENTA-UN  EUROS amb DEU CÈNTIMS

HQU1A50A     mes Mòdul prefabricat vestidor 8,2x2,5x2,3m,inst.elèc.              161,19

Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, pav iment de lamel.les d'acer galvanit-
zat amb aïllament de fibra de v idre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, inter-
ruptor, endolls i protecció diferencial

CENT SEIXANTA-UN  EUROS amb DINOU CÈNTIMS

HQU1H53A     mes Mòdul prefabricat menjador 6x2,3x2,6m,inst.lampist.,inst.elèc.  150,91

Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 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 aï-
llament de fibra de v idre 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

CENT CINQUANTA  EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

HQU22301     u   Armari metàl.lic,individual,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclòs    54,54

Armari metàl.lic indiv idual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el des-
muntatge inclòs

CINQUANTA-QUATRE  EUROS amb CINQUANTA-QUATRE
CÈNTIMS

HQU25701     u   Banc fusta,3,5mx0,4m,p/5pers.,col.+desmunt.inclòs               20,73

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

VINT  EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS

HQU27502     u   Taula fusta,p/6pers.,col.+desmunt.inclòs                        17,55

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

DISSET  EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

HQU2AF02     u   Nevera elèctrica 100l,col.+desmunt.inclòs                       110,44

Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

CENT DEU  EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

HQU2E001     u   Forn microones p/menjars,col.+desmunt.inclòs                    82,07

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

VUITANTA-DOS  EUROS amb SET CÈNTIMS

HQU2GF01     u   Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclòs               51,09

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge in-
clòs

CINQUANTA-UN  EUROS amb NOU CÈNTIMS

HQUA1100     u   Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS                    106,80

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el tre-
ball

CENT SIS  EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

HQUZM000     h   Mà obra,neteja+conservació instal.lacions                       18,39

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

DIVUIT  EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS
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CAPITOL 1.5   GASTOS FORMACIÓ SEGURITAT PERSONAL                            
H16F1004     h   Formació Seg.Salut                                              18,39

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

DIVUIT  EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS

H16F3000     h   Recurs preventiu                                                22,24

Presencia al lloc de treball de recursos preventius

VINT-I-DOS  EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

HQUAP000     u   Curs.prim.aux+socorr                                            177,50

Curset de primers auxilis i socorrisme

CENT SETANTA-SET  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
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CAPITOL 1.6   GASTOS CONTROL SALUD DEL PERSONAL                             
HQUAM000     u   Reconeixement med.                                              32,00

Reconeixement mèdic

TRENTA-DOS  EUROS

30 de abril de 2012  Pàgina 7

ACER5635Z
Typewritten Text
Horta de Sant Joan, Maig 2012

ACER5635Z
Typewritten Text

ACER5635Z
Typewritten Text

ACER5635Z
Typewritten Text

ACER5635Z
Typewritten Text

ACER5635Z
Typewritten Text

ACER5635Z
Typewritten Text

ACER5635Z
Typewritten Text

ACER5635Z
Typewritten Text
Tània Burillo FabraEnginyera de Camins, canals i ports



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESSUPOST 

QUADRE DE PREUS NÚM. 2
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CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 1.1   EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL                                   
H1411111     u   Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g        

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màx im de 400 g, homo-

logat segons UNE-EN 812

Materials........................................................ 6,88

TOTAL PARTIDA........................................... 6,88

H1411112     u   Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400gil.lumin

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, dotat

d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812

Materials........................................................ 25,82

TOTAL PARTIDA........................................... 25,82

H1411115     u   Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g+tires r

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màx im de 400 g, amb ti-

res reflectants, homologat segons UNE-EN 812

Materials........................................................ 11,27

TOTAL PARTIDA........................................... 11,27

H1411117     u   Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g+protect

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb

protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3

Materials........................................................ 35,99

TOTAL PARTIDA........................................... 35,99

H141211D     u   Casc seguretat,p/senyalista,polietilè,p<=400g,mat.fotolum.      

Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màx im de 400 g, de material fotolu-

miniscent, homologat segons UNE-EN 812

Materials........................................................ 25,09

TOTAL PARTIDA........................................... 25,09

H1414119     u   Casc seguretat, polietilè,p<=400g,+pantalla facial+visor,acobl.a

Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màx im de 400 g, amb pantalla facial amb visor de

malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible , homologat segons UNE-EN 812 i

UNE-EN 1731

Materials........................................................ 23,56

TOTAL PARTIDA........................................... 23,56

H1421110     u   Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.       

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i trac-

tament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

Materials........................................................ 5,42

TOTAL PARTIDA........................................... 5,42

H1423230     u   Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors D=50mm.fosc     

Ulleres de seguretat per a tall ox iacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de

PVC, amb v isors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons

UNE-EN 175 i UNE-EN 169

Materials........................................................ 4,73

TOTAL PARTIDA........................................... 4,73

H1424340     u   Ulleres hermèt.p/esmer.,muntura cassoleta,visors D=50mm.rosc.   

Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb

respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm

de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

Materials........................................................ 6,43

TOTAL PARTIDA........................................... 6,43

H1431101     u   Protector auditiu tap escuma                                    

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

Materials........................................................ 0,25

TOTAL PARTIDA........................................... 0,25

H1432012     u   Protector auditiu auricular,arnès,orelleres antisoroll          

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons

UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

Materials........................................................ 17,62

TOTAL PARTIDA........................................... 17,62

30 de abril de 2012  Pàgina 1



QUADRE DE PREUS 2
                                                                

CODI UD RESUM PREU

H1433115     u   Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat               

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons

UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

Materials........................................................ 14,36

TOTAL PARTIDA........................................... 14,36

H1446004     u   Semimàscara,protecció filtrant c/part.                          

Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149

Materials........................................................ 11,99

TOTAL PARTIDA........................................... 11,99

H1445003     u   Mascareta,protecció respiratòria                                

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

Materials........................................................ 1,60

TOTAL PARTIDA........................................... 1,60

H144D205     u   Filtre c/partícules,banda color blanc                           

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

UNE-EN 12083

Materials........................................................ 1,05

TOTAL PARTIDA........................................... 1,05

H144E406     u   Filtre mixte,c/gasos+partícules                                 

Filtre mix te contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083

Materials........................................................ 2,95

TOTAL PARTIDA........................................... 2,95

H1457520     u   Guants aïll.fred/abs.vibr.,PVC,manig.<1/2avantb.                

Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les v ibracions, de PVC sobre suport d'escuma

de poliuretà, folrats interiorment amb teix it hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avant-

braç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

Materials........................................................ 10,41

TOTAL PARTIDA........................................... 10,41

H1459630     u   Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril                          

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de ser-

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

Materials........................................................ 5,72

TOTAL PARTIDA........................................... 5,72

H145C002     u   Guants protecció c/riscs mecànics nivell 3                      

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats

segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Materials........................................................ 5,58

TOTAL PARTIDA........................................... 5,58

H145E003     u   Guants c/ag.químics+microorganismes                             

Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN

374-1,-2,-3 i UNE-EN 420

Materials........................................................ 3,25

TOTAL PARTIDA........................................... 3,25

H145F004     u   Guants alta visibilitat p/estibadors                            

Parella de guants d'alta v isibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de càrregues

amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420

Materials........................................................ 6,15

TOTAL PARTIDA........................................... 6,15

H145K153     u   Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.00,logotip beige,

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beige, tensió

màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

Materials........................................................ 19,95

TOTAL PARTIDA........................................... 19,95
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H1461110     u   Parella botes aigua,PVC,canya alta+sola antilliscant            

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

homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347

Materials........................................................ 4,93

TOTAL PARTIDA........................................... 4,93

H1463253     u   Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell

encoix inat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de des-

preniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN

4843

Materials........................................................ 57,16

TOTAL PARTIDA........................................... 57,16

H1464420     u   Parella botes mitja canya                                       

Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades se-

gons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,

UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN

347/A i UNE-EN 347-2

Materials........................................................ 5,82

TOTAL PARTIDA........................................... 5,82

H1465275     u   Parella botes baixes,seguretat industrial,p/treballs construcció

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents

a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoix inat, amb puntera metàl.lica, sola

antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons

UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN

345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i

UNE-EN 347-2

Materials........................................................ 21,12

TOTAL PARTIDA........................................... 21,12

H146J364     u   Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr.              

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix , de 120 kg de resistència a la

perforació, pintades amb pintures epox i i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i

UNE-EN 12568

Materials........................................................ 2,25

TOTAL PARTIDA........................................... 2,25

H1474600     u   Cinturó antivib.,ajust./transpi.                                

Cinturó antiv ibració, ajustable i de teix it transpirable

Materials........................................................ 13,34

TOTAL PARTIDA........................................... 13,34

H147N000     u   Faixa prot.dorsolumbar                                          

Faixa de protecció dorsolumbar

Materials........................................................ 21,41

TOTAL PARTIDA........................................... 21,41

H1481343     u   Granota treb.p/constr.obres lineals,polièst./cotó (65%-35%),groc

Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65% -35% ), co-

lor groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

Materials........................................................ 67,50

TOTAL PARTIDA........................................... 67,50

H1481654     u   Granota treb.p/soldadors i/o tubers,cotó sanforit. (100%),blau v

Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó sanforitzat (100% ), color blau vergara, tra-

ma 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl.liques, homologada segons

UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Materials........................................................ 17,78

TOTAL PARTIDA........................................... 17,78

H1482320     u   Camisa treb.p/constr.obres lineals,polièst./cotó (65%-35%),groc 

Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65% -35% ), co-

lor groc, homologada segons UNE-EN 340

Materials........................................................ 8,54

TOTAL PARTIDA........................................... 8,54
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H1482422     u   Camisa treb.p/munt.+treb.mec.+sold.,polièst./cotó (65%-35%),blav

Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o tubers, de polièster i cotó

(65% -35% ), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN

340

Materials........................................................ 8,54

TOTAL PARTIDA........................................... 8,54

H1483344     u   Pantalons treb.p/constr.obres lineals,polièst./cotó (65%-35%),gr

Pantalons 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, homologats segons UNE-EN

340

Materials........................................................ 12,00

TOTAL PARTIDA........................................... 12,00

H1485140     u   Armilla de treb.,polièst./mat.aïllant                           

Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant

Materials........................................................ 12,71

TOTAL PARTIDA........................................... 12,71

H1486241     u   Casaca tip.enginy.,polièst./mat.aïllant,butxa.ext.              

Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques ex teriors

Materials........................................................ 28,00

TOTAL PARTIDA........................................... 28,00

H1487350     u   Impermeable jaq.+cap.+pant.,p/edif.,PVC sold.,g=0,3mm           

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de

gruix, homologat segons UNE-EN 340

Materials........................................................ 4,96

TOTAL PARTIDA........................................... 4,96

H1489790     u   Jaqueta treb.p/constr.obres lineals,polièst./cotó (65%-35%),,gro

Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65% -35% ), co-

lor groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

Materials........................................................ 15,60

TOTAL PARTIDA........................................... 15,60
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CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 1.3   SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA                             
H151AJ01     m2  Protecció horitz.obert., D<=1m,fusta,desm.                      

Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màx im, en sostres, amb fusta i amb el

desmuntatge inclòs

Ma d'obra ...................................................... 10,10

Materials........................................................ 2,07

TOTAL PARTIDA........................................... 12,17

H1522111     m   Barana prot.,perím.coron.excav.h=1m,travesser sup.+travesser int

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

Ma d'obra ...................................................... 10,10

Materials........................................................ 2,44

TOTAL PARTIDA........................................... 12,54

H153A9F1     u   Topall p/descàr.camió excav.,ampl.=4m,fusta/met.,desm.          

Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i per-

fils IPN 100 clavat al terreny  i amb el desmuntatge inclòs

Ma d'obra ...................................................... 6,06

Materials........................................................ 17,54

TOTAL PARTIDA........................................... 23,60

H154M029     u   Mampara plegable protecc.partíc.,tauler,h=2m,ampl.=3m,desmuntatg

Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb acabat estra-

tificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs

Ma d'obra ...................................................... 3,68

Materials........................................................ 215,45

TOTAL PARTIDA........................................... 219,13

H15A2015     u   Llumenera senyal.maqu.movim.,ambre                              

Llumenera de senyalització de maquinària en mov iment de color ambre

Materials........................................................ 50,98

TOTAL PARTIDA........................................... 50,98

HBBAE001     u   Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.,adherit    

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

Materials........................................................ 5,21

TOTAL PARTIDA........................................... 5,21

HBBAF004     u   Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular

amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser v ista fins

12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Ma d'obra ...................................................... 18,39

Materials........................................................ 21,78

TOTAL PARTIDA........................................... 40,17
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CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 1.4   IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA                   
H15Z1001     h   Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.                         

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

Ma d'obra ...................................................... 40,38

TOTAL PARTIDA........................................... 40,38

H16F1005     u   Assist.reunió SiS                                               

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

Ma d'obra ...................................................... 21,99

TOTAL PARTIDA........................................... 21,99

HQU1531A     mes Mòdul prefabricat sanitaris 3,7x2,3x2,3m,inst.lampist.,inst.elèc

Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35

mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, pav iment de lamel.les d'acer galvanitzat,

amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,

mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i pro-

tecció diferencial

Materials........................................................ 231,10

TOTAL PARTIDA........................................... 231,10

HQU1A50A     mes Mòdul prefabricat vestidor 8,2x2,5x2,3m,inst.elèc.              

Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de

35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, pav iment de lamel.les d'acer galvanit-

zat amb aïllament de fibra de v idre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, inter-

ruptor, endolls i protecció diferencial

Materials........................................................ 161,19

TOTAL PARTIDA........................................... 161,19

HQU1H53A     mes Mòdul prefabricat menjador 6x2,3x2,6m,inst.lampist.,inst.elèc.  

Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 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 aï-

llament de fibra de v idre 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

Materials........................................................ 150,91

TOTAL PARTIDA........................................... 150,91

HQU22301     u   Armari metàl.lic,individual,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclòs    

Armari metàl.lic indiv idual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el des-

muntatge inclòs

Ma d'obra ...................................................... 4,60

Materials........................................................ 49,94

TOTAL PARTIDA........................................... 54,54

HQU25701     u   Banc fusta,3,5mx0,4m,p/5pers.,col.+desmunt.inclòs               

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

Ma d'obra ...................................................... 2,76

Materials........................................................ 17,97

TOTAL PARTIDA........................................... 20,73

HQU27502     u   Taula fusta,p/6pers.,col.+desmunt.inclòs                        

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

Ma d'obra ...................................................... 6,44

Materials........................................................ 11,11

TOTAL PARTIDA........................................... 17,55

HQU2AF02     u   Nevera elèctrica 100l,col.+desmunt.inclòs                       

Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

Ma d'obra ...................................................... 6,44

Materials........................................................ 104,00

TOTAL PARTIDA........................................... 110,44

HQU2E001     u   Forn microones p/menjars,col.+desmunt.inclòs                    

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

Ma d'obra ...................................................... 0,95

Materials........................................................ 81,12

TOTAL PARTIDA........................................... 82,07
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CODI UD RESUM PREU

HQU2GF01     u   Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclòs               

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge in-

clòs

Ma d'obra ...................................................... 1,84

Materials........................................................ 49,25

TOTAL PARTIDA........................................... 51,09

HQUA1100     u   Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS                    

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el tre-

ball

Materials........................................................ 106,80

TOTAL PARTIDA........................................... 106,80

HQUZM000     h   Mà obra,neteja+conservació instal.lacions                       

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

Ma d'obra ...................................................... 18,39

TOTAL PARTIDA........................................... 18,39
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CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 1.5   GASTOS FORMACIÓ SEGURITAT PERSONAL                            
H16F1004     h   Formació Seg.Salut                                              

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

Ma d'obra ...................................................... 18,39

TOTAL PARTIDA........................................... 18,39

H16F3000     h   Recurs preventiu                                                

Presencia al lloc de treball de recursos preventius

Ma d'obra ...................................................... 22,24

TOTAL PARTIDA........................................... 22,24

HQUAP000     u   Curs.prim.aux+socorr                                            

Curset de primers auxilis i socorrisme

Materials........................................................ 177,50

TOTAL PARTIDA........................................... 177,50
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CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 1.6   GASTOS CONTROL SALUD DEL PERSONAL                             
HQUAM000     u   Reconeixement med.                                              

Reconeixement mèdic

Materials........................................................ 32,00

TOTAL PARTIDA........................................... 32,00
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CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 1.1   EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL                                   

H1411111     u   Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g        

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat

segons UNE-EN 812

7,00 6,88 48,16

H1411112     u   Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400gil.lumin

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màx im de 400 g, dotat

d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812

2,00 25,82 51,64

H1411115     u   Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g+tires r

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires

reflectants, homologat segons UNE-EN 812

7,00 11,27 78,89

H1411117     u   Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g+protect

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màx im de 400 g, amb pro-

tectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3

2,00 35,99 71,98

H141211D     u   Casc seguretat,p/senyalista,polietilè,p<=400g,mat.fotolum.      

Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material fotoluminis-

cent, homologat segons UNE-EN 812

2,00 25,09 50,18

H1414119     u   Casc seguretat, polietilè,p<=400g,+pantalla facial+visor,acobl.a

Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màx im de 400 g, amb pantalla facial amb visor de malla

de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible , homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN

1731

2,00 23,56 47,12

H1421110     u   Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.       

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tracta-

ment contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

15,00 5,42 81,30

H1423230     u   Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors D=50mm.fosc     

Ulleres de seguretat per a tall ox iacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de

PVC, amb v isors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN

175 i UNE-EN 169

4,00 4,73 18,92

H1424340     u   Ulleres hermèt.p/esmer.,muntura cassoleta,visors D=50mm.rosc.   

Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb

respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb v isors circulars de 50 mm de D

roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

4,00 6,43 25,72

H1431101     u   Protector auditiu tap escuma                                    

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

15,00 0,25 3,75

H1432012     u   Protector auditiu auricular,arnès,orelleres antisoroll          

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons

UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

15,00 17,62 264,30

H1433115     u   Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat               

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN

352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

4,00 14,36 57,44
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H1446004     u   Semimàscara,protecció filtrant c/part.                          

Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149

15,00 11,99 179,85

H1445003     u   Mascareta,protecció respiratòria                                

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

15,00 1,60 24,00

H144D205     u   Filtre c/partícules,banda color blanc                           

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

UNE-EN 12083

15,00 1,05 15,75

H144E406     u   Filtre mixte,c/gasos+partícules                                 

Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083

4,00 2,95 11,80

H1457520     u   Guants aïll.fred/abs.vibr.,PVC,manig.<1/2avantb.                

Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les v ibracions, de PVC sobre suport d'escuma de

poliuretà, folrats interiorment amb teix it hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, ho-

mologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

4,00 10,41 41,64

H1459630     u   Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril                          

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serrat-

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

4,00 5,72 22,88

H145C002     u   Guants protecció c/riscs mecànics nivell 3                      

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats se-

gons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

15,00 5,58 83,70

H145E003     u   Guants c/ag.químics+microorganismes                             

Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN

374-1,-2,-3 i UNE-EN 420

10,00 3,25 32,50

H145F004     u   Guants alta visibilitat p/estibadors                            

Parella de guants d'alta v isibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de càrregues amb

grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420

4,00 6,15 24,60

H145K153     u   Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.00,logotip beige,

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beige, tensió mà-

x ima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

4,00 19,95 79,80

H1461110     u   Parella botes aigua,PVC,canya alta+sola antilliscant            

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, ho-

mologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347

15,00 4,93 73,95

H1463253     u   Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell en-

coix inat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreni-

ment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

5,00 57,16 285,80
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H1464420     u   Parella botes mitja canya                                       

Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons

UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN

345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i

UNE-EN 347-2

15,00 5,82 87,30

H1465275     u   Parella botes baixes,seguretat industrial,p/treballs construcció

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a

la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoix inat, amb puntera metàl.lica, sola anti-

lliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN

344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,

UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN

347-2

4,00 21,12 84,48

H146J364     u   Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr.              

Parella de plantilles anticlaus de fleix  d'acer de 0,4 mm de gruix , de 120 kg de resistència a la perfo-

ració, pintades amb pintures epox i i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN

12568

15,00 2,25 33,75

H1474600     u   Cinturó antivib.,ajust./transpi.                                

Cinturó antiv ibració, ajustable i de teix it transpirable

10,00 13,34 133,40

H147N000     u   Faixa prot.dorsolumbar                                          

Faixa de protecció dorsolumbar

15,00 21,41 321,15

H1481343     u   Granota treb.p/constr.obres lineals,polièst./cotó (65%-35%),groc

Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65% -35% ), color

groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

15,00 67,50 1.012,50

H1481654     u   Granota treb.p/soldadors i/o tubers,cotó sanforit. (100%),blau v

Granota de treball per a soldadors i/o tubers, 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

4,00 17,78 71,12

H1482320     u   Camisa treb.p/constr.obres lineals,polièst./cotó (65%-35%),groc 

Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65% -35% ), color

groc, homologada segons UNE-EN 340

15,00 8,54 128,10

H1482422     u   Camisa treb.p/munt.+treb.mec.+sold.,polièst./cotó (65%-35%),blav

Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o tubers, de polièster i cotó

(65% -35% ), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

4,00 8,54 34,16

H1483344     u   Pantalons treb.p/constr.obres lineals,polièst./cotó (65%-35%),gr

Pantalons 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, homologats segons UNE-EN 340

15,00 12,00 180,00

H1485140     u   Armilla de treb.,polièst./mat.aïllant                           

Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant

15,00 12,71 190,65

H1486241     u   Casaca tip.enginy.,polièst./mat.aïllant,butxa.ext.              

Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques ex teriors
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2,00 28,00 56,00

H1487350     u   Impermeable jaq.+cap.+pant.,p/edif.,PVC sold.,g=0,3mm           

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,

homologat segons UNE-EN 340

15,00 4,96 74,40

H1489790     u   Jaqueta treb.p/constr.obres lineals,polièst./cotó (65%-35%),,gro

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

15,00 15,60 234,00

TOTAL CAPITOL 1.1   EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL ................................................................................. 4.316,68
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CAPITOL 1.3   SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA                             

H151AJ01     m2  Protecció horitz.obert., D<=1m,fusta,desm.                      

Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el

desmuntatge inclòs

10,00 12,17 121,70

H1522111     m   Barana prot.,perím.coron.excav.h=1m,travesser sup.+travesser int

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

perior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al ter-

reny  amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

50,00 12,54 627,00

H153A9F1     u   Topall p/descàr.camió excav.,ampl.=4m,fusta/met.,desm.          

Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils

IPN 100 clavat al terreny  i amb el desmuntatge inclòs

9,00 23,60 212,40

H154M029     u   Mampara plegable protecc.partíc.,tauler,h=2m,ampl.=3m,desmuntatg

Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb acabat estratifi-

cat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs

2,00 219,13 438,26

H15A2015     u   Llumenera senyal.maqu.movim.,ambre                              

Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre

4,00 50,98 203,92

HBBAE001     u   Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.,adherit    

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

5,00 5,21 26,05

HBBAF004     u   Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb

el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser v ista fins 12 m de

distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

5,00 40,17 200,85

TOTAL CAPITOL 1.3   SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA.................................................................... 1.830,18
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CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 1.4   IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA                   

H15Z1001     h   Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.                         

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

15,00 40,38 605,70

H16F1005     u   Assist.reunió SiS                                               

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

10,00 21,99 219,90

HQU1531A     mesMòdul prefabricat sanitaris 3,7x2,3x2,3m,inst.lampist.,inst.elèc

Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 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, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i

complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció dife-

rencial

5,00 231,10 1.155,50

HQU1A50A     mesMòdul prefabricat vestidor 8,2x2,5x2,3m,inst.elèc.              

Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 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 v idre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, en-

dolls i protecció diferencial

5,00 161,19 805,95

HQU1H53A     mesMòdul prefabricat menjador 6x2,3x2,6m,inst.lampist.,inst.elèc.  

Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 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 fi-

bra de v idre 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

5,00 150,91 754,55

HQU22301     u   Armari metàl.lic,individual,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclòs    

Armari metàl.lic indiv idual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmun-

tatge inclòs

15,00 54,54 818,10

HQU25701     u   Banc fusta,3,5mx0,4m,p/5pers.,col.+desmunt.inclòs               

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

3,00 20,73 62,19

HQU27502     u   Taula fusta,p/6pers.,col.+desmunt.inclòs                        

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

1,00 17,55 17,55

HQU2AF02     u   Nevera elèctrica 100l,col.+desmunt.inclòs                       

Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

1,00 110,44 110,44

HQU2E001     u   Forn microones p/menjars,col.+desmunt.inclòs                    

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

1,00 82,07 82,07

HQU2GF01     u   Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclòs               

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

2,00 51,09 102,18

HQUA1100     u   Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS                    

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

2,00 106,80 213,60
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CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

HQUZM000     h   Mà obra,neteja+conservació instal.lacions                       

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

75,00 18,39 1.379,25

TOTAL CAPITOL 1.4   IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA............................................. 6.326,98
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CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 1.5   GASTOS FORMACIÓ SEGURITAT PERSONAL                            

H16F1004     h   Formació Seg.Salut                                              

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

25,00 18,39 459,75

H16F3000     h   Recurs preventiu                                                

Presencia al lloc de treball de recursos preventius

25,00 22,24 556,00

HQUAP000     u   Curs.prim.aux+socorr                                            

Curset de primers aux ilis i socorrisme

3,00 177,50 532,50

TOTAL CAPITOL 1.5   GASTOS FORMACIÓ SEGURITAT PERSONAL.............................................................. 1.548,25
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CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 1.6   GASTOS CONTROL SALUD DEL PERSONAL                             

HQUAM000     u   Reconeixement med.                                              

Reconeixement mèdic

15,00 32,00 480,00

TOTAL CAPITOL 1.6   GASTOS CONTROL SALUD DEL PERSONAL................................................................ 480,00

TOTAL...................................................................................................................................................................... 14.502,09
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PRESSUPOST 

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

 



PARTIDES ORDENADES PER IMPORT (Pres)
                                                                

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU IMPORT % % AC.

HQUZM000     75,00 h   Mà obra,neteja+conserv ació instal.lacions                       18,39 1.379,25 9,51 9,51

HQU1531A     5,00 mes Mòdul prefabricat sanitaris 3,7x 2,3x 2,3m,inst.lampist.,inst.elèc 231,10 1.155,50 7,97 17,48

H1481343     15,00 u   Granota treb.p/constr.obres lineals,polièst./cotó (65%-35%),groc 67,50 1.012,50 6,98 24,46

HQU22301     15,00 u   Armari metàl.lic,indiv idual,0,4x 0,5x1,8m,col.+desmunt.inclòs    54,54 818,10 5,64 30,10

HQU1A50A     5,00 mes Mòdul prefabricat v estidor 8,2x 2,5x2,3m,inst.elèc.              161,19 805,95 5,56 35,66

HQU1H53A     5,00 mes Mòdul prefabricat menjador 6x 2,3x2,6m,inst.lampist.,inst.elèc.  150,91 754,55 5,20 40,86

H1522111     50,00 m   Barana prot.,perím.coron.ex cav .h=1m,trav esser sup.+trav esser int 12,54 627,00 4,32 45,19

H15Z1001     15,00 h   Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.                         40,38 605,70 4,18 49,36

H16F3000     25,00 h   Recurs prev entiu                                                22,24 556,00 3,83 53,20

HQUAP000     3,00 u   Curs.prim.aux+socorr                                            177,50 532,50 3,67 56,87

HQUAM000     15,00 u   Reconeix ement med.                                              32,00 480,00 3,31 60,18

H16F1004     25,00 h   Formació Seg.Salut                                              18,39 459,75 3,17 63,35

H154M029     2,00 u   Mampara plegable protecc.partíc.,tauler,h=2m,ampl.=3m,desmuntatg 219,13 438,26 3,02 66,37

H147N000     15,00 u   Faix a prot.dorsolumbar                                          21,41 321,15 2,21 68,58

H1463253     5,00 u   Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc. 57,16 285,80 1,97 70,56

H1432012     15,00 u   Protector auditiu auricular,arnès,orelleres antisoroll          17,62 264,30 1,82 72,38

H1489790     15,00 u   Jaqueta treb.p/constr.obres lineals,polièst./cotó (65%-35%),,gro 15,60 234,00 1,61 73,99

H16F1005     10,00 u   Assist.reunió SiS                                               21,99 219,90 1,52 75,51

HQUA1100     2,00 u   Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS                    106,80 213,60 1,47 76,98

H153A9F1     9,00 u   Topall p/descàr.camió ex cav .,ampl.=4m,fusta/met.,desm.          23,60 212,40 1,46 78,45

H15A2015     4,00 u   Llumenera seny al.maqu.mov im.,ambre                              50,98 203,92 1,41 79,85

HBBAF004     5,00 u   Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell 40,17 200,85 1,38 81,24

H1485140     15,00 u   Armilla de treb.,polièst./mat.aïllant                           12,71 190,65 1,31 82,55

H1483344     15,00 u   Pantalons treb.p/constr.obres lineals,polièst./cotó (65%-35%),gr 12,00 180,00 1,24 83,79

H1446004     15,00 u   Semimàscara,protecció filtrant c/part.                          11,99 179,85 1,24 85,03

H1474600     10,00 u   Cinturó antiv ib.,ajust./transpi.                                13,34 133,40 0,92 85,95

H1482320     15,00 u   Camisa treb.p/constr.obres lineals,polièst./cotó (65%-35%),groc 8,54 128,10 0,88 86,84

H151AJ01     10,00 m2  Protecció horitz.obert., D<=1m,fusta,desm.                      12,17 121,70 0,84 87,67

HQU2AF02     1,00 u   Nev era elèctrica 100l,col.+desmunt.inclòs                       110,44 110,44 0,76 88,44

HQU2GF01     2,00 u   Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclòs               51,09 102,18 0,70 89,14

H1464420     15,00 u   Parella botes mitja canya                                       5,82 87,30 0,60 89,74

H1465275     4,00 u   Parella botes baix es,seguretat industrial,p/treballs construcció 21,12 84,48 0,58 90,33

H145C002     15,00 u   Guants protecció c/riscs mecànics niv ell 3                      5,58 83,70 0,58 90,90

HQU2E001     1,00 u   Forn microones p/menjars,col.+desmunt.inclòs                    82,07 82,07 0,57 91,47

H1421110     15,00 u   Ulleres antiimp.st.,muntura univ .,v isor transp.c/entelam.       5,42 81,30 0,56 92,03

H145K153     4,00 u   Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.00,logotip beige, 19,95 79,80 0,55 92,58

H1411115     7,00 u   Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g+tires r 11,27 78,89 0,54 93,12

H1487350     15,00 u   Impermeable jaq.+cap.+pant.,p/edif.,PVC sold.,g=0,3mm           4,96 74,40 0,51 93,64

H1461110     15,00 u   Parella botes aigua,PVC,cany a alta+sola antilliscant            4,93 73,95 0,51 94,15

H1411117     2,00 u   Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g+protect 35,99 71,98 0,50 94,64

H1481654     4,00 u   Granota treb.p/soldadors i/o tubers,cotó sanforit. (100%),blau v 17,78 71,12 0,49 95,13

HQU25701     3,00 u   Banc fusta,3,5mx0,4m,p/5pers.,col.+desmunt.inclòs               20,73 62,19 0,43 95,56

H1433115     4,00 u   Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat               14,36 57,44 0,40 95,96

H1486241     2,00 u   Casaca tip.enginy .,polièst./mat.aïllant,butx a.ex t.              28,00 56,00 0,39 96,34

H1411112     2,00 u   Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400gil.lumin 25,82 51,64 0,36 96,70

H141211D     2,00 u   Casc seguretat,p/senyalista,polietilè,p<=400g,mat.fotolum.      25,09 50,18 0,35 97,05

H1411111     7,00 u   Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g        6,88 48,16 0,33 97,38

H1414119     2,00 u   Casc seguretat, polietilè,p<=400g,+pantalla facial+v isor,acobl.a 23,56 47,12 0,32 97,70

H1457520     4,00 u   Guants aïll.fred/abs.v ibr.,PVC,manig.<1/2avantb.                10,41 41,64 0,29 97,99

H1482422     4,00 u   Camisa treb.p/munt.+treb.mec.+sold.,polièst./cotó (65%-35%),blav 8,54 34,16 0,24 98,23

H146J364     15,00 u   Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox .folr.              2,25 33,75 0,23 98,46

H145E003     10,00 u   Guants c/ag.químics+microorganismes                             3,25 32,50 0,22 98,68

HBBAE001     5,00 u   Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.,adherit    5,21 26,05 0,18 98,86

H1424340     4,00 u   Ulleres hermèt.p/esmer.,muntura cassoleta,v isors D=50mm.rosc.   6,43 25,72 0,18 99,04

H145F004     4,00 u   Guants alta v isibilitat p/estibadors                            6,15 24,60 0,17 99,21

H1445003     15,00 u   Mascareta,protecció respiratòria                                1,60 24,00 0,17 99,37

H1459630     4,00 u   Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril                          5,72 22,88 0,16 99,53

H1423230     4,00 u   Ulleres p/tall ox iacet.,muntura acer/PVC,v isors D=50mm.fosc     4,73 18,92 0,13 99,66

HQU27502     1,00 u   Taula fusta,p/6pers.,col.+desmunt.inclòs                        17,55 17,55 0,12 99,78

H144D205     15,00 u   Filtre c/partícules,banda color blanc                           1,05 15,75 0,11 99,89

H144E406     4,00 u   Filtre mix te,c/gasos+partícules                                 2,95 11,80 0,08 99,97

H1431101     15,00 u   Protector auditiu tap escuma                                    0,25 3,75 0,03 100,00
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PRESSUPOST 

RESUM PRESSUPOST
 



RESUM DE PRESSUPOST
                                                                

CAPITOL RESUM EUROS %

1.1 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL........................................................................................................... 4.316,68 29,77

1.3 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA ............................................................................................... 1.830,18 12,62

1.4 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA.......................................................................... 6.326,98 43,63

1.5 GASTOS FORMACIÓ SEGURITAT PERSONAL ......................................................................................... 1.548,25 10,68

1.6 GASTOS CONTROL SALUD DEL PERSONAL........................................................................................... 480,00 3,31

PRESSUPOST D´ EX ECUCIÓ MATERIAL 14.502,09

13,00% Despeses Generals....................... 1.885,27

6,00% Benefici industrial.......................... 870,13

SUMA DE G.G. y  B.I. 2.755,40

18,00% I.V.A....................................................................... 3.106,35

PRESSUPOST D' EXECUCIÓ PER CONTRACTA 20.363,84

TOTAL PRESSUPOST GENERAL 20.363,84

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de VINT MIL TRES-CENTS SEIXANTA-TRES  EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

, a Fecha.

El promotor                                                La dirección facultativa                                
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Reparació dels camins rurals a la zona afectada per el incendi d'Horta de Sant Joan 1 
 

1 INTRODUCCIÓ 

Per a la realització del programa de treballs que ens indicaran una estimació de la durada de les 

obres incloses al present Projecte Constructiu es parteix de dues dades bàsiques. D’una banda es 

definiran les activitats principals amb el seu número d’unitats, i també el nombre de dies 

mensuals treballats en cadascuna de les activitats. 

A partir d’aquestes dades s’obtindrà, posteriorment, el nombre de dies que requereix l’execució 

de cadascuna d’aquestes activitats bàsiques i el nombre d’equips necessaris, tenint en compte 

un rendiment mig dels diferents equips. 

2 UNITATS BÀSIQUES 

Es consideren com a unitats bàsiques aquelles que s’indiquen a continuació, amb el seu 

amidament aproximat: 

• m3 de moviment de terres (desmunt, terraplè, terra vegetal...) 

• m de drenatge longitudinal 

• m de drenatge transversal 

• t de reg bituminós 

• t de zahorra 

• t de formigó 

• ut serveis afectats 

3 DIES ÚTILS DE TREBALL 

De la publicació de la Dirección General de Carreteras, del Ministerio de Obras Públicas y 

Urbanismo, titulada “Datos climáticos para carreteras”, s’han obtingut els coeficients mitjos 

anuals del nombre de dies útils de treball, que són els següents: 

• Àrids       0,975 

• Esplanacions      0,897 

• Formigons      0,923 

• Regs i tractaments     0,674 

• Mescles bituminoses     0,802 

Considerant que la mitja de dies laborables per mes és de 21, resulten per a les diferents 

activitats els següents dies treballats per mes: 

• Àrids       21 x 0,975 = 21 dies/mes 



 

 
2 
 

• Esplanacions      21 x 0,897 = 19 dies/mes 

• Formigons      21 x 0,923 = 20 dies/mes 

• Regs i tractaments     21 x 0,674 = 15 dies/mes 

• Mescles bituminoses     21 x 0,802 = 17 dies/mes 

A aquelles unitats d’obra no esmentades concretament s’aplicaran els dies útils per analogia amb 

les esmentades activitats. 

4 RENDIMENTS 

A continuació es detallen els rendiments que s’han considerat per a la estimació de la duració de 

les diferents activitats, incloent una breu descripció dels equips i mitjans considerats. 

4.1 Esbrossada 

L’equip de treball per aquesta activitat es considera integrat per una retroexcavadora amb pala 

carregadora de 2 m3, un camió de 20 tones i una motoserra. Que donada la complexa orografia 

del terreny es considera un rendiment de conjunt de 6.000 m2/dia. 

4.2 Moviment de terres 

Per a les excavacions en desmunt es considera un equip de treball integrat per un tractor sobre 

orugues de 300cv, una pala carregadora sobre pneumàtics de 2m3 i quatre camions basculants 

de 20t, amb un rendiment de conjunt de 1.500 m3/dia. 

En canvi, per al moviment de terres en terraplè es considera un equip format per una 

motonivelladora de 150cv, quatre camions basculants de 20t, un compactador vibratori de 25t i 

un camió regador d’aigua, amb un rendiment de conjunt de 700 m3/dia. 

4.3 Preparació d’esplanada 

Es considerarà el mateix equip que en el cas anterior en terraplè, amb un rendiment de conjunt 

de 700 m3/dia. 

4.4 Ferm flexible 

4.4.1 Base tot-ú artificial 
L’equip considerat estarà integrat per una motoanivelladora de 150cv, quatre camions 

basculants de 20t, un compactador vibratori de 25t i un camió regador d’aigua, amb un 

rendiment de conjunt de 100 m3/dia. 

4.4.2 Reg emprimació 
L’equip considerat és una cubà de betum de 12 m3, amb un rendiment de 10000 m3/dia. 
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4.4.3 Base grava-emulsió 
L’equip considerat estarà integrat per una estenedora de 150cv, tres camions basculants de 20t, 

dos compactadors vibratori de 25t , amb un rendiment de conjunt de 200 m3/dia. 

4.5 Ferm rígid 

4.5.1 Estesa làmina polipropilè + paviment formigó 
L’equip considerat estarà integrat per una bateria de cubes , dos vibradors de formigó i material 

auxiliar (regles, llanes,...), amb un rendiment de conjunt de 300 m3/dia. 

4.6 Obres de drenatge 

Les obres de drenatge longitudinal es poden executar de forma paral•lela a l’esplanada o l’estesa 

de la base granular de la nova traça.  

4.6.1 Drenatge longitudinal 
Es considerarà que l’equip de col•locació del drenatge longitudinal serà el mateix que farà 

l’estesa del material granular, obtenint un rendiment mig de 100 m/dia. 

4.6.2 Drenatge transversal 
Es considerarà que l’equip de col•locació del drenatge longitudinal serà el mateix que farà 

l’estesa del material granular, obtenint un rendiment mig per l’estesa de tuberia dede 100 m/dia, 

2u/dia per col.locació d’arquetes i embocadures. 

4.7 Senyalització 

No hi ha existència de treballs de senyalització, donat que no hi ha marques vials longitudinals i 

la senyalització vertical no es considera activitat bàsica, podent realitzar-se conjuntament amb 

altres activitats. 

4.8 Mesures correctores 

Es considerarà que l’equip  una pala carregadora sobre pneumàtics de 2m3 i quatre camions 

basculants de 20t , obtenint un rendiment mig per l’estesa de terra vegetal i l’anivellament de 

2750 m2/dia i la plantació d’arbres de 90u/dia, amb un equip de jardineria. 

5 TEMPS PER ACTIVITATS 

A continuació es detalla el càlcul dels temps obtinguts per a planificació de la duració de les 

obres per a cada fase, segons els rendiments considerats. 

5.1 FASE 1 

5.1.1 Esbrossada (FASE 1) 
• m2 d’esbrossada:   2.875,65m3 

• Temps necessari en dies útils:   2.875,65 / 6.000 = 0,48 dies 



 

 
4 
 

• Temps necessari en mesos:   0,48/ 19 = 0,03 mesos 

• Temps necessari en setmanes:  0,03 x (30/7) = 0,11 setmanes 

5.1.2 Moviment de terres (FASE 1) 
DESMUNT (Terra Vegetal + excavació en desmunt) 

• m3 de moviment de terres en desmunt:   2.219,32 m3 

• Temps necessari en dies útils:   2.219,32 / 1.500 = 1,48 dies 

• Temps necessari en mesos:   1,48/ 19 = 0,08 mesos 

• Temps necessari en setmanes:  0,08 x (30/7) = 0,33 setmanes 

TERRAPLÈ 

• m3 de moviment de terres en terraplè:  60,17 m3 

• Temps necessari en dies útils:   60,17 / 700 = 0,086 dies 

• Temps necessari en mesos:   0,086/ 19 = 0,005 mesos 

• Temps necessari en setmanes:  0,005 x (30/7) = 0,02 setmanes 

5.1.3 Preparació d’esplanada (FASE 1) 
• m3 d’estesa de sòl seleccionat:  229,03 m3 

• Temps necessari en dies útils:   229,03 / 700 = 0,33 dies 

• Temps necessari en mesos:   0,33 / 19 = 0,02 mesos 

• Temps necessari en setmanes:   0,02 x (30/7) = 0,07 setmanes 

5.1.4 Ferm flexible (FASE 1) 
BASE TOT-Ú ARTIFICIAL 

• m3 de TOT-Ú ARTIFICIAL:  724,46 m3 

• Temps necessari en dies útils:   724,46 / 100 = 7,24 dies 

• Temps necessari en mesos:   7,24 / 21 = 0,34 mesos 

• Temps necessari en setmanes:   0,34 x (30/7) = 1,48 setmanes  

REG IMPRIMACIÓ 

• m2 de REG D’IMPRIMACIÓ:  3622,28 m2 
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• Temps necessari en dies útils:   3622,28 / 10000 = 0,36 dies 

• Temps necessari en mesos:   0,36 / 15 = 0,024 mesos 

• Temps necessari en setmanes:   0,024 x (30/7) = 0,1 setmanes  

BASE GRAVA EMULSIÓ 

• m3 de REG D’IMPRIMACIÓ:  181,11 m2 

• Temps necessari en dies útils:   181,11 / 200 = 0,91 dies 

• Temps necessari en mesos:   0,91 / 17 = 0,05 mesos 

• Temps necessari en setmanes:   0,05 x (30/7) = 0,23 setmanes  

5.1.5 Ferm rígid (FASE 1) 
ESTESA LÀMINA POLIETILÈ I PAVIMENT DE FORMIGÓ 

• m3 de estesa làmina polietilè i paviment de formigó:  2025 m3 

• Temps necessari en dies útils:   2025 / 300 = 6,75 dies 

• Temps necessari en mesos:   6,75 / 20 = 0,34 mesos 

• Temps necessari en setmanes:   0,34 x (30/7) = 1,45 setmanes  

SEGELLAT JUNTES 

• mL de segellat de juntes:  505 ml 

• Temps necessari en dies útils:   505 / 400 = 1,26 dies 

• Temps necessari en mesos:   1,26 / 15 = 0,084 mesos 

• Temps necessari en setmanes:   0,084 x (30/7) = 0,36 setmanes  

5.1.6 Obres de drenatge (FASE 1) 
DRENATGE LONGITUDINAL  

• Metres de drenatge longitudinal:  1.425 m 

• Temps necessari en dies útils:   1.425 / 100 = 14,25 dies 

• Temps necessari en mesos:   14,25 / 19 = 0,75 mesos 

• Temps necessari en setmanes:   0,75 x (30/7) = 3,21 setmanes 



 

 
6 
 

DRENATGE TRANSVERSAL 

• Metres de drenatge transversal:  35 m 

• Unitats obres de fàbrica:  8 u 

• Temps necessari en dies útils:   35 / 100 + 8 /2  = 4,35 dies 

• Temps necessari en mesos:   4,35 / 19 = 0,23 mesos 

• Temps necessari en setmanes:   0,23 x (30/7) = 0,98 setmanes 

5.2 FASE 2 

5.2.1 Esbrossada (FASE 2) 
• m2 d’esbrossada:   8.625,13 m2 

• Temps necessari en dies útils:   8.625,13 / 6.000 = 1,44 dies 

• Temps necessari en mesos:   1,44 / 19 = 0,08 mesos 

• Temps necessari en setmanes:  0,08 x (30/7) = 0,32 setmanes 

5.2.2 Moviment de terres (FASE 2) 
DESMUNT (Terra Vegetal + excavació en desmunt) 

• m3 de moviment de terres en desmunt:   4.381,61 m3 

• Temps necessari en dies útils:   4.381,61 / 1.500 = 2,92 dies 

• Temps necessari en mesos:   2,92 / 19 = 0,15 mesos 

• Temps necessari en setmanes:  0,15 x (30/7) = 0,66 setmanes 

TERRAPLÈ 

• m3 de moviment de terres en terraplè:  75,24 m3 

• Temps necessari en dies útils:   75,24 / 700 = 0,11 dies 

• Temps necessari en mesos:   0,11/ 19 = 0,006 mesos 

• Temps necessari en setmanes:  0,006 x (30/7) = 0,024 setmanes 

5.2.3 Preparació d’esplanada (FASE 2) 
• m3 d’estesa de sòl seleccionat:  239,13 m3 

• Temps necessari en dies útils:   299,13 / 700 = 0,43 dies 
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• Temps necessari en mesos:   0,43 / 19 = 0,022 mesos 

• Temps necessari en setmanes:   0,022 x (30/7) = 0,1 setmanes 

5.2.4 Ferm flexible (FASE 2) 
BASE TOT-Ú ARTIFICIAL 

• m3 de TOT-Ú ARTIFICIAL:  1410,04 m3 

• Temps necessari en dies útils:   1410,04 / 100 = 14,1 dies 

• Temps necessari en mesos:   14,1 / 21 = 0,67 mesos 

• Temps necessari en setmanes:   0,67 x (30/7) = 2,88 setmanes  

REG IMPRIMACIÓ 

• m2 de REG D’IMPRIMACIÓ:  7.050,81 m2 

• Temps necessari en dies útils:   7.050,81 / 10000 = 0,71 dies 

• Temps necessari en mesos:   071 / 15 = 0,047 mesos 

• Temps necessari en setmanes:   0,047 x (30/7) = 0,2 setmanes  

BASE GRAVA EMULSIÓ 

• m3 de REG D’IMPRIMACIÓ:  352,51 m2 

• Temps necessari en dies útils:   352,51 / 200 = 1,76 dies 

• Temps necessari en mesos:   1,76 / 17 = 0,1 mesos 

• Temps necessari en setmanes:   0,1 x (30/7) = 0,44 setmanes  

5.2.5 Ferm rígid (FASE 1) 
ESTESA LÀMINA POLIETILÈ I PAVIMENT DE FORMIGÓ 

• m3 de estesa làmina polietilè i paviment de formigó:  3.775 m3 

• Temps necessari en dies útils:   3.775  / 300 = 12,58 dies 

• Temps necessari en mesos:   12,58 / 20 = 0,63 mesos 

• Temps necessari en setmanes:   0,63 x (30/7) = 2,7 setmanes  

SEGELLAT JUNTES 
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• mL de segellat de juntes:  950 ml 

• Temps necessari en dies útils:   950 / 400 = 2,38 dies 

• Temps necessari en mesos:   2,38 / 15 = 0,159 mesos 

• Temps necessari en setmanes:   0,024 x (30/7) = 0,1 setmanes  

5.2.6 Obres de drenatge (FASE 1) 
DRENATGE LONGITUDINAL  

• Metres de drenatge longitudinal:  2.938 m 

• Temps necessari en dies útils:   2.938 / 100 = 29,38 dies 

• Temps necessari en mesos:   29,38 / 19 = 1,55 mesos 

• Temps necessari en setmanes:   1,55 x (30/7) = 6,63 setmanes 

DRENATGE TRANSVERSAL 

• Metres de drenatge transversal:  336 m 

• Unitats obres de fàbrica:  15 u 

• Temps necessari en dies útils:   336 / 100 + 15 /2  = 10,86 dies 

• Temps necessari en mesos:   10,86 / 19 = 0,57 mesos 

• Temps necessari en setmanes:   0,57 x (30/7) = 2,45 setmanes 

6 DIAGRAMA DE BARRES 

Partint dels temps mínims requerits que figuren en el quadre anterior, s’ha realitzat el diagrama 

de barres que s’inclou al final de l’Annex, en el qual s’han representat les activitats principals de 

l’obra. 

Tal i com es pot observar al diagrama adjunt a continuació, el termini d’execució de l’obra es pot 

estimar en 5 mesos com a màxim. 



Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 Horta de Sant Joan 84 días lun 02/07/12 jue 25/10/12

2 Fase 1 27 días lun 02/07/12 mar 07/08/12

3 Esbrossada de terreny 1 día lun 02/07/12 lun 02/07/12

4 Moviments de terres 3 días mar 03/07/12 jue 05/07/12 3

5 Preparació explanada 1 día vie 06/07/12 vie 06/07/12 4

6 Obres de fàbrica 4 días lun 09/07/12 jue 12/07/12 5

7 Base tot-ú pk.4111-3906 2 días vie 13/07/12 lun 16/07/12 6

8 Paviment formigó pk.3906-34007 días mar 17/07/12 mié 25/07/12 7

9 Base tot-ú pk.3400-2716 6 días jue 26/07/12 jue 02/08/12 8

10 Base grava-emulsió 1 día lun 06/08/12 lun 06/08/12 8FC+7 días

11 Segellat juntes 2 días lun 06/08/12 mar 07/08/12 8FC+7 días

12 Drenatge longitudinal 15 días mar 17/07/12 lun 06/08/12 8CC

13

14 Fase 2 53 días jue 02/08/12 lun 15/10/12

15 Esbrossada de terreny 2 días jue 02/08/12 vie 03/08/12 16CF-2 días

16 Moviments de terres 5 días mié 08/08/12 mar 14/08/12 10FC+1 día

17 Preparació explanada 1 día mié 15/08/12 mié 15/08/12 16

18 Obres de fàbrica 8 días jue 16/08/12 lun 27/08/12 17

19 Base tot-ú pk.2716-1926 7 días mar 28/08/12 mié 05/09/12 18

20 Paviment formigó pk.1926-17174 días jue 06/09/12 mar 11/09/12 19

21 Base tot-ú pk.1717-1014 6 días mié 12/09/12 mié 19/09/12 20

22 Drenatge longitudinal 2a 18 días mar 28/08/12 jue 20/09/12 19CC

23 Paviment formigó pk.1014-3509 días jue 20/09/12 mar 02/10/12 21

24 Base tot-ú pk.350-0 2 días mié 03/10/12 jue 04/10/12 23

25 Drenatge longitudinal 2b 12 días jue 20/09/12 vie 05/10/12 23CC

26 Segellat juntes 2 días vie 12/10/12 lun 15/10/12 23FC+7 días

27 Base grava-emulsió 2 días vie 12/10/12 lun 15/10/12 23FC+7 días

28

29 Mesures correctores 8 días mar 16/10/12 jue 25/10/12

30 Estesa terra vegetal 4 días mar 16/10/12 vie 19/10/12 27

31 Plantació flora autòctona 4 días lun 22/10/12 jue 25/10/12 30

32

33 Seguretat i salut 84 días lun 02/07/12 jue 25/10/12
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1 MEMÒRIA 

1.1 Objecte 
Aquest Pla de Control de Qualitat té per objecte organitzar i valorar els assaigs a realitzar per les 

diferents unitats d’obra i materials utilitzats en les obres. 

1.2 Àmbit d’aplicació 
El present Pla de control de Qualitat s'aplicarà per al Projecte Constructiu de “Reparació dels camins 

rurals a la zona afectada per l’incendi d’Horta de Sant Joan”. 

1.3 Descripció de les obres 
Les obres consisteixen en la renovació del ferm i l’execució del drenatge transversal i longitudinal del 

camí. 

Les unitats constructives que composen les obres són: 

- Moviment de Terres: Desmunts i Terraplens 

- Renovació del ferm 

- Execució d’Obres de Drenatge  

1.4 Unitats més importants respecte al control de qualitat i correccions 
Pel que fa a les unitats d’obra en més importància respecte al control de qualitat són tots aquells 

treballs necessaris per ferm nou i moviment de terres. 

Les unitats d’obra en més importància respecte al control de qualitat són: 

- Ferms. 

- Demolició i moviment de terres. 

1.5 Import del Pla de control de Qualitat 
Per realitzat el pressupost del present Pla de Control de Qualitat s’ha fet servir el Banc de Criteris 

Obra Civil 2010 actualitzant els preus amb el llistat de preus de Referència GISA 2010. 

L’import total del pressupost general del projecte sense IVA puja a la quantitat cinc-cents cinquanta-

set mil nou-cents noranta-nou euros amb vuit cèntims (557.999,08 €). 

L’import total dels treballs de Control de Qualitat puja a la quantitat de deu mil quaranta amb 

catorze cèntims (10.040,14 €), sense IVA, el que suposa un percentatge del  1,8% del pressupost de 

les obres. 
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2 PRESSUPOST DE CONTROL DE QUALITAT 
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Amidaments Import

TERRAPLENAT

m3 147,00                         

Anàlisis granulomètric 5000 m3 1 30,72

Límits d'Attemberg 5000 m3 1 35,01

Sulfats solubles 5000 m3 1 35,44

Matèria orgànica 5000 m3 1 31,37

Proctor normal 5000 m3 1 46,43

Proctor modificat 750 m3 1 62,53

Inflament lliure amb edòmetre 5000 m3 1 79,53

Colapses edòmetre 5000 m3 1 71,976

Contingut guixos 5000 m3 1 78,55

Sals solubles 5000 m3 1 37,78

Índex CBR PM 5000 m3 1 117,2

Índex CBR PN 5000 m3 1 116,2

Densitat in-situ isotropos 1000 m2 1 13,23

Placa de carrega 60 1000 m2 1 95

EXPLANADA SÒL SELECCIONAT 582

Anàlisis granulomètric 5000 m3 1 30,72

Límits d'Attemberg 5000 m3 1 35,01

Sulfats solubles 5000 m3 1 35,44

Matèria orgànica 5000 m3 1 31,37

Proctor normal 5000 m3 1 46,43

Proctor modificat 750 m3 1 62,53

Inflament lliure amb edòmetre 5000 m3 1 79,53

Colapses edòmetre 5000 m3 1 71,976

Contingut guixos 5000 m3 1 78,55

Sals solubles 5000 m3 1 37,78

Índex CBR PM 5000 m3 1 117,2

Índex CBR PN 5000 m3 1 116,2

Densitat in-situ isotropos 1000 m2 2 26,46

Placa de carrega 30 1000 m2 2 188

GRAVA-EMULSIÓ

M3 534,55

Humitat mescla 500 m2 2 29,688

Anàlisis granulomètric 2500 m3 1 30,72

Deflexió patró (€/dia) 1000 m2 1 722,928

Contingut lligant 500 Ton 1 34,68

Assaig Marshall 500 Ton 1 105,336

Granulometria dels àrids 500 Ton 1 23,904

Inmersió-compressió 2.500 Ton 1 236,592

Extracció de testimonis per la determinació d'espesor i densitat500 Ton 1 56,22

IRI 1 km 2,5 1185,6

RELLENO ZANJAS, POZOS

M3 246,44

Anàlisis granulomètric 2500 m3 1 30,72

Límits d'Attemberg 2500 m3 1 35,01

Sulfats solubles 2500 m3 1 35,44

Matèria orgànica 2500 m3 1 31,37

Proctor normal 2500 m3 1 46,43

Proctor modificat 500 m3 1 62,53

Inflament lliure amb edòmetre 2500 m3 1 79,53

Colapses edòmetre 2500 m3 1 71,976

Contingut guixos 2500 m3 1 78,55

Sals solubles 2500 m3 1 37,78

Índex CBR PM 2500 m3 1 117,2

Índex CBR PN 2500 m3 1 116,2

Densitat in-situ isotropos 250 m2 4 52,92

Placa de carrega 30 1000 m2 1 94

AUTOCONTROL

 



 

TUBO DE HORMIGÓN VIBROPRENSADO
M 464

Roptura presió hidràulica 1000 m 1 171,2
Assaig d'aplastament o flexió transversal 1000 m 1 79,512
Flexió longitudinal 1000 m 1 296,388
Absorció i impermeabilitat 1000 m 1 94,33

HORMIGÓN HM-17,5
M3 1035

Con d'Abrahams i resistència a compresió del formigó
(2 series cada 100 m3) 21 1470
IRI 1 km 2 948,48

ZAHORRA ARTIFICIAL
M3 2138,2

Anàlisis granulomètric 750 m3 3 92,16
Comprobació de la No plasticitat 4500 m3 1 35,01
Límits d'Attemberg 4500 m3 1 35,01
Index de puntes 4500 m3 1 31,08
Composts de sofre 4500 m3 1 103,836
Materia orgànica 4500 m3 1 31,37
Neteja superficial 4500 m3 1 24,66
Proctor modificat 750 m3 3 187,59
Equivalent d'arena 750 m3 3 35,172
Humitat a l'estufa 4500 m3 1 3,516
Desgast dels Àngels 10000 m3 1 66,924
Cares de fractures 3000 m3 1 23,148
Ìndix CBR PM 4500 m3 1 117,2
Densitat i humitat isòtops 1000 m2 9 119,07
placa carga (de 30) 1000 m2 9 846

TIERRA VEGETAL
M3 2537

Anàlisis complert terra vegetal 5.000 m3 1 105

10.040,14 IMPORT TOTAL

 

 

Horta de Sant Joan, Maig 2012 

 

 

 

Tània Burillo Fabra 

Enginyera de Camins, Canals i Ports 
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La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus de GISA, realitzat amb els 

costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. 

Per a la utilització d’un banc de preus homogeni s’ha decidit contemplar els sobrecostos per 

obres de petit import, així com els sobrecostos a diverses comarques de Catalunya en un únic 

coeficient. 

El coeficient seleccionat per contemplar aquests aspectes és el percentatge de costos 

indirectes que s’aplica a la justificació de preus. 

El cost mínim d’indirectes per tot tipus d’obra s’estima en un 5%, augmentant-se en funció 

dels aspectes abans esmentats. 

El percentatge de despeses indirectes que correspon a aquesta obra és 

del ......................................................................................................................................... 5,00 %. 

Per raons de pressupost total, i donat que aquest és superior a 600.000 

€ (E.C. IVA inclòs), aplicant com a coeficient d’indirectes el percentatge 

a dalt esmentat, serà d’aplicació un percentatge d’increment del ..................................... 0,00 %. 

Per raons d’ubicació de l’obra, i donat que aquesta es troba a la 

comarca de la Terra Alta serà d’aplicació un percentatge d’increment 

del ......................................................................................................................................... 0,00 %. 

Així doncs el coeficient d’indirectes a aplicar a aquest projecte és ..................................... 5,00 %. 

 



 LLISTAT DE MATERIALS  (Pres)

0001                                                            

CODI UD RESUM PREU

A0112000     h   Cap colla                                                       23,29000

A0121000     h   Oficial 1a                                                      21,99000

A012N000     h   Oficial 1a d'obra pública                                       23,02000

A012P000     h   Oficial 1a jardiner                                             21,99000

A013U001     h   Ajudant                                                         19,53000

A0140000     h   Manobre                                                         18,39000

A0150000     h   Manobre especialista                                            19,03000

A0160000     h   Peó                                                             18,83000

B0111000     m3  Aigua                                                           1,01000

B037200U     m3  Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra                     15,58000

B039U054     m3  Barreja de granulat granític per a grav a-emulsió                21,20000

B03DU005     m3  Classif. i aport. de terra per a rebliments localitzats, de l'ob 0,39000

B055U024     kg  Emulsió bitum. catiònica al 50% de betum, tipus ECI             0,41000

B055U120     kg  Emulsió bituminosa aniònica tipus EAL-1                         0,35000

B060U110     m3  Formigó de 15 N/mm2, c.plàstica i granulat 20mm                 68,25000

B060U120     m3  Formigó de 17,5 N/mm2, c.plàstica o tov a i granulat 20mm        70,00000

B064500C     m3  Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment                          62,92000

B071UC01     m3  Morter M-80                                                     89,99000

B0A142U0     kg  Filferro recuit,d=1,6 mm                                        1,13000

B0A3UC10     kg  Clau acer                                                       1,21000

B0D21030     m   Tauló fusta pi p/10 usos                                        0,43000

B0D7UC02     m2  Amortització tauler de pi 22 mm, 10 usos                        1,26000

B0DZA000     l   Desencofrant                                                    2,27000

B7B1U002     m2  Feltre de polipropilé amb un pes mínim de 150 g/m2              1,09000

B7C2U110     m2  Placa poliestirè ex pandit DN 20 kg/m3, 20 mm de gruix            1,90000

B7J5U0R0     kg  Massilla asfàlt.aplicació en cal.                               2,47000

BD351630     u   Peri.pref.form.san.60x 60x 65cm,g=5cm,finestres premarc.d=44cm,3ca 79,13000

BD351740     u   Peri.pref.form.san.80x 80x 85cm,g=7cm,finestres premarc.d=64cm,4ca 140,06000

BD351940     u   Peri.pref.form.san.130x 130x 115cm,g=10cm,finestres premarc.d=80cm 325,84000

BD53U010     u   Embocadura per a obra de drenatge                               140,00000

BD75U030     m   Tub formigó v ibropremsat Ø= 30 cm                               5,80000

BD75U040     m   Tub formigó v ibropremsat Ø= 40 cm                               9,05000

BD75U060     m   Tub formigó v ibropremsat Ø= 60 cm                               19,10000

BD75U080     m   Tub formigó v ibropremsat Ø= 80 cm                               29,35000

BD75U100     m   Tub formigó v ibropremsat Ø= 100 cm                              46,27000

BR345001     m3  Esmena orgànica, MO (sms) > 60 % i ex tracte húmic total (sms) = 28,14000

BR34J001     l   Bioactiv ador procedent de fermentació enzimàtica                6,89000

BR3B6U00     kg  Adob mineral alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR          0,86000

BR431003     u   Subministrament d'espècies tipus Pinus sp, h=60-80 cm, en C míni 4,73000

BR460003     u   Subministrament de fagàcia de h=60-80 cm, en C-3 L              3,59000

BR821002     u   Tutor de castany er h=0.75 m, Ø>3 cm, amb abraçadera per a la sub 1,30000

BR824001     u   Protector per a escocell de 30x 30 cm., 1 cm de gruix  , incloses 0,87000

BR824002     u   Protector per a escocell de 50x 50 cm., 1 cm de gruix  , incloses 1,29000

C110U015     h   Retroex cav adora de 74 hp, martell 200-400 kg                    56,43000

C110U025     h   Retroex cav adora de 95 hp, martell 800-1500 kg                   72,67000

C131U001     h   Pala carregadora de 170 hp                                      66,65000

C131U016     h   Ex cavadora-carregadora de 250 hp                                118,26000

C131U017     h   Ex cavadora-carregadora de 385 hp                                147,68000

C131U025     h   Retroex cav adora de 74 hp                                        47,05000

C131U028     h   Retroex cav adora de 95 hp                                        58,54000

C131U060     h   Ex cavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)                71,04000

C131U062     h   Ex cavadora sobre erugues amb escarificador (D-9)                119,57000

C133U002     h   Motoaniv elladora de 150 hp                                      59,20000

C133U030     h   Corró v ibratori autopropulsat de 12 a 14 t                      61,84000

C133U040     h   Corró v ibratori autopropulsat de 14 a 18 t                      68,66000

C133U070     h   Picó v ibrant dúplex  de 1300 kg                                  12,86000

C15018U0     h   Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)                               39,24000

C15018U1     h   Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)                               41,01000

C15019U0     h   Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)                               51,37000

C1501U01     h   Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)                              77,52000

C1501U03     h   Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)                      84,45000

C1501U05     h   Camió de 15 t articulat, de tracció integral (grans pendents)   71,58000
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C1502U10     h   Camió cisterna de 6000 l                                        40,01000

C1502U20     h   Camió cisterna de 10000 l                                       45,99000

C1503000     h   Camió grua                                                      46,00000

C1503U10     h   Camió grua de 5 t                                               41,71000

C150GU10     h   Grua autopropulsada de 12 t                                     54,58000

C1700006     h   Vibrador intern de formigó                                      1,95000

C1702DU0     h   Bituminadora automotriu per a reg asfàltic                      30,70000

C1709B0U     h   Estenedora p/pav iment mescla bitum.                             57,93000

C170U051     h   Corró v ibratori autopropulsat pneumàtic                         70,02000

C17A3U01     h   Planta asfàltica per a 150 t/h                                  206,93000

C2005U00     h   Regle v ibratori per a formigonat de soleres                     4,10000

C200U001     h   Motoserra per a la tala d'arbres                                2,55000

CR22U001     h   Tractor amb equip per a tractament del subsòl                   50,54000

CZ12U00A     h   Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal                     17,28000
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ANNEX NÚM.19 

PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE 

L’ADMINISTRACIÓ



ANNEX Nº 19. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT 

 

 

 
Reparació dels camins rurals a la zona afectada per el incendi d'Horta de Sant Joan 1 

Aplicant els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus, i els amidaments del projecte, i 

tenint en compte les Partides Alçades, s’obté el següent Pressupost d’Execució Material:  

 

 

Pressupost d’Execució Material ................................................................................. 468.906,79 € 

 

 

Afegint al pressupost anterior els percentatges corresponents a les Despeses Generals (13 %), 

Benefici Industrial (6 %), s’obté el següent Pressupost d’Execució per Contracte: 

 

 

Pressupost d’Execució per contracte sense IVA ........................................................ 557.999,08 € 

 

 

A efectes de Pressupost per al Coneixement de l’Administració, s’ha afegit a l’import anterior 

el valor corresponent de l’IVA (18 %): 

 

Pressupost d’Execució per contracte amb IVA .......................................................... 658.438,91 € 

Expropiacions ....................................................................................................................600,00  € 

A efectes de Pressupost per al Coneixement de l’Administració, s’ha afegit a l’import anterior 

el valor corresponent a les expropiacions : 

 

 

Pressupost per al Coneixement de l’Administració  ............................................. 659.038,91 € 

 




