
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ANNEX NÚM.11: Il·luminació 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annex núm.11: Il·luminació  Projecte constructiu de Pont 
  sobre el riu Congost al municipi de Granollers. 
 

  

2 
 

ÍNDEX 

 

1. INTRODUCCIÓ         Pàg. 3 

 

2. SITUACIÓ I PLANTEJAMENT       Pàg. 3  

 

3. NIVELLS D’IL·LUMINACIÓ       Pàg. 6  

 3.1. CLASSIFICACIÓ DE LES VIES      Pàg. 6   

 3.2. CLASSE D’ENLLUMENAT      Pàg. 6 

 3.3. REQUISITS FOTOMÈTRICS      Pàg. 7 

 

4. SISTEMES D’ENLLUMENAT       Pàg. 9 

4.1. CALÇADA        Pàg. 9 

4.2. VORERES        Pàg. 10 

 

5. CÀLCULS         Pàg. 11 

5.1. CALÇADA PART CENTRAL      Pàg. 12 

5.2. CALÇADA PART EXTREMS      Pàg. 13 

5.3. VORERES        Pàg. 14 

 

6. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA        Pàg. 15 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annex núm.11: Il·luminació  Projecte constructiu de Pont 
  sobre el riu Congost al municipi de Granollers. 
 

  

3 
 

1. INTRODUCCIÓ 

En aquest annex es procedeix a dissenyar les instal·lacions d’enllumenat exterior que 
necessitarà el pont per complir la normativa vigent. Per escollir l’enllumenat adequat s’ha 
seguit els paràmetres establerts per la “Instrucción tècnica complementaria EA-02. NIVELES DE 
ILUMINACIÓN” (basada en la UNE-EN 13201 “Iluminación de carreteras”), i s’han executat els 
càlculs amb el programa DIALux. També s’ha comprovat l’eficiència energètica mitjançant els 
paràmetres establerts per la publicació del BOE “Reglamento de eficiencia energética en 
instalaciones de alumbrado exterior, aprobado por R.D. 1890/08”. 

 

2. SITUACIÓ ACTUAL I PLANTEJAMENT 

Actualment les dues rotondes amb les quals connectarà el pont estan il·luminades per 
columnes d’il·luminació d’uns 10 metres d’alçada. Per al pont es dissenyarà una instal·lació 
d’enllumenat que aprofiti l’estructura mateixa del pont per a la sustentació dels  llums, 
d’aquesta manera s’aconsegueix una millor estètica i també reducció de costos al no 
necessitar columnes.  

 

 
Imatge 1: Il·luminació de la rotonda oest. 

 

La idea és aprofitar les bigues d’unió per instal·lar-hi els llums. Com que la situació de les 
bigues d’unió és a la part central, no n’hi haurà prou per arribar a enllumenar suficientment tot 
el tram del pont. Per tant en els trams dels extrems del pont s’utilitzarà el cordó superior com 
a suport per a les lluminàries, excepte en l’últim parell de lluminàries de cada extrem del pont, 
que s’utilitzarà una columna ja que el cordó superior ja està a una alçada molt reduïda.  
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Exemple d’un pont on s’utilitza el mateix sistema - Puente del Pilar (Zaragoza): 

 

 
Imatge 2: Puente del Pilar (Zaragoza). 

 

 

 
Imatge 3: Puente del Pilar (Zaragoza). 
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Imatge 4: esquema que il·lustra la disposició dels llums. 

 

Tots els llums que han d’il·luminar la calçada seran de la mateixa tipologia. Però els que estan 
sustentats a les bigues d’unió (vermelles en el dibuix) tindran un angle d’inclinació 0 i les que 
estan sustentades al cordó superior i amb columnes (verdes al dibuix) tindran un angle 
d’inclinació de 25o en direcció a la calçada. 

Pel que fa a la il·luminació de les voreres es farà mitjançant balises separades 5 metres que 
aniran ancorades en la llosa de formigó. 

 

 

Imatge 5: balisa d’il·luminació de la vorera. 
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3. NIVELLS D’IL·LUMINACIÓ 

El nivell d’il·luminació requerit per una via depèn de molts factors com ara el tipus de via, la 
complexitat del seu traçat, la intensitat i el sistema de control del trànsit i la separació entre 
carrils destinats a diferents usuaris.  

En funció d’aquests criteris, les vies de circulació es classifiquen en varis grups o situacions de 
projecte, els quals se’ls hi assigna a cada un d’ells uns requisits fotomètrics específics que 
tenen en compte les necessitats visuals dels usuaris així com aspectes mediambientals de les 
vies.  

 

3.1. CLASSIFICACIÓ DE LES VIES 

Classificació Tipus de via 
Velocitat de trànsit rodada 

(km/h) 

A d’alta velocitat v > 60 

B de moderada velocitat 30 < v < 60 

C carrils bici -- 

D de baixa velocitat 5 < v ≤ 30 

E vies per a vianants v ≤ 5 

Taula 1: classificació de les vies en funció de la velocitat del trànsit. 

 

Com que la velocitat de projecte és 50 km/h s’agafarà una classificació B i per a les voreres 
una classificació E. 

 

3.2. CLASSE D’ENLLUMENAT 

3.1.1. Calçada 

- Situació atmosfèrica general:  paviment sec 
- Elements de restricció del trànsit: no 
- Connexió de la via: creuaments senzills (amb densitat= <3 unitats per km) 
- Grau de dificultat de navegació: normal 
- Vehicles estimats per dia: menys de 7000 
- Existència de zones conflictives: no 
- Complexitat del camp de visió: normal 
- Grau de luminància de l’entorn: mitjà (entorn urbà) 
- Densitat de ciclistes: normal 

Amb tot això es classifica l’enllumenat com a classe d’enllumenat de tipus ME5 
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3.1.2. Voreres 

- Els únics usuaris són els vianants. 
- Risc de criminalitat: normal 
- El reconeixement facial de les persones es: innecessari 
- La densitat de vianants és: normal 
- Grau de luminància de l’entorn: mitjà (entorn urbà) 

Amb tot això es classifica l’enllumenat com a classe d’enllumenat de tipus S4. 

 

3.3. REQUISITS FOTOMÈTRICS 

La sèrie ME dona uns paràmetres mínims que s’han de complir: 

- Luminància mitja 
- Uniformitat global 
- Uniformitat longitudinal 
- Increment Umbral 
- Relació entorn 

 

Taula 2: paràmetres mínims que han de complir la classe d’enllumenat ME 
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Les series S tan sols tenen dos requisits referents a: 

- Il·luminació mitja 
- Il·luminació mínima 

 

 

Taula 3: paràmetres mínims que han de complir la classe d’enllumenat S. 
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4. SISTEMES D’ENLLUMENAT 

4.1. CALÇADA 

S’ha optat per llums de la casa LED C4 amb número de referència  80-3150-BK-H6.  Utilitzen 
una font de vapor de sodi a alta pressió i tenen una potència de 70 W i un flux lluminós de 
6600 lm. 

 

Fitxa tècnica: 

 

Imatge 6: fitxa tècnica del sistema d’enllumenat escollit per a la calçada. 
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4.2. VORERES 

Per a les voreres s’ha escollit un producte de tipus balisa de la mateixa empresa amb numero 
de referència 55-9125-Z5-M2. Poden anar equipades amb diferents tipus de fonts (LED, 
fluorescent, incandescent) i per al present projecte s’ha escollit la font LED amb una potencia 
de 23 W i un flux lluminós de 1230 lm. 

 

Fitxa tècnica:  

 

 

Imatge 7: fitxa tècnica del sistema d’enllumenat escollit per a les voreres. 
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5. CÀLCULS 

A continuació hi ha els resultats dels càlculs realitzats amb el programa DIALux. S’ha fet  tres 
models diferents per a les tres situacions que es presentes: 

 

5.1) Calçada part central 

5.2) Calçada part extrems 

5.3) Voreres 

 

Com es pot veure en els resultats es compleixen tots els requisits indicats en la normativa ,per 
tant es dona com a vàlida la solució d’enllumenat plantejada. 
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4.1. CALÇADA PART CENTRAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pont sobre el riu Congost

05.12.2013

Proyecto elaborado por Oriol Passarell
Teléfono

Fax
e-Mail

LEDSC4 80-3150-BK-H6 UMA / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 54  90  99  100  59

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Dimensiones: 545 x 310 x 140 mm 
Lámparas: VSAP 70 W, 250 W 
HM 70 W, 250 W 
Equipos eléctricos: Incorporado dentro de la luminaria. 
Versión en régimen normal de potencia. 
Versión en doble nivel (2N) con línea de mando. 
Versión en doble nivel temporizado. 
Portalámparas: E-27 o E-40Índices de protección luminaria: IP-66, Clase I, 
Clase II 
Índices de protección bloque óptico: IP-66, IK10 
Fijación luminaria: Tornillos M8 
Altura de montaje: 4 - 7 m

Emisión de luz 1: 

DIALux 4.11 by DIAL GmbH Página 1



Pont sobre el riu Congost

05.12.2013

Proyecto elaborado por Oriol Passarell
Teléfono

Fax
e-Mail

pont part central / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.57

Calzada 1 (Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LEDSC4 80-3150-BK-H6 UMA
Flujo luminoso (Luminaria): 3901 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 25 cd/klm
con 80°: 4.32 cd/klm
con 90°: 0.20 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas 

aptas para el funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G5. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 6600 lm

Potencia de las luminarias: 70.0 W

Organización: bilateral frente a frente

Distancia entre mástiles: 12.300 m

Altura de montaje (1): 5.500 m

Altura del punto de luz: 5.352 m

Saliente sobre la calzada (2): 2.003 m

Inclinación del brazo (3): 0.0 °

Longitud del brazo (4): 2.000 m

DIALux 4.11 by DIAL GmbH Página 2



Pont sobre el riu Congost

05.12.2013

Proyecto elaborado por Oriol Passarell
Teléfono

Fax
e-Mail

pont part central / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.57 Escala 1:131

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1

Longitud: 12.300 m, Anchura: 7.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Valores reales según cálculo: 1.14 0.57 0.57 1 0.59
Valores de consigna según clase: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50

Cumplido/No cumplido:
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Pont sobre el riu Congost

05.12.2013

Proyecto elaborado por Oriol Passarell
Teléfono

Fax
e-Mail

pont part central / Rendering (procesado) en 3D
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Pont sobre el riu Congost

05.12.2013

Proyecto elaborado por Oriol Passarell
Teléfono

Fax
e-Mail

pont part central / Rendering (procesado) de colores falsos

DIALux 4.11 by DIAL GmbH Página 5



Pont sobre el riu Congost

05.12.2013

Proyecto elaborado por Oriol Passarell
Teléfono

Fax
e-Mail

pont part central / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Sumario de los resultados

Factor mantenimiento: 0.57 Escala 1:131

Trama: 10 x 6 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.14 0.57 0.57 1 0.59
Valores de consigna según clase: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50

Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (2 Pieza):

N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Observador 1 (-60.000, 1.750, 1.500) 1.14 0.57 0.57 1

2 Observador 2 (-60.000, 5.250, 1.500) 1.14 0.57 0.58 1

DIALux 4.11 by DIAL GmbH Página 6



Pont sobre el riu Congost

05.12.2013

Proyecto elaborado por Oriol Passarell
Teléfono

Fax
e-Mail

pont part central / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 131

Trama: 10 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

28 13 47 0.458 0.275

DIALux 4.11 by DIAL GmbH Página 7



Pont sobre el riu Congost

05.12.2013

Proyecto elaborado por Oriol Passarell
Teléfono

Fax
e-Mail

pont part central / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gama de grises (E)

Escala 1 : 131

Trama: 10 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

28 13 47 0.458 0.275

DIALux 4.11 by DIAL GmbH Página 8



Pont sobre el riu Congost

05.12.2013

Proyecto elaborado por Oriol Passarell
Teléfono

Fax
e-Mail

pont part central / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 131

Trama: 10 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

28 13 47 0.458 0.275

DIALux 4.11 by DIAL GmbH Página 9



Pont sobre el riu Congost

05.12.2013

Proyecto elaborado por Oriol Passarell
Teléfono

Fax
e-Mail

pont part central / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 1 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 131

Trama: 10 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 1.14 0.57 0.57 1

Valores de consigna según clase ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.11 by DIAL GmbH Página 10



Pont sobre el riu Congost

05.12.2013

Proyecto elaborado por Oriol Passarell
Teléfono

Fax
e-Mail

pont part central / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 2 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 131

Trama: 10 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 1.14 0.57 0.58 1

Valores de consigna según clase ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.11 by DIAL GmbH Página 11
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4.2. CALÇADA PART EXTREMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pont sobre el riu Congost

05.12.2013

Proyecto elaborado por Oriol Passarell
Teléfono

Fax
e-Mail

LEDSC4 80-3150-BK-H6 UMA / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 54  90  99  100  59

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Dimensiones: 545 x 310 x 140 mm 
Lámparas: VSAP 70 W, 250 W 
HM 70 W, 250 W 
Equipos eléctricos: Incorporado dentro de la luminaria. 
Versión en régimen normal de potencia. 
Versión en doble nivel (2N) con línea de mando. 
Versión en doble nivel temporizado. 
Portalámparas: E-27 o E-40Índices de protección luminaria: IP-66, Clase I, 
Clase II 
Índices de protección bloque óptico: IP-66, IK10 
Fijación luminaria: Tornillos M8 
Altura de montaje: 4 - 7 m

Emisión de luz 1: 

DIALux 4.11 by DIAL GmbH Página 1



Pont sobre el riu Congost

05.12.2013

Proyecto elaborado por Oriol Passarell
Teléfono

Fax
e-Mail

Pont part extrems / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.57

Calzada 1 (Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LEDSC4 80-3150-BK-H6 UMA
Flujo luminoso (Luminaria): 3901 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 179 cd/klm
con 80°: 143 cd/klm
con 90°: 45 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas 

aptas para el funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G1. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.5. 

Flujo luminoso (Lámparas): 6600 lm

Potencia de las luminarias: 70.0 W
Organización: bilateral frente a frente
Distancia entre mástiles: 8.300 m
Altura de montaje (1): 4.200 m
Altura del punto de luz: 4.067 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.003 m
Inclinación del brazo (3): 25.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m

DIALux 4.11 by DIAL GmbH Página 2



Pont sobre el riu Congost

05.12.2013

Proyecto elaborado por Oriol Passarell
Teléfono

Fax
e-Mail

Pont part extrems / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.57 Escala 1:103

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1

Longitud: 8.300 m, Anchura: 7.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Valores reales según cálculo: 1.59 0.76 0.81 2 0.71
Valores de consigna según clase: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50

Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.11 by DIAL GmbH Página 3



Pont sobre el riu Congost

05.12.2013

Proyecto elaborado por Oriol Passarell
Teléfono

Fax
e-Mail

Pont part extrems / Rendering (procesado) en 3D
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Pont sobre el riu Congost

05.12.2013

Proyecto elaborado por Oriol Passarell
Teléfono

Fax
e-Mail

Pont part extrems / Rendering (procesado) de colores falsos

DIALux 4.11 by DIAL GmbH Página 5



Pont sobre el riu Congost

05.12.2013

Proyecto elaborado por Oriol Passarell
Teléfono

Fax
e-Mail

Pont part extrems / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Sumario de los resultados

Factor mantenimiento: 0.57 Escala 1:103

Trama: 10 x 6 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Valores reales según cálculo: 1.59 0.76 0.81 2 0.71
Valores de consigna según clase: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50

Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (2 Pieza):

N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Observador 1 (-60.000, 1.750, 1.500) 1.59 0.77 0.83 2

2 Observador 2 (-60.000, 5.250, 1.500) 1.59 0.76 0.81 2

DIALux 4.11 by DIAL GmbH Página 6



Pont sobre el riu Congost

05.12.2013

Proyecto elaborado por Oriol Passarell
Teléfono

Fax
e-Mail

Pont part extrems / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 103

Trama: 10 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

39 29 53 0.732 0.544

DIALux 4.11 by DIAL GmbH Página 7



Pont sobre el riu Congost

05.12.2013

Proyecto elaborado por Oriol Passarell
Teléfono

Fax
e-Mail

Pont part extrems / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gama de grises (E)

Escala 1 : 103

Trama: 10 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

39 29 53 0.732 0.544

DIALux 4.11 by DIAL GmbH Página 8



Pont sobre el riu Congost

05.12.2013

Proyecto elaborado por Oriol Passarell
Teléfono

Fax
e-Mail

Pont part extrems / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 103

Trama: 10 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

39 29 53 0.732 0.544
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Pont sobre el riu Congost

05.12.2013

Proyecto elaborado por Oriol Passarell
Teléfono

Fax
e-Mail

Pont part extrems / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 1 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 103

Trama: 10 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

Valores reales según cálculo: 1.59 0.77 0.83 2

Valores de consigna según clase ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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Pont sobre el riu Congost

05.12.2013

Proyecto elaborado por Oriol Passarell
Teléfono

Fax
e-Mail

Pont part extrems / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 2 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 103

Trama: 10 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

Valores reales según cálculo: 1.59 0.76 0.81 2

Valores de consigna según clase ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.11 by DIAL GmbH Página 11



Annex núm.11: Il·luminació  Projecte constructiu de Pont 
  sobre el riu Congost al municipi de Granollers. 
 

  

14 
 

4.3. VORERES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pont sobre el riu Congost

05.12.2013

Proyecto elaborado por Oriol Passarell
Teléfono

Fax
e-Mail

pas de vianants / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.57

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.500 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LEDSC4 55-9125-Z5 MERCURIO
Flujo luminoso (Luminaria): 318 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 55 cd/klm
con 80°: 46 cd/klm
con 90°: 32 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G1. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 1230 lm

Potencia de las luminarias: 23.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 5.000 m
Altura de montaje (1): 0.000 m
Altura del punto de luz: 0.700 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m

DIALux 4.11 by DIAL GmbH Página 1



Pont sobre el riu Congost

05.12.2013

Proyecto elaborado por Oriol Passarell
Teléfono

Fax
e-Mail

pas de vianants / Lista de luminarias

LEDSC4 55-9125-Z5 MERCURIO
N° de artículo: 55-9125-Z5
Flujo luminoso (Luminaria): 318 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1230 lm
Potencia de las luminarias: 23.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 81
Código CIE Flux: 08  40  75  82  26
Lámpara: 1 x TC-DSE 20W (Factor de corrección 
1.000).
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Pont sobre el riu Congost

05.12.2013

Proyecto elaborado por Oriol Passarell
Teléfono

Fax
e-Mail

pas de vianants / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.57 Escala 1:79

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1

Longitud: 5.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 5.08 1.25
Valores de consigna según clase: ≥ 5.00 ≥ 1.00

Cumplido/No cumplido:
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Pont sobre el riu Congost

05.12.2013

Proyecto elaborado por Oriol Passarell
Teléfono

Fax
e-Mail

pas de vianants / Rendering (procesado) en 3D
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Pont sobre el riu Congost

05.12.2013

Proyecto elaborado por Oriol Passarell
Teléfono

Fax
e-Mail

pas de vianants / Rendering (procesado) de colores falsos
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Pont sobre el riu Congost

05.12.2013

Proyecto elaborado por Oriol Passarell
Teléfono

Fax
e-Mail

pas de vianants / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Sumario de los 
resultados

Factor mantenimiento: 0.57 Escala 1:79

Trama: 10 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminación seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 5.08 1.25
Valores de consigna según clase: ≥ 5.00 ≥ 1.00

Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.11 by DIAL GmbH Página 6



Pont sobre el riu Congost

05.12.2013

Proyecto elaborado por Oriol Passarell
Teléfono

Fax
e-Mail

pas de vianants / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 79

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

5.08 1.25 20 0.245 0.063

DIALux 4.11 by DIAL GmbH Página 7



Pont sobre el riu Congost

05.12.2013

Proyecto elaborado por Oriol Passarell
Teléfono

Fax
e-Mail

pas de vianants / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Gama de grises (E)

Escala 1 : 79

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

5.08 1.25 20 0.245 0.063

DIALux 4.11 by DIAL GmbH Página 8



Pont sobre el riu Congost

05.12.2013

Proyecto elaborado por Oriol Passarell
Teléfono

Fax
e-Mail

pas de vianants / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Gráfico de valores 
(E)

Valores en Lux, Escala 1 : 79
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

5.08 1.25 20 0.245 0.063

DIALux 4.11 by DIAL GmbH Página 9
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6. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

L’eficiència energètica d’una instal·lació d’enllumenat exterior es defineix com la relació entre 
el producte de la superfície il·luminada per la il·luminaria mitja en servei de la instal·lació entre 
la potencia activa total instal·lada.  

� � � � ��� �	
 � ��
� � 

On: 

ε = eficiencia energètica de la instal·lació d’enllumenat exterior (m2·lux/W) 

P= potència activa total instalada (W) 

S= superfície il·lumnada 

Em = il·luminació mitja en servei de la instal·lació (lux) 

 

6.1. CÀLCUL 

P = 840 W 

S =  542,5 m2 

Em = 36 lux 

ε = 23,25 m2·lux/W 

 

6.2. ANÀLISI DEL RESULTAT 

 
Taula 4: eficiència energètica mínima segons iluminància mitja. 
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Com podem comprovar a la taula anterior, es compleix l’eficiencia energètica mínima ja que 
23,25 > 22 m2·lux/W. 

 

A més a més hi ha una qualificació energetica definida per una escala de 7 lletres per a una 
millor interpretació del resultat: 

 
Imatge 8: qualificació energètica de les instal·lacions d’enllumenat 

 

Es defineix   Iε = ε/εR on εR s’obté de la seguent taula: 

 
Taula 5: eficiència energètica de referencia segons iluminancia mitja. 

 

Per tant agafem un valor de εR de 32 el que ens dona un Iε de 0,73. Mirant la següent taula 
podem classificar el nostre enllumenat com a D.  
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Taula 6: qualificació energètica de les instal·lacions d’enllumenat 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ANNEX NÚM.12: Drenatge 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

El drenatge de la plataforma és essencial per a disminuir el risc d’aquaplaning i per a millorar la 

durabilitat del formigó del pont. Aquest annex te l’objectiu de definir els elements de drenatge 

i desguàs de les aigües superficials. El document de referencia que s’utilitzarà serà la 

“Instruccion 5.2-IC Drenaje superficial. Ministerio de Fomento”. El valor de la precipitació 

diària per a un temps de concentració de 10 anys està extret de l’Annex 6 – Hidrologia i 

hidràulic. 

 

 

2. PLANTEJAMENT 
 

S’han triat les rigoles de tipus canalera que es disposaran als extrems de la calçada i que 

tindran la funció de captar l’aigua (gracies als pendents del 2% disposats a la secció transversal 

de calçada) i transportar-la cap als embornals. S’ha decidit distribuir 4 embornals/carril al llarg 

del pont (separació màxima de 24,3 metres) i en els apartats següents s’ha comprovat que 

aquest plantejament és suficient per a poder desaiguar tota l’aigua sense que desbordin. 

 

 

 
Imatge 1: distribució embornals 

 

 
Un cop el cabal a passat a l’embornal, aquest es evacuat directament per gravetat cap al riu a 
través d’un tub de 11 cm de diàmetre.  
 
 

 
Imatge 2: detalls dels embornals 
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Exemple d’embornal en un pont: 
 

 
Imatge 3: pont situat a La Garriga 

 

 

3. CÀLCUL DEL CABAL DE DISENY 
 
Per a escollir el període de retorn a considerar en temes de drenatge hem de consultar la taula 
1.2 de la Instrucció. Per e elements de drenatge superficial de la plataforma i marges amb IMD 
mitja s’agafa un període de retorn de 10 anys. 
 
Si consultem l’Annex 6 – Hidrologia i hidràulic trobem que la precipitació diària per a T=10 anys 
és Pd = 104 mm. 
 

 
Taula 1: períodes de retorn en funció de la IMD de la via 

 
 

Per a calcular el cabal de disseny de la xarxa de drenatge, la “Instruccion 5.2-IC” proposa el 
mètode racional. Mitjançant aquest, es pot calcular el cabal d’una conca mitjançant 
l’expressió: 
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� = � · �� · �
3  

 
On: 
 
Q es el cabal que flueix al final de la conca, en m3/s 
C es el coeficient mitjà d’escorrentia de la conca, adimensional.  
It es la intensitat mitja de precipitació associada a un període de de retorn T, en mm/h. 
A és la superfície de la conca, en Km2 
 
 
Segons aquest mètode, la intensitat mitja de precipitació associada a un període de retorn T es 
pot obtenir com: 
 

��
�	

= 
��
�	

�
��,� ���,�

��,� ��
 

On: 
Id es la intensitat màxima diària associada al període de retorn donat, en mm/h. 
I1 es la intensitat màxima horària associada al període de retorn donat, en mm/h. La relació 
I1/I2 pot obtenir-se directament en la figura 2.2. de la Instrucció.  
t es el temps de concentració de la conca a drenar, en hores, en aquest cas s’agafarà 5 minuts 
degut als obstacles de la calçada (aigua que va a la calçada, cotxes,...) 
  
Per a calcular el temps de concentració s’utilitza la formula següent: 
 

� = 0,3 · ��/��.����,�� 
 
Els paràmetres presentats per calcular el disseny del drenatge per al pont mitjançant el 
mètode racional es mostren en la taula següent: 
 
 
 

Paràmetre Valor 

Precipitació diària (mm) Pd 104 

Intensitat màxima diària (mm/h) Id 4,3 

Coeficient mitjà d’escorrentia  C 1* 

Relació d’intensitats I1/Id 8 

Temps de concentració (h) t 0,17** 

Longitud des del punt més llunyà ( km) L 0,0243 

Pendent longitudinal (%) J 0,04 

Superfície de la conca (km2) A 1,75·10-4 

Intensitat mitja de precipitació (mm/h) It 82 

 
 
*S’agafa com a coeficient mitja d’escorrentia (C) 1 ja que el paviment es pràcticament 

impermeable i tota la precipitació acabarà als drens. Considerant això estem del cantó de la 

seguretat.  
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**El temps de concentració s’agafa de 10 min perquè a la calçada hi apareixen obstacles per al 

curs de l’aigua. 

 

Per tant, el cabal de disseny dels drens és: 

 

� = 1 · 82 · 10�# � 170,1
3

� 4,65 � 10�# 	(
#
)*  

 

 

 

4. CAPACITAT DE LES RIGOLES 
 

Les rigoles escollides són les següents: 

 

 

     
 

 

El fet que condicionarà l’evacuació del cabal serà la capacitat de les rigoles disposades en els 
laterals de la calçada, en el cas de desbordar incomplirien la seva funció impedient el correcte 
desguàs.  
 
Per determinar la capacitat hidràulica d’aquestes rigoles es farà mitjançant l’expressió de 
Manning: 

 
 

� �
1

+
�
�
�
#*

,
�
#*
� -

�
�*  

 
On:  

A: àrea mullada, en m2. 

P: perímetre mullat, en m. 
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n= coeficient de rugositat de Manning. 

S = pendent del flux longitudinal, en m/m. 

� = 1

0,012
·

0,008
�

#*

0,35
�

#*
· 0,04

�
�* = 0,0107

(#

)
> 0,0048 

(#

)
 

 
 
Com podem comprovar el cabal que poden transportar les rigoles per al període de retorn 
establert, és superior al cabal de disseny.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ANNEX NÚM.13. Obres 

complementaries 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

Les obres complementaries necessàries per a la construcció del present projecte es basen en la 
necessitat de fer accedir la maquinaria i els equips tècnics a l’espai fluvial del riu. El riu esta 
canalitzat mitjanant uns murs d’endegament o motes i per tant s’ha de construir una rampa 
que permeti l’accés al riu amb seguretat. 
 
Es va consultar al cap d’obres i serveis de l’ajuntament de Granollers si hi havia algun accés 
existent que permetés aquest propòsit i la resposta va ser la següent:  hi ha un accés però esta 
molt lluny de la zona del projecte, es troba situat a Canovelles (situat a més de 3 km). Es 
impensable que es donés permís per a circular amb maquinaria per a les vores del riu una 
distància tan elevada ja que perjudicaria la fauna i flora de l’entorn fluvial. Per tant, la idea de 
la rampa és la millor solució. 
També em van fer arribar un seguit de fotografies on es mostrava el procediment emprat en la 
construcció duna passarel·la de vianants a Granollers on les condicions són les mateixes. 

 

2. FOTOGRAFIES: 
 

 
Imatge 1: espai fluvial amb el riu al centre i les planes d’inundació als costat. 

 

 

 

 
Imatge 2: procés de construcció de la rampa d’accés. 
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Imatge 3: rampa acabada i utilitzada per a baixar la maquinaria i els materials. 

 
 
 
 

 
Imatge 4: disposició de les peces metàl·liques abans de soldar. 
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Imatge 5: estructura muntada. 
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3. DEFINICIÓ  DE LES OBRES 

 
3.1. RAMPA D’ACCÉS 

 
S’ha considerat que per a que la rampa sigui suficientment segura l’angle havia de ser de 12o i 

tenir una amplada de 5 metres. En les següents imatges es pot observar la geometria escollida: 

 

 

 
Imatge 6: alçat i planta de la rampa d’accés. 

 

 

 
Imatge 7: vista en 3D de la rampa d’accés. 
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� � ��� � ��2 	 
 � � 219	�� 

 

El volum de terra necessari és de 219 m3 de terra. 

 

 

3.2. PAS PER CREUAR EL RIU 

 

S’havia de decidir entre fer dues rampes o bé fer-ne una i un pas per creuar el  riu per a que les 

màquines puguin accedir a l’altre vora del riu (opció escollida en la construcció de la passarel·la 

mostrada en les fotos anteriors).  

En el present projecte també s’escollirà aquesta solució ja que a la banda est del riu hi trobem 

una zona residencial on és millor no fer-hi circular maquinaria ni camions, en canvi a la banda 

oest hi tenim un polígon industrial amb bons accessos, que és on es farà la rampa d’accés.  

 

S’utilitzaran tres tubs prefabricats de formigó de 1,2 m de diàmetre i per sobre d’ells es farà un 

rebliment de terra compactada amb corró formant la geometria que es mostra a la següent 

imatge: 

 

 

 
Imatge 8: alçat i planta del pas per creuar el riu. 

 

 

La suma de les àrees dels tres tubs és de 3,4 m2, i suposant que l’aigua va a una velocitat de 2 

m/s, es té una capacitat per desguassar un cabal de 6,8 m3/s. Tenint en compte que el cabal 

mitjà del riu Congost és de 0,58 m3/s és dona la solució com a vàlida.  

 

El volum de terra necessari és de 99,2 m3. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ANNEX NÚM.14. Procés 

constructiu i pla d’obra 
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1. DESCRIPCÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 

L’inici d’obra (10) és una fita amb duració i consumició de recursos nul·la. 

 

Després de l’inici tenim dues activitats que comencen en paral·lel. Per una banda la 

construcció de l’estructura metàl·lica al taller (20). Es transportarà en tres parts degut a la gran 

longitud de l’estructura, i es soldaran in-situ. Serà de llarg l’activitat de major durada, 140 dies, 

i es desenvoluparà en paral·lel a les activitats realitzades a la zona de projecte fins a la 

finalització de la construcció dels estreps. Per l’altre banda la contractació de formigó i acer 

(30), que s’ha estimat que durarà 2 dies.  

 

Finalitzada la contractació de formigó i acer i per a la seguretat i el bon funcionament d’alguns 

aspectes de l’obra es contracten materials varis (40) com ara proteccions individuals, 

proteccions col·lectives, encofrats, separadors,...El temps estimat és de 2 dies. 

 

Un cop acabades les activitats de gestió s’esperarà a que avanci el procés de construcció de 

l’estructura metàl·lica al taller. No tindria sentit començar a realitzar la part de l’obra in situ i 

després haver de deixar l’obra parada més de 3 mesos esperant a que s’acabi de construir 

l’estructura ja que perdríem molts diners amb el material llogat que no s’estarien utilitzant.  

 

Així que després de 104 dies des de la finalització de les activitats de contractació (en aquests 

104 dies ja s’hi conta el temps necessari per al transport de tots els materials i maquinària a 

l’obra) es començarà a realitzar els treballs previs i l’accés per a la maquinària (50). La duració 

serà de 3 dies. Els treballs previs consistiran en desbrossar la zona de projecte, delimitar i 

senyalitzar tot l’entorn afectat per l’obra i també crear una rampa d’accés per a la maquinària i 

un pas superior al riu per a que la maquinaria pugui travessar duna vora del riu a l’altra.  

 

Un cop les màquines ja han pogut baixar a la vora del riu ja es pot començar a fer les 

demolicions (60) de les motes per a que quedi l’espai per a realitzar els estreps, amb una 

durada de 6 dies. Aquestes demolicions també inclouran les voreres, vorades i paviment de les 

zones de les rotondes afectades per la connexió del pont amb elles.  

 

Tot seguit es procedirà a construir els estreps (70). S’ha estimat que excavar, encofrar, 

aferrallar, formigonar i vibrar trigarà un total de 6 dies. Es deixarà un marge de 7 dies per a fer 

els rebliments, explanada i pavimentació rotondes (80). Que consistirà en fer els rebliments de 

terra necessaris per donar-li la rasant adequada a les zones de connexió, estendre l’esplanada i 

pavimentar,  que trigarà 5 dies en completar-se. 

 

Un cop arribat a aquest punt ja es pot muntar les parts de l’estructura metàl·lica (90) creada al 

taller. Seran un total de 3 parts que es soldaran per un equip tècnic especialitzat. Primer es 

construiran unes cimbres en forma de piles provisionals en les quals es sustentaran totes les 
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parts de l’estructura per a que es puguin soldar amb comoditat. Un cop soldada es retiraran. El 

temps estimat és de 10 dies. 

 

El següent pas és la construcció de la llosa de formigó del pont (100). L’activitat inclou la 

col·locació de les prelloses, l’aferrallat, el formigonat i el vibrat. Per evitar els efectes de la 

retracció es formigonaran trams intercalats de 10 metres deixant unes armadures sortints per 

a que posteriorment es pugui aferrallar i formigonar els trams que s’havien deixat buits.  S’ha 

estimat una durada de 10 dies. Com que s’ha d’esperar un temps de 28 dies per a que el 

formigó de la llosa tingui la resistència suficient com per aguantar amb garanties el pes de la 

pavimentadora s’aprofitarà aquest temps per posar el terra de fusta a les voreres (110) que 

durarà 3 dies.  

 

S’esperarà 4 dies i es col·locaran els acabats del pont (120), com que el formigó de la llosa ja té 

una edat de 7 dies, ja té el 60% de la seva resistència i es poden col·locar els elements 

d’il·luminació, barreres de seguretat, baranes,...amb seguretat.  

 

Després d’això s’esperarà 11 dies per a la pavimentació del pont (130), que durarà 2 dies.  

 

Tot seguit es pot procedir a la col·locació d’elements de senyalització vertical i horitzontal 

(140) i també  la col·locació d’ampits de protecció, que durarà 4 dies. 

 

Finalment l’aixecament d’obra (150) durarà 3 dies i es deixarà l’obra en les condicions 

adequades per a ser utilitzada per als ciutadans.  

 

 

2. LLISTAT D’ACTIVITATS 
 

10. Inici de l’obra 

 

ACTIVITATS DE CONRACTACIÓ 

 

30. Contractació materials varis 

40. Contractació formigó i acer 

 

 

ACTIVITATS D’EXECUCIÓ 

 

20. Construcció estructura metàl·lica 

50. Accés maquinària i treballs previs 

60. Demolicions  

70. Construcció estreps  

80. Rebliments, esplanada i pavimentació rotondes 
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90. Muntatge estructura metàl·lica 

100. Construcció llosa de formigó 

110. Voreres 

120. Acabats 

130. Pavimentació pont 

140. Senyalització i seguretat viaria 

150. Aixecament d’obra 

 

 

3. CARPETA D’ACTIVITATS 

 
No NOM DE L’ACTIVITAT DURACIÓ  

10 Inici de l’obra 0 

TIPUS D’ACTIVITAT - 

DESCRIPCIÓ 

Començament i posada en marxa de l’obra 

LLIGADURA AMB ALTRES ACTIVITATS 

Activitat precedent Tipus de lligadura Duració 

 
No NOM DE L’ACTIVITAT DURACIÓ  

20 Construcció estructura metàl·lica 140 

TIPUS D’ACTIVITAT Execució 

DESCRIPCIÓ 

Construcció al taller de l’estructura metàl·lica, transport a l’obra i muntatge de les tres parts 
soldant in-situ.  

LLIGADURA AMB ALTRES ACTIVITATS 

Activitat precedent Tipus de lligadura Duració 

1 Inici d’obra FC 0 

 
No NOM DE L’ACTIVITAT DURACIÓ  

30 Contractació materials varis 2 

TIPUS D’ACTIVITAT Gestió i contractació 

DESCRIPCIÓ 

Contractació de proteccions individuals i col·lectives i barracons per a obres. Dins de les 
proteccions individuals trobem cascs, botes de seguretat, tratge impermeable, peces de roba 
reflectants, protectors auditius guants, mascaretes contra la pols i ulleres protectores.  
Dins de les proteccions col·lectives podem destacar la senyalització interior i exterior de 
l’obra, baranes, tanques de contenció per als vianants. 
També s’inclouen materials com encofrats, separadors ,elements de construcció de la cimbra i 
prelloses. 

LLIGADURA AMB ALTRES ACTIVITATS 

Activitat precedent Tipus de lligadura Duració 

10 Inici de l’obra FC 0 
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No NOM DE L’ACTIVITAT DURACIÓ  

40 Contractació Formigó i Acer 2 

TIPUS D’ACTIVITAT Gestió i contractació 

DESCRIPCIÓ 

Contractació del formigó fresc que serà subministrat a l’obra mitjançant camions formigonera 
i també l’acer necessari per a les armadures dels estreps i la llosa del pont. 

LLIGADURA AMB ALTRES ACTIVITATS 

Activitat precedent Tipus de lligadura Duració 

30 Contractació materials 
varis 

FC 0 

 

 

 

 
No NOM DE L’ACTIVITAT DURACIÓ  

50 Accés maquinària i treballs previs 3 

TIPUS D’ACTIVITAT Execució  

DESCRIPCIÓ 

Delimitació i senyalització de la zona on es realitzarà l’obra i col·locació de les casetes d’obres 
i enginyers. Desbrossament i construcció de l’accés per a la maquinària a la vora del riu i el 
pas per a que la maquinaria pugui creuar el riu.  

LLIGADURA AMB ALTRES ACTIVITATS 

Activitat precedent Tipus de lligadura Duració 

40 Contractació Formigó i 
Acer 

FC 104 

 

 

 

 
No NOM DE L’ACTIVITAT DURACIÓ  

60 Demolicions 6 

TIPUS D’ACTIVITAT Execució 

DESCRIPCIÓ 

Demolició de les motes per a deixar espai per a la construcció dels estreps. Demolició de la 
vorera, vorada i paviment requerit per a la correcta connexió del pont amb les rotondes.   

LLIGADURA AMB ALTRES ACTIVITATS 

Activitat precedent Tipus de lligadura Duració 

50 Accés maquinària i treballs 
previs 

FC 0 

 

 

 



Annex núm.14: procés constructiu i pla d’obra  Projecte constructiu de Pont 
  sobre el riu Congost al municipi de Granollers. 
 

  

7 
 

 
No NOM DE L’ACTIVITAT DURACIÓ  

70 Construcció estreps  6 

TIPUS D’ACTIVITAT Execució 

DESCRIPCIÓ 

Excavació, encofrat, col·locació d’armadures, formigonat i vibrat dels estreps.  S’esperarà un 
temps de 7 dies abans de fer el rebliment al seu extradós.  

LLIGADURA AMB ALTRES ACTIVITATS 

Activitat precedent Tipus de lligadura Duració 

60 Demolicions FC 0 

 

 

 

 
No NOM DE L’ACTIVITAT DURACIÓ  

80 Rebliments, esplanada i pavimentació rotondes 5 

TIPUS D’ACTIVITAT Execució 

DESCRIPCIÓ 

Es farà un rebliment localitzat a l’estrep oest i en l’estrep est un rebliment que permeti donar 
la rasant adequada per a la connexió del pont. Construcció de les esplanades i pavimentació 
de les parts de les rotondes que s’han hagut de demolir prèviament.  

LLIGADURA AMB ALTRES ACTIVITATS 

Activitat precedent Tipus de lligadura Duració 

70 Construcció estreps FC 7 

 

 

 

 
No NOM DE L’ACTIVITAT DURACIÓ  

90 Muntatge estructura metàl·lica  10 

TIPUS D’ACTIVITAT Execució 

DESCRIPCIÓ 

Procés de soldadura in-situ de les parts d’estructura metàl·lica portades del taller. També es 
té en compte el temps de preparació de construcció de les cimbres.  

LLIGADURA AMB ALTRES ACTIVITATS 

Activitat precedent Tipus de lligadura Duració 

20 Construcció estructura 
metàl·lica 
80 Rebliment i pavimentació 
rotondes 

FC 
 
FC 

0 
 
5 
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No NOM DE L’ACTIVITAT DURACIÓ  

100 Construcció llosa de formigó 10 

TIPUS D’ACTIVITAT Execució 

DESCRIPCIÓ 

Col·locació de les prelloses, armadures i formigonat de la llosa. No es formigonarà d’un sol 
cop sinó que s’intercalaran trams de 10 metres deixant espais buits, que es formigonaran 
després.  

LLIGADURA AMB ALTRES ACTIVITATS 

Activitat precedent Tipus de lligadura Duració 

120 Muntatge estructura 
metàl·lica 

FC 0 

 

 
No NOM DE L’ACTIVITAT DURACIÓ  

110 Voreres 3 

TIPUS D’ACTIVITAT Execució 

DESCRIPCIÓ 

Muntatge de la superfície de fusta de les voreres. 

LLIGADURA AMB ALTRES ACTIVITATS 

Activitat precedent Tipus de lligadura Duració 

100 Construcció llosa de 
formigó 

FC 0 

 

 
No NOM DE L’ACTIVITAT DURACIÓ  

120 Acabats 10 

TIPUS D’ACTIVITAT Execució 

DESCRIPCIÓ 

Instal·lació dels elements d’il·luminació, baranes vianants i gespa artificial. 

LLIGADURA AMB ALTRES ACTIVITATS 

Activitat precedent Tipus de lligadura Duració 

110 Voreres FC 4 

 

 
No NOM DE L’ACTIVITAT DURACIÓ  

130 Pavimentació del pont 2 

TIPUS D’ACTIVITAT Execució 

DESCRIPCIÓ 

Pavimentació del pont. 

LLIGADURA AMB ALTRES ACTIVITATS 

Activitat precedent Tipus de lligadura Duració 

100 Llosa de formigó  
120 Acabats 

FC 
FC 

28 dies 
11 dies 
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No NOM DE L’ACTIVITAT DURACIÓ  

140 Senyalització i seguretat viaria 4 

TIPUS D’ACTIVITAT Execució 

DESCRIPCIÓ 

Col·locació de la senyalització horitzontal i vertical i les barreres de protecció.  

LLIGADURA AMB ALTRES ACTIVITATS 

Activitat precedent Tipus de lligadura Duració 

140 Pavimentació FC  0 

 

 
No NOM DE L’ACTIVITAT DURACIÓ  

150 Aixecament d’obra 3 

TIPUS D’ACTIVITAT Execució 

DESCRIPCIÓ 

 Es retirarà tot el material de l’obra: senyalització provisional, maquinaria, casetes d’obrers, 
rampa d’accés,... 

LLIGADURA AMB ALTRES ACTIVITATS 

Activitat precedent Tipus de lligadura Duració 

150 Senyalització i seguretat 
viaria 

FC 0 
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4. DIAGRAMA DE GANTT 
 

En la carpeta d’activitats hi ha la duració de les activitats sense comptar amb els dies festius 

(diumenges). Per obtenir una millor estimació del termini real de l’obra es multiplicaran 

aquests temps per a un coeficient de 1,17 per a tenir-los en compte. 
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1. INTRODUCCIÓ 

En el present Annex s’identifica els serveis presents a la zona de projecte i s’analitza si poden 
suposar algun inconvenient per a les obres d’execució del present projecte. S’han obtingut els 
plànols de serveis de la web de l’Ajuntament de Granollers. Com es pot veure són una mica 
antics ja que la rotonda oest encara no estava construïda, però al no disposar-ne de més 
actuals, es donaran per bons. 

 

2. XARXA D’AIGUA POTABLE 

 
Imatge 1: xarxa d’aigua potabe. 

 

Com podem veure en la imatge la xarxa d’aigua potable no afecta a la zona d’estudi del 
projecte. 

 

3. XARXA DE CLAVEGUERAM 

 



Annex núm.15: Serveis afectats  Projecte constructiu de Pont 
  sobre el riu Congost al municipi de Granollers. 
 

  

4 
 

Imatge 2. Xarxa de clavegueram  
Pel que fa al clavegueram sí que trobem incidència en la zona. Per una banda en la rotonda 
oest tenim una claveguera d’un metre de diàmetre que intercedirà en l’excavació de l’estrep 
oest.  A més a més s’han detectat tres pous de registre: 

 

 
Imatge 3. Pous de registre a la rotonda oest.  

 

La solució que es proposa es la demolició dels pous i la claveguera per a tenir el suficient espai 
per a construir l’estrep i un cop fet, es tornaran a construir sense canviar la ubicació.  

Pel que fa a la rotonda est també hi ha incidència però en aquest cas la claveguera passa de 
forma paral·lela al mur d’endegament, i conseqüentment, passarà paral·lela a l’estrep. 

Per aquest cas es proposa dissenyar una mesura per a protegir aquest, i d’altres serveis que 
tenen el mateix traçat, de manera que es pugui excavar sense haver de treure el serveis i 
tornar-los a posar després. Aquesta mesura és la que s’explica en l’apartat 7 SOLUCIÓ 
PROPOSADA. 

 

4. ENLLUMENAT 

 
Imatge 4. Enllumenat. 

 





Annex núm.15: Serveis afectats  Projecte constructiu de Pont 
  sobre el riu Congost al municipi de Granollers. 
 

  

6 
 

 

6. XARXA DE GAS 

 

 
Imatge 8: Xarxa de gas. 

 

Per finalitzar tenim la xarxa de gas, que com veiem en la imatge a la rotonda oest no afecta 
però a la est sí, passant de manera paral·lela a la mota abans de creuar el riu. La solució serà la 
que s’explica a continuació. 

 

 

7. SOLUCIÓ PROPOSADA 

 

 

La solució proposada per als serveis que passen en paral·lel a la mota en la rotonda est es basa 
en no deixar els serveis a l’aire sinó donar-los un suport en el quan recolzar-se. Això es farà 
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mitjançant puntals metàl·lics. D’aquesta manera es tindrà prou espai com per muntar els 
encofrats per l’estrep (que quedarà per davant del serveis) i a la vegada no s’hauran de retirar 
els serveis. S’haurà d’anar amb molta cura a l’hora de treballar-hi a prop i es recomana utilitzar 
maquinaria de petit format.  
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Projecte constructiu de Pont sobre el riu Congost al Municpi de Granollers

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 22/01/14 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 23,30000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 23,30000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 23,30000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 23,30000 €

A0125000 h Oficial 1a soldador 23,69000 €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 23,30000 €

A012F000 h Oficial 1a manyà 23,67000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 24,08000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 24,08000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 23,30000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 26,91000 €

A012P200 h Oficial 2a jardiner 25,21000 €

A0133000 h Ajudant encofrador 20,68000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 20,68000 €

A0135000 h Ajudant soldador 20,76000 €

A0137000 h Ajudant col·locador 20,68000 €

A013F000 h Ajudant manyà 20,76000 €

A013H000 h Ajudant electricista 20,65000 €

A013M000 h Ajudant muntador 20,68000 €

A013P000 h Ajudant jardiner 23,89000 €

A0140000 h Manobre 19,47000 €

A0150000 h Manobre especialista 20,15000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 22/01/14 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,58000 €

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 68,31000 €

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 86,18000 €

C1312350 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 21 a 25 t 97,13000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 50,00000 €

C1313332 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb bivalva batiló 50,00000 €

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 62,96000 €

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 50,44000 €

C13350A0 h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 59,14000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 66,20000 €

C1502D00 h Camió cisterna de 6 m3 40,14000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 41,32000 €

C1503000 h Camió grua 44,62000 €

C1503500 h Camió grua de 5 t 46,97000 €

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 37,80000 €

C1504S00 h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 51,98000 €

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 48,98000 €

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 156,75000 €

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 28,42000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,77000 €

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 53,99000 €

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 60,52000 €

C170E000 h Escombradora autopropulsada 41,62000 €

C1B0UV10 h Màquina per a pintar marcas vials, amb pintura termoplàstica 37,39000 €

C1B0UV20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica 33,98000 €

C2005000 h Regle vibratori 4,90000 €

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,12000 €

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 7,78000 €

CR11B700 h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador 45,59000 €

CRE23000 h Motoserra 3,11000 €

CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 8,39000 €

CZ13GA01 h Electrobomba submergible amb diàmetre d'impulsió DN-entre 80 i 150 mm, amb motor de 8 kW de
potència i muntada amb guardamotor

4,03000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 22/01/14 Pàg.: 3

MATERIALS

0003 m Junta de dil·latació de la casa MECANOGUMBA. 270,00000 €

B0111000 m3 Aigua 1,25000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 19,18000 €

B0314400 t Sorra de sílice de 0 a 5 mm 185,88000 €

B0315601 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 69,83000 €

B0371000 m3 Tot-u natural 20,64000 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 18,90000 €

B03D1000 m3 Terra seleccionada 9,98000 €

B03D6000 m3 Terra tolerable 4,05000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,30000 €

B0532310 kg Calç aèria CL 90 0,09000 €

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
C60B3/B4 ADH(ECR-1)

0,41000 €

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF5
IMP(ECI) amb un contingut de fluidificant > 2%

0,43000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

55,93000 €

B065910C m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

62,91000 €

B065E60B m3 Formigó HA-30/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

66,60000 €

B065E74B m3 Formigó HA-30/B/20/IIa+H de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+H

73,15000 €

B06L361B m3 Formigó lleuger HLE-25/B/10/IIa, de densitat 1200 a 1500 kg/m3, grandària màxima del granulat 10
mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

100,02000 €

B06NLA1B m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, HL-150/B/10

57,91000 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

55,05000 €

B0710180 t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

34,23000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

30,48000 €

B0905000INGJ kg Adhesiu de poliuretà, bicomponent per a la col·locació de tot tipus de rajoles ceràmiques en suports
deformables, per a interiors i exteriors, de color blanc, ref. B41061001 de la serie Adhesius en
dispersió de BUTECH

7,26000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,09000 €

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,99000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,15000 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,61000 €

B0B341C2 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080

0,91000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,42000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 211,79000 €

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 20,54000 €

B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 2,44000 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,21000 €

B0DA1350 m2 Lloseta prefabricada de formigó pretesat de 0,7 m d'amplària i 6 cm de gruix 26,03000 €
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B0DB1720 m Contrafort metàl·lic per a parament de mur, d'alçària 5 i 10 m i 200 usos 5,50000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,63000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,20000 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no especials amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

45,00000 €

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no especials amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

85,00000 €

B44Z502A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb
una capa d'imprimació antioxidant

1,00000 €

B4PZC420 dm3 Neoprè armat per a recolzaments, de volum més de 6 dm3 amb perns soldats 15,41000 €

B7Z24000I5R6 kg Emulsió asfàltica no iònica per a recobriment de murs, fonaments o com emulsió bituminosa per a
la protecció de superfícies, formigons, etc, segons norma UNE 104-231, envàs de 10 kg, ref.
10860210 de la serie IMPRIMACIONS, EMULSIONS I ADHESIUS de TEXSA

2,24000 €

B96512C0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons
UNE-EN 1340

4,86000 €

B9E13100 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 6,90000 €

B9H11851 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític

52,44000 €

B9H11C51 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític

51,30000 €

B9H313P1 t Mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 8B PMB 45/80-60(BM-3b)
amb betum modificat i granulat granític

61,13000 €

B9PG400F m2 Gespa sintètica de fibra de poliolefina de 10 a 20 mm d'alçària 27,56000 €

B9RZ3000 m Cinta termoadhesiva 0,97000 €

BB151AA0 m Barana d'acer inoxidable austenític de designació AISI 304, amb passamà, travesser inferior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària

250,00000 €

BBA12000 kg Pintura no reflectora per a senyalització 6,00000 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 3,72000 €

BBM11202 u Placa triangular, de 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 70,24000 €

BBM12602 u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 48,29000 €

BBM1AHA2 u Placa informativa de 60x60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 62,12000 €

BBM2AA00 m Barrera de seguretat flexible d'acer galvanitzat, formada per perfil longitudinal, de secció en doble
ona amb característiques AASHO

17,46000 €

BBM31200 m2 Cartell d'alumini extruït, acabat amb làmina reflectora de nivell 3 d'intensitat 232,75000 €

BBMZ1210 m Suport de perfil d'acer galvanitzat C-120, per a barreres de seguretat 7,98000 €

BBMZ2611 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit 26,95000 €

BBMZ5610 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 76 mm de diàmetre al fonament de
senyals de trànsit

49,25000 €

BBMZA810 u Amortidor de perfil d'acer galvanitzat, de secció en doble ona, per a barreres de seguretat 7,50000 €

BBMZP010 m Part proporcional d'elements de fixació, per a barreres de seguretat 5,14000 €

BBMZZ126 u Pp de placa d'acer amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a fonamentació de
suport d'alumini

38,88000 €

BBMZZ601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de senyals de trànsit 0,73000 €

BD5ZBJA0 u Reixa fixa per a embornal, de fosa grisa de 780x340x40 mm i 41 kg de pes 50,70000 €

BD78U580 m Tub de formigó armat de diàmetre interior 1000 mm, classe B, de base plana, amb unió endoll
campana, amb junta de goma estanca segons norma UNE 127-010

101,11000 €
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BD78U620 m Tub de formigó armat de diàmetre interior 1200 mm, classe C, de base plana, amb unió endoll
campana, amb junta de goma estanca segons norma UNE 127-010

147,29000 €

BDDZ51A0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm 4,44000 €

BDDZ8DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, recolzada i fixada amb
cargols, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

226,48000 €

BHM11F22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

171,80000 €

BHN32540 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a
pressió alta de 70 W, de preu superior, tancada, amb allotjament per a equip

350,00000 €

BHNAT310 u Balisa lluminosa de fosa, de forma cilíndrica amb difusor cilíndric de plàstic, amb 3 leds d'1 W 178,00000 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 39,85000 €

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 55,88000 €
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D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 78,93000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,15000 = 20,15000

Subtotal: 20,15000 20,15000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900

Subtotal: 1,23900 1,23900

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,25000 = 0,25000

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 19,18000 = 31,26340

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 103,30000 = 25,82500

Subtotal: 57,33840 57,33840

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20150

COST DIRECTE 78,92890

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,92890

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 108,91000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 20,15000 = 21,15750

Subtotal: 21,15750 21,15750

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,77000 = 1,28325

Subtotal: 1,28325 1,28325

Materials

B0532310 kg Calç aèria CL 90 400,000      x 0,09000 = 36,00000

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 103,30000 = 20,66000

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 19,18000 = 29,34540

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,25000 = 0,25000

Subtotal: 86,25540 86,25540

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21158

COST DIRECTE 108,90773

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,90773
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D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 105,72000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 20,15000 = 21,15750

Subtotal: 21,15750 21,15750

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,77000 = 1,28325

Subtotal: 1,28325 1,28325

Materials

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,380      x 19,18000 = 26,46840

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 103,30000 = 39,25400

B0532310 kg Calç aèria CL 90 190,000      x 0,09000 = 17,10000

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,25000 = 0,25000

Subtotal: 83,07240 83,07240

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21158

COST DIRECTE 105,72473

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,72473

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 0,87000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 20,68000 = 0,10340

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 23,30000 = 0,11650

Subtotal: 0,21990 0,21990

Materials

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 0,61000 = 0,64050

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,09000 = 0,01112

Subtotal: 0,65162 0,65162

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00220

COST DIRECTE 0,87372

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,87372
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P-1 0001 m3 Muntatge vorera de llistons de fusta Iroko. Rend.: 1,000 812,75 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-2 002 m Junta de dil·latació Rend.: 1,000 277,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 19,47000 = 7,78800

Subtotal: 7,78800 7,78800

Materials

0003 m Junta de dil·latació de la casa MECANOGUMBA. 1,000      x 270,00000 = 270,00000

Subtotal: 270,00000 270,00000

COST DIRECTE 277,78800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 277,78800

P-3 F21H1A53 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior,
accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 115,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 19,47000 = 3,89400

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 24,08000 = 12,04000

Subtotal: 15,93400 15,93400

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,169 /R x 50,00000 = 8,45000

C1504S00 h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 0,500 /R x 51,98000 = 25,99000

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 46,97000 = 23,48500

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,600 /R x 68,31000 = 40,98600

Subtotal: 98,91100 98,91100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23901

COST DIRECTE 115,08401
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 115,08401

P-4 G2135323 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió

Rend.: 1,000 51,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,800 /R x 20,15000 = 16,12000

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 19,47000 = 9,73500

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,400 /R x 23,69000 = 9,47600

Subtotal: 35,33100 35,33100
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Maquinària

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,400 /R x 7,78000 = 3,11200

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 50,00000 = 6,05000

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,400 /R x 16,58000 = 6,63200

Subtotal: 15,79400 15,79400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,52997

COST DIRECTE 51,65497
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,65497

P-5 G2192B02 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada
sobre terra amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

Rend.: 1,000 1,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0265 /R x 50,00000 = 1,32500

Subtotal: 1,32500 1,32500

COST DIRECTE 1,32500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,32500

P-6 G2194JG5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 4,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,061 /R x 68,31000 = 4,16691

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0065 /R x 86,18000 = 0,56017

Subtotal: 4,72708 4,72708

COST DIRECTE 4,72708
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,72708

P-7 G2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió

Rend.: 1,000 3,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0033 /R x 86,18000 = 0,28439

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,054 /R x 68,31000 = 3,68874

Subtotal: 3,97313 3,97313
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COST DIRECTE 3,97313
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,97313

P-8 G21B1501 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i
demolició d'ancoratges amb base de formigó i situats
cada 4 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

Rend.: 1,000 12,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,050 /R x 23,30000 = 1,16500

A0150000 h Manobre especialista 0,040 /R x 20,15000 = 0,80600

A0140000 h Manobre 0,210 /R x 19,47000 = 4,08870

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,150 /R x 23,69000 = 3,55350

Subtotal: 9,61320 9,61320

Maquinària

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,150 /R x 7,78000 = 1,16700

C1312350 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 21 a
25 t

0,011 /R x 97,13000 = 1,06843

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,020 /R x 16,58000 = 0,33160

Subtotal: 2,56703 2,56703

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14420

COST DIRECTE 12,32443
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,32443

P-9 G21B3001 m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 16,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,210 /R x 19,47000 = 4,08870

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,300 /R x 23,69000 = 7,10700

A0121000 h Oficial 1a 0,052 /R x 23,30000 = 1,21160

A0150000 h Manobre especialista 0,060 /R x 20,15000 = 1,20900

Subtotal: 13,61630 13,61630

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,030 /R x 16,58000 = 0,49740

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,300 /R x 7,78000 = 2,33400

Subtotal: 2,83140 2,83140

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20424

COST DIRECTE 16,65194
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,65194
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P-10 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical
de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions

Rend.: 1,000 31,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,500 /R x 20,15000 = 10,07500

A0121000 h Oficial 1a 0,350 /R x 23,30000 = 8,15500

Subtotal: 18,23000 18,23000

Maquinària

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,350 /R x 7,78000 = 2,72300

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,067 /R x 46,97000 = 3,14699

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0566 /R x 50,00000 = 2,83000

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,067 /R x 68,31000 = 4,57677

Subtotal: 13,27676 13,27676

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27345

COST DIRECTE 31,78021
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,78021

P-11 G21D1331 m Demolició de claveguera de fins a 100 cm de
diàmetre o fins a 60x90 cm, de formigó vibropremsat
amb solera de 20 cm de formigó, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 12,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,320 /R x 20,15000 = 6,44800

Subtotal: 6,44800 6,44800

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,160 /R x 16,58000 = 2,65280

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,066 /R x 50,00000 = 3,30000

Subtotal: 5,95280 5,95280

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09672

COST DIRECTE 12,49752
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,49752

P-12 G21DFG02 m Demolició de pou de diàmetre 80 cm, de parets de 15
cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

Rend.: 1,000 5,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,109 /R x 50,00000 = 5,45000

Subtotal: 5,45000 5,45000
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COST DIRECTE 5,45000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,45000

P-13 G21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària,
arrencant la soca, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la
mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20
km)

Rend.: 1,000 164,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,440 /R x 23,89000 = 10,51160

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,440 /R x 26,91000 = 11,84040

Subtotal: 22,35200 22,35200

Maquinària

CRE23000 h Motoserra 0,440 /R x 3,11000 = 1,36840

CR11B700 h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador

1,050 /R x 45,59000 = 47,86950

C1503000 h Camió grua 1,100 /R x 44,62000 = 49,08200

Subtotal: 98,31990 98,31990

Materials

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus de troncs i soques no especials amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,430      x 85,00000 = 36,55000

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no especials amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,150      x 45,00000 = 6,75000

Subtotal: 43,30000 43,30000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33528

COST DIRECTE 164,30718
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 164,30718

P-14 G2223S11 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, més
de 4 m de fondària i més de 2 m d'amplària, en
terreny fluix, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre
camió

Rend.: 1,000 10,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,47000 = 0,97350

Subtotal: 0,97350 0,97350

Maquinària

C1313332 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
bivalva batiló

0,1997 /R x 50,00000 = 9,98500

Subtotal: 9,98500 9,98500
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01460

COST DIRECTE 10,97310
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,97310

P-15 G2264111 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable d'aportació, en
tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

Rend.: 1,000 8,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1502D00 h Camió cisterna de 6 m3 0,010 /R x 40,14000 = 0,40140

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,020 /R x 66,20000 = 1,32400

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 0,010 /R x 62,96000 = 0,62960

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,013 /R x 86,18000 = 1,12034

Subtotal: 3,47534 3,47534

Materials

B03D6000 m3 Terra tolerable 1,200      x 4,05000 = 4,86000

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,25000 = 0,06250

Subtotal: 4,92250 4,92250

COST DIRECTE 8,39784
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,39784

P-16 G2264212 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable d'aportació, en
tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i essent necessària la dessecació

Rend.: 1,000 7,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,009 /R x 86,18000 = 0,77562

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,014 /R x 66,20000 = 0,92680

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 0,007 /R x 62,96000 = 0,44072

Subtotal: 2,14314 2,14314

Materials

B03D6000 m3 Terra tolerable 1,200      x 4,05000 = 4,86000

Subtotal: 4,86000 4,86000

COST DIRECTE 7,00314
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,00314

P-17 G2266211 m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, en
tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

Rend.: 1,000 14,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària
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C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,014 /R x 66,20000 = 0,92680

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 0,007 /R x 62,96000 = 0,44072

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,009 /R x 86,18000 = 0,77562

C1502D00 h Camió cisterna de 6 m3 0,007 /R x 40,14000 = 0,28098

Subtotal: 2,42412 2,42412

Materials

B03D1000 m3 Terra seleccionada 1,200      x 9,98000 = 11,97600

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,25000 = 0,06250

Subtotal: 12,03850 12,03850

COST DIRECTE 14,46262
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,46262

P-18 G226J210 m3 Estesa i piconatge de tot-u natural d'aportació, en
tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat

Rend.: 1,000 27,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,036 /R x 19,47000 = 0,70092

Subtotal: 0,70092 0,70092

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,009 /R x 86,18000 = 0,77562

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,014 /R x 66,20000 = 0,92680

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 0,007 /R x 62,96000 = 0,44072

Subtotal: 2,14314 2,14314

Materials

B0371000 m3 Tot-u natural 1,200      x 20,64000 = 24,76800

Subtotal: 24,76800 24,76800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01051

COST DIRECTE 27,62257
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,62257

P-19 G228L10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m,
amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró
vibratori per a compactar, amb compactació del 95 %
PM

Rend.: 1,000 6,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,072 /R x 50,00000 = 3,60000

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,055 /R x 50,44000 = 2,77420

Subtotal: 6,37420 6,37420
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COST DIRECTE 6,37420
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,37420

P-20 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 0,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0065 /R x 86,18000 = 0,56017

Subtotal: 0,56017 0,56017

COST DIRECTE 0,56017
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,56017

P-21 G2616H02 m3 Esgotament d'excavació a cel obert, rases i pous,
amb electrobomba submergible per a un cabal màxim
de 150 m3/h i alçària manomètrica total fins a 10 m

Rend.: 1,000 0,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,010 /R x 23,30000 = 0,23300

A0140000 h Manobre 0,022 /R x 19,47000 = 0,42834

Subtotal: 0,66134 0,66134

Maquinària

CZ13GA01 h Electrobomba submergible amb diàmetre d'impulsió
DN-entre 80 i 150 mm, amb motor de 8 kW de
potència i muntada amb guardamotor

0,010 /R x 4,03000 = 0,04030

CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,010 /R x 8,39000 = 0,08390

Subtotal: 0,12420 0,12420

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01653

COST DIRECTE 0,80207
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,80207

P-22 G3Z112R1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó HL-150/B/10 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

Rend.: 1,000 10,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,075 /R x 23,30000 = 1,74750

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,47000 = 2,92050

Subtotal: 4,66800 4,66800

Materials

B06NLA1B m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 10 mm, HL-150/B/10

0,105      x 57,91000 = 6,08055

Subtotal: 6,08055 6,08055
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07002

COST DIRECTE 10,81857
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,81857

P-23 G445525 kg Acer S 355 K2 W, per estructures i reforços en perfils
laminats o plancha, treballat a taller, col·locació a
obra i pintat de protecció.
Els elements estructurals amb soldadures
d'espessors superiors a 17 mm es sotmetran a
tractaments tèrmics de relaxació de tensions.

Rend.: 1,000 3,29 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-24 G440V031 u Pern connectador totalment col·locat. Rend.: 1,000 2,43 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-25 G45C1LH4 m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IIa+H, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 101,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,320 /R x 19,47000 = 6,23040

Subtotal: 6,23040 6,23040

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,130 /R x 156,75000 = 20,37750

Subtotal: 20,37750 20,37750

Materials

B065E74B m3 Formigó HA-30/B/20/IIa+H de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+H

1,020      x 73,15000 = 74,61300

Subtotal: 74,61300 74,61300

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,15576

COST DIRECTE 101,37666
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,37666

P-26 G45FACH4 m3 Formigó per a carregador d'estrep, HA-30/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 98,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 19,47000 = 8,76150

Subtotal: 8,76150 8,76150

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,140 /R x 156,75000 = 21,94500

Subtotal: 21,94500 21,94500

Materials
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B065E60B m3 Formigó HA-30/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,020      x 66,60000 = 67,93200

Subtotal: 67,93200 67,93200

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,21904

COST DIRECTE 98,85754
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,85754

P-27 G4BC3100 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres
de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 20,68000 = 0,20680

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,012 /R x 23,30000 = 0,27960

Subtotal: 0,48640 0,48640

Materials

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,87372 = 0,87372

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,012      x 1,09000 = 0,01308

Subtotal: 0,88680 0,88680

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00730

COST DIRECTE 1,38050
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,38050

P-28 G4BC3200 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres
de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,009 /R x 20,68000 = 0,18612

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,011 /R x 23,30000 = 0,25630

Subtotal: 0,44242 0,44242

Materials

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,87372 = 0,87372

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,012      x 1,09000 = 0,01308

Subtotal: 0,88680 0,88680

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00664

COST DIRECTE 1,33586
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,33586
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P-29 G4BF3101 kg Armadura per a estreps AP500 S en barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,012 /R x 20,68000 = 0,24816

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 23,30000 = 0,23300

Subtotal: 0,48116 0,48116

Materials

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,87372 = 0,87372

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,012      x 1,09000 = 0,01308

Subtotal: 0,88680 0,88680

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00722

COST DIRECTE 1,37518
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,37518

P-30 G4BF3201 kg Armadura per a estreps AP500 S en barres de
diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,009 /R x 23,30000 = 0,20970

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 20,68000 = 0,20680

Subtotal: 0,41650 0,41650

Materials

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,87372 = 0,87372

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,012      x 1,09000 = 0,01308

Subtotal: 0,88680 0,88680

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00625

COST DIRECTE 1,30955
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,30955

P-31 G4D81301 m2 Col·locació d'encofrat perdut de lloseta prefabricada
de 6 cm de gruix, per a taulers de ponts de bigues

Rend.: 1,000 42,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,220 /R x 19,47000 = 4,28340

A0133000 h Ajudant encofrador 0,330 /R x 20,68000 = 6,82440

A0121000 h Oficial 1a 0,110 /R x 23,30000 = 2,56300

Subtotal: 13,67080 13,67080

Materials
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B0DA1350 m2 Lloseta prefabricada de formigó pretesat de 0,7 m
d'amplària i 6 cm de gruix

1,100      x 26,03000 = 28,63300

Subtotal: 28,63300 28,63300

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,34177

COST DIRECTE 42,64557
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,64557

P-32 G4DCBD00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses
inclinades, per a una alçària de com a màxim 5 m,
amb tauler de fusta de pi

Rend.: 1,000 46,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,932 /R x 23,30000 = 21,71560

A0133000 h Ajudant encofrador 0,932 /R x 20,68000 = 19,27376

Subtotal: 40,98936 40,98936

Materials

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

0,0151      x 20,54000 = 0,31015

B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,15000 = 0,11581

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0038      x 211,79000 = 0,80480

B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 5 usos

1,100      x 2,44000 = 2,68400

B0DZA000 l Desencofrant 0,040      x 2,63000 = 0,10520

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,2991      x 0,42000 = 0,54562

Subtotal: 4,56558 4,56558

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,02473

COST DIRECTE 46,57967
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,57967

P-33 G4DFG117 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
tauler de fusta de pi i contraforts metàl·lics, per a mur
d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària <= 10 m, per
a deixar el formigó vist,

Rend.: 1,000 48,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,950 /R x 23,30000 = 22,13500

A0133000 h Ajudant encofrador 0,950 /R x 20,68000 = 19,64600

Subtotal: 41,78100 41,78100

Materials

B0A31000 kg Clau acer 0,0494      x 1,15000 = 0,05681

B0DB1720 m Contrafort metàl·lic per a parament de mur, d'alçària 5
i 10 m i 200 usos

0,4994      x 5,50000 = 2,74670

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,250      x 0,99000 = 0,24750

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,9998      x 0,42000 = 0,83992

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,0494      x 1,21000 = 1,26977
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B0DZA000 l Desencofrant 0,050      x 2,63000 = 0,13150

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 211,79000 = 0,40240

Subtotal: 5,69460 5,69460

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,04453

COST DIRECTE 48,52013
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,52013

P-34 G4DFG317 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
tauler de fusta de pi i contraforts metàl·lics, per a
carregador d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària
<= 10 m, per a deixar el formigó vist,

Rend.: 1,000 62,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 1,250 /R x 23,30000 = 29,12500

A0133000 h Ajudant encofrador 1,250 /R x 20,68000 = 25,85000

Subtotal: 54,97500 54,97500

Materials

B0DZA000 l Desencofrant 0,050      x 2,63000 = 0,13150

B0DB1720 m Contrafort metàl·lic per a parament de mur, d'alçària 5
i 10 m i 200 usos

0,4994      x 5,50000 = 2,74670

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,250      x 0,99000 = 0,24750

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,0494      x 1,21000 = 1,26977

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 211,79000 = 0,40240

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,9998      x 0,42000 = 0,83992

B0A31000 kg Clau acer 0,0494      x 1,15000 = 0,05681

Subtotal: 5,69460 5,69460

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,37438

COST DIRECTE 62,04398
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,04398

P-35 G4ZKV01 u Embornal de 70x30 cm per taulell de pont, incluida la
reixa de fundició per 40 T de càrrega i tub de desguàs
de PVC rígid D110 mm.

Rend.: 1,000 109,40 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-36 G4ZB1411 dm3 Recolzament superbasculant amb peça rectangular
de neoprè armat de més de 6 dm3 de volum de la
casa MECANOGUMBA, col·locat.

Rend.: 1,000 15,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 19,47000 = 0,19470

Subtotal: 0,19470 0,19470

Materials

B4PZC420 dm3 Neoprè armat per a recolzaments, de volum més de 6
dm3 amb perns soldats

1,000      x 15,41000 = 15,41000
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Subtotal: 15,41000 15,41000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00292

COST DIRECTE 15,60762
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,60762

P-37 G7883202I5R6 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió
bituminosa per a impermeabilització tipus ED ref.
10860210 de la serie IMPRIMACIONS, EMULSIONS
I ADHESIUS de TEXSA amb una dotació de <= 2
kg/m2 aplicada en dues capes

Rend.: 1,000 11,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,47000 = 2,92050

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,150 /R x 23,30000 = 3,49500

Subtotal: 6,41550 6,41550

Materials

B7Z24000I5 kg Emulsió asfàltica no iònica per a recobriment de
murs, fonaments o com emulsió bituminosa per a la
protecció de superfícies, formigons, etc, segons
norma UNE 104-231, envàs de 10 kg, ref. 10860210
de la serie IMPRIMACIONS, EMULSIONS I
ADHESIUS de TEXSA

2,200      x 2,24000 = 4,92800

Subtotal: 4,92800 4,92800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09623

COST DIRECTE 11,43973
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,43973

P-38 G921202J m3 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb
motoanivelladora i piconatge del material al 98 % del
PM

Rend.: 1,000 25,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,040 /R x 19,47000 = 0,77880

Subtotal: 0,77880 0,77880

Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,005 /R x 41,32000 = 0,20660

C13350A0 h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 0,023 /R x 59,14000 = 1,36022

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 0,017 /R x 62,96000 = 1,07032

Subtotal: 2,63714 2,63714

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,25000 = 0,06250

B0372000 m3 Tot-u artificial 1,150      x 18,90000 = 21,73500

Subtotal: 21,79750 21,79750
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01168

COST DIRECTE 25,22512
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,22512

P-39 G96512C5 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb
secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm,
de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

Rend.: 1,000 21,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 19,47000 = 8,76150

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,220 /R x 23,30000 = 5,12600

Subtotal: 13,88750 13,88750

Materials

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0021      x 30,48000 = 0,06401

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,0473      x 55,05000 = 2,60387

B96512C0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons
UNE-EN 1340

1,050      x 4,86000 = 5,10300

Subtotal: 7,77088 7,77088

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20831

COST DIRECTE 21,86669
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,86669

P-40 G9E1310G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta
amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

Rend.: 1,000 32,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,418 /R x 19,47000 = 8,13846

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,551 /R x 23,30000 = 12,83830

Subtotal: 20,97676 20,97676

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,25000 = 0,00125

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0031      x 103,30000 = 0,32023

B9E13100 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 1,020      x 6,90000 = 7,03800

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de

0,0315      x 108,90773 = 3,43059
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resistència a compressió, elaborat a l'obra

Subtotal: 10,79007 10,79007

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31465

COST DIRECTE 32,08148
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,08148

P-41 G9GL3073 m3 Paviment de formigó lleuger HLE-25/B/10/IIa, de
densitat 1200 a 1500 kg/m3, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició IIa, abocat mitjançant
bombeig, estesa i vibratge amb regle vibratori, estriat
longitudinal i junts tallats en fresc

Rend.: 1,000 137,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 19,47000 = 7,78800

A0121000 h Oficial 1a 0,130 /R x 23,30000 = 3,02900

Subtotal: 10,81700 10,81700

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,130 /R x 156,75000 = 20,37750

C2005000 h Regle vibratori 0,130 /R x 4,90000 = 0,63700

Subtotal: 21,01450 21,01450

Materials

B06L361B m3 Formigó lleuger HLE-25/B/10/IIa, de densitat 1200 a
1500 kg/m3, grandària màxima del granulat 10 mm,
amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició IIa

1,050      x 100,02000 = 105,02100

Subtotal: 105,02100 105,02100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16226

COST DIRECTE 137,01476
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 137,01476

P-42 G9H11851 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa
de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Rend.: 1,000 55,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,072 /R x 19,47000 = 1,40184

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,016 /R x 23,30000 = 0,37280

Subtotal: 1,77464 1,77464

Maquinària

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,010 /R x 60,52000 = 0,60520

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,008 /R x 53,99000 = 0,43192

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 66,20000 = 0,66200
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Subtotal: 1,69912 1,69912

Materials

B9H11851 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i
granulat granític

1,000      x 52,44000 = 52,44000

Subtotal: 52,44000 52,44000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02662

COST DIRECTE 55,94038
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,94038

P-43 G9H11C51 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 32 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa
intermèdia i granulat granític, estesa i compactada

Rend.: 1,000 54,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,072 /R x 19,47000 = 1,40184

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,016 /R x 23,30000 = 0,37280

Subtotal: 1,77464 1,77464

Maquinària

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,010 /R x 60,52000 = 0,60520

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,008 /R x 53,99000 = 0,43192

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 66,20000 = 0,66200

Subtotal: 1,69912 1,69912

Materials

B9H11C51 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 bin
B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i
granulat granític

1,000      x 51,30000 = 51,30000

Subtotal: 51,30000 51,30000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02662

COST DIRECTE 54,80038
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,80038

P-44 G9H313P1 m2 Paviment de mescla bituminosa discontínua en
calent, per a capes de trànsit BBTM, 8B PMB
45/80-60(BM-3b) amb betum modificat i granulat
granític, per a una capa de trànsit de 2 cm de gruix

Rend.: 1,000 2,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,001 /R x 23,30000 = 0,02330

A0140000 h Manobre 0,002 /R x 19,47000 = 0,03894

Subtotal: 0,06224 0,06224
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Maquinària

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,0005 /R x 60,52000 = 0,03026

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,0005 /R x 53,99000 = 0,02700

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,0005 /R x 66,20000 = 0,03310

Subtotal: 0,09036 0,09036

Materials

B9H313P1 t Mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes
de trànsit BBTM, 8B PMB 45/80-60(BM-3b) amb
betum modificat i granulat granític

0,046      x 61,13000 = 2,81198

Subtotal: 2,81198 2,81198

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00093

COST DIRECTE 2,96551
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,96551

P-45 G9J12E00 t Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C50BF5 IMP(ECI)

Rend.: 1,000 490,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 20,15000 = 40,30000

Subtotal: 40,30000 40,30000

Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,700 /R x 28,42000 = 19,89400

Subtotal: 19,89400 19,89400

Materials

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF5
IMP(ECI) amb un contingut de fluidificant > 2%

1.000,000      x 0,43000 = 430,00000

Subtotal: 430,00000 430,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,60450

COST DIRECTE 490,79850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 490,79850

P-46 G9J13J10 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 0,5 kg/m2

Rend.: 1,000 12,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,002 /R x 20,15000 = 0,04030

Subtotal: 0,04030 0,04030

Maquinària

C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,300 /R x 41,62000 = 12,48600

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,002 /R x 28,42000 = 0,05684

Subtotal: 12,54284 12,54284
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Materials

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1)

0,500      x 0,41000 = 0,20500

Subtotal: 0,20500 0,20500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00060

COST DIRECTE 12,78874
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,78874

P-47 G9PG40SFINGJ m2 Paviment amb gespa sintètica de fibra de poliolefina
d'alçària 10 a 20 mm, col·locat sobre cinta adhesiva
per a paviments tèxtils amb adhesiu d'aplicació
unilateral de poliuretà, amb llastrat de sorra de sílice.
Article: ref. B41061001 de la serie Adhesius en
dispersió de BUTECH

Rend.: 1,000 36,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,090 /R x 20,68000 = 1,86120

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,180 /R x 23,30000 = 4,19400

Subtotal: 6,05520 6,05520

Materials

B9PG400F m2 Gespa sintètica de fibra de poliolefina de 10 a 20 mm
d'alçària

1,050      x 27,56000 = 28,93800

B0905000IN kg Adhesiu de poliuretà, bicomponent per a la col·locació
de tot tipus de rajoles ceràmiques en suports
deformables, per a interiors i exteriors, de color blanc,
ref. B41061001 de la serie Adhesius en dispersió de
BUTECH

0,100      x 7,26000 = 0,72600

B0314400 t Sorra de sílice de 0 a 5 mm 0,003      x 185,88000 = 0,55764

B9RZ3000 m Cinta termoadhesiva 0,500      x 0,97000 = 0,48500

Subtotal: 30,70664 30,70664

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09083

COST DIRECTE 36,85267
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,85267

P-48 GB151AAE m Barana d'acer inoxidable austenític de designació
AISI 304, amb passamà, travesser inferior, muntants
cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm
d'alçària, ancorada a l'obra amb morter

Rend.: 1,000 275,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 19,47000 = 3,89400

A013F000 h Ajudant manyà 0,200 /R x 20,76000 = 4,15200

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 23,67000 = 9,46800

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 23,30000 = 6,99000

Subtotal: 24,50400 24,50400

Materials
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BB151AA0 m Barana d'acer inoxidable austenític de designació
AISI 304, amb passamà, travesser inferior, muntants
cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm
d'alçària

1,000      x 250,00000 = 250,00000

B0710180 t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5
N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,010      x 34,23000 = 0,34230

Subtotal: 250,34230 250,34230

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,61260

COST DIRECTE 275,45890
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 275,45890

P-49 GB2A1001 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció
de doble ona amb característiques AASHO, per a
barreres de seguretat, col·locat sobre suport

Rend.: 1,000 22,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,47000 = 2,92050

A0121000 h Oficial 1a 0,050 /R x 23,30000 = 1,16500

Subtotal: 4,08550 4,08550

Materials

BBMZP010 m Part proporcional d'elements de fixació, per a barreres
de seguretat

0,250      x 5,14000 = 1,28500

BBM2AA00 m Barrera de seguretat flexible d'acer galvanitzat,
formada per perfil longitudinal, de secció en doble ona
amb característiques AASHO

1,000      x 17,46000 = 17,46000

Subtotal: 18,74500 18,74500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06128

COST DIRECTE 22,89178
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,89178

P-50 GB2B4133 u Suport de perfil, C-120 per a barreres de seguretat
flexibles, entre 0,75 i 1 m de llargària, amb dos
amortidors, col·locat soldat

Rend.: 1,000 41,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,055 /R x 19,47000 = 1,07085

A0135000 h Ajudant soldador 0,650 /R x 20,76000 = 13,49400

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,070 /R x 23,69000 = 1,65830

A0121000 h Oficial 1a 0,020 /R x 23,30000 = 0,46600

Subtotal: 16,68915 16,68915

Maquinària

CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,100 /R x 8,39000 = 0,83900

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,100 /R x 3,12000 = 0,31200

Subtotal: 1,15100 1,15100

Materials
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BBMZA810 u Amortidor de perfil d'acer galvanitzat, de secció en
doble ona, per a barreres de seguretat

2,000      x 7,50000 = 15,00000

BBMZ1210 m Suport de perfil d'acer galvanitzat C-120, per a
barreres de seguretat

0,880      x 7,98000 = 7,02240

B44Z502A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,250      x 1,00000 = 1,25000

Subtotal: 23,27240 23,27240

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25034

COST DIRECTE 41,36289
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,36289

P-51 GBA1U311 m Pintat de banda d'ample sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectan amb microesferes
de vidre, incluent-hi el premarcat

Rend.: 1,000 2,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,004 /R x 20,15000 = 0,08060

A0121000 h Oficial 1a 0,005 /R x 23,30000 = 0,11650

Subtotal: 0,19710 0,19710

Maquinària

C1B0UV20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

0,001 /R x 33,98000 = 0,03398

C1B0UV10 h Màquina per a pintar marcas vials, amb pintura
termoplàstica

0,001 /R x 37,39000 = 0,03739

Subtotal: 0,07137 0,07137

Materials

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,060      x 3,72000 = 0,22320

BBA12000 kg Pintura no reflectora per a senyalització 0,300      x 6,00000 = 1,80000

Subtotal: 2,02320 2,02320

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00296

COST DIRECTE 2,29463
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,29463

P-52 GBA1U321 m Pintat de banda d'ample sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes
de vidre, incluent-hi el premarcat

Rend.: 1,000 3,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 20,15000 = 0,06045

A0121000 h Oficial 1a 0,004 /R x 23,30000 = 0,09320

Subtotal: 0,15365 0,15365

Maquinària

C1B0UV20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

0,001 /R x 33,98000 = 0,03398
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C1B0UV10 h Màquina per a pintar marcas vials, amb pintura
termoplàstica

0,001 /R x 37,39000 = 0,03739

Subtotal: 0,07137 0,07137

Materials

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,090      x 3,72000 = 0,33480

BBA12000 kg Pintura no reflectora per a senyalització 0,450      x 6,00000 = 2,70000

Subtotal: 3,03480 3,03480

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00230

COST DIRECTE 3,26212
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,26212

P-53 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o deceix del pas,
fletxes, lletres, símbols, pasos de zebra i illetes sobre
el paviment, amb pintura de dos components en fred
de llarga durada i reflectant amb microesferes de
vidre, incluint el premarcatge.

Rend.: 1,000 21,07 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-54 GBB11121 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
triangular, de 90 cm de costat, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 84,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,170 /R x 20,68000 = 3,51560

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,170 /R x 24,08000 = 4,09360

Subtotal: 7,60920 7,60920

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,170 /R x 37,80000 = 6,42600

Subtotal: 6,42600 6,42600

Materials

BBM11202 u Placa triangular, de 90 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat

1,000      x 70,24000 = 70,24000

Subtotal: 70,24000 70,24000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11414

COST DIRECTE 84,38934
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,38934

P-55 GBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 62,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,170 /R x 20,68000 = 3,51560

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,170 /R x 24,08000 = 4,09360

Subtotal: 7,60920 7,60920
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Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,170 /R x 37,80000 = 6,42600

Subtotal: 6,42600 6,42600

Materials

BBM12602 u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat

1,000      x 48,29000 = 48,29000

Subtotal: 48,29000 48,29000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11414

COST DIRECTE 62,43934
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,43934

P-56 GBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de
60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

Rend.: 1,000 76,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,1785 /R x 20,68000 = 3,69138

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,1785 /R x 24,08000 = 4,29828

Subtotal: 7,98966 7,98966

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,1785 /R x 37,80000 = 6,74730

Subtotal: 6,74730 6,74730

Materials

BBM1AHA2 u Placa informativa de 60x60 cm amb làmina reflectora
de nivell 1 d'intensitat

1,000      x 62,12000 = 62,12000

Subtotal: 62,12000 62,12000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11984

COST DIRECTE 76,97680
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,97680

P-57 GBB44110 m2 Cartell acabat amb làmina reflectora de nivell 3
d'intensitat d'alumini extruït, fixat al suport

Rend.: 1,000 279,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 19,47000 = 3,89400

A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 23,30000 = 4,66000

Subtotal: 8,55400 8,55400

Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 46,97000 = 11,74250

Subtotal: 11,74250 11,74250

Materials

BBMZZ601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de
fixació al suport de senyals de trànsit

35,880      x 0,73000 = 26,19240
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BBM31200 m2 Cartell d'alumini extruït, acabat amb làmina reflectora
de nivell 3 d'intensitat

1,000      x 232,75000 = 232,75000

Subtotal: 258,94240 258,94240

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12831

COST DIRECTE 279,36721
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 279,36721

P-58 GBBVV001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització
vertical, amb formigó HM-20, inclosa excavació,
càrrega i transport a l'avocador del material sobrant i
col·locació dels perns d'anclatge roscats, totalment
acabada.

Rend.: 1,000 182,98 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-59 GBBZ3011 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 90 mm de
diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

Rend.: 1,000 29,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,040 /R x 19,47000 = 0,77880

A0121000 h Oficial 1a 0,040 /R x 23,30000 = 0,93200

Subtotal: 1,71080 1,71080

Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,008 /R x 46,97000 = 0,37576

Subtotal: 0,37576 0,37576

Materials

BBMZ2611 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 90 mm de
diàmetre, per a suport de senyals de trànsit

1,000      x 26,95000 = 26,95000

Subtotal: 26,95000 26,95000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02566

COST DIRECTE 29,06222
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,06222

P-60 GBBZA001 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
del suport de 76 mm de diàmetre de senyals de
trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament

Rend.: 1,000 99,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 19,47000 = 3,89400

A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 23,30000 = 4,66000

Subtotal: 8,55400 8,55400

Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,050 /R x 46,97000 = 2,34850

Subtotal: 2,34850 2,34850
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Materials

BBMZZ126 u Pp de placa d'acer amb 4 perns roscats d'ancoratge,
galvanitzat en calent, per a fonamentació de suport
d'alumini

1,000      x 38,88000 = 38,88000

BBMZ5610 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de
suport de 76 mm de diàmetre al fonament de senyals
de trànsit

1,000      x 49,25000 = 49,25000

Subtotal: 88,13000 88,13000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12831

COST DIRECTE 99,16081
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,16081

P-61 GD5ZBJA4 u Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de
780x340x40 mm i 41 kg de pes i col·locada amb
morter

Rend.: 1,000 67,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,360 /R x 19,47000 = 7,00920

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,360 /R x 23,30000 = 8,38800

Subtotal: 15,39720 15,39720

Materials

BD5ZBJA0 u Reixa fixa per a embornal, de fosa grisa de
780x340x40 mm i 41 kg de pes

1,000      x 50,70000 = 50,70000

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,040      x 30,48000 = 1,21920

Subtotal: 51,91920 51,91920

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23096

COST DIRECTE 67,54736
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,54736

P-62 GD78U580 m Tub de formigó armat de diàmetre interior 1000 mm,
classe B, de base plana, unió endoll campana amb
junta de goma estanca, segons norma UNE 127-010,
inclosa part proporcional d'unions i peces especials,
col·locada en rasa i provada

Rend.: 1,000 129,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 23,30000 = 5,82500

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 19,47000 = 9,73500

Subtotal: 15,56000 15,56000

Maquinària

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 0,150 /R x 48,98000 = 7,34700

Subtotal: 7,34700 7,34700

Materials

BD78U580 m Tub de formigó armat de diàmetre interior 1000 mm,
classe B, de base plana, amb unió endoll campana,

1,050      x 101,11000 = 106,16550
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amb junta de goma estanca segons norma UNE
127-010

Subtotal: 106,16550 106,16550

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23340

COST DIRECTE 129,30590
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 129,30590

P-63 GD78U620 m Tub de formigó armat de diàmetre interior 1200 mm,
classe C, de base plana, unió endoll campana amb
junta de goma estanca, segons norma UNE 127-010,
inclosa part proporcional d'unions i peces especials,
col·locada en rasa i provada

Rend.: 1,000 180,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,300 /R x 23,30000 = 6,99000

A0140000 h Manobre 0,600 /R x 19,47000 = 11,68200

Subtotal: 18,67200 18,67200

Maquinària

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 0,150 /R x 48,98000 = 7,34700

Subtotal: 7,34700 7,34700

Materials

BD78U620 m Tub de formigó armat de diàmetre interior 1200 mm,
classe C, de base plana, amb unió endoll campana,
amb junta de goma estanca segons norma UNE
127-010

1,050      x 147,29000 = 154,65450

Subtotal: 154,65450 154,65450

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28008

COST DIRECTE 180,95358
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 180,95358

P-64 GDB1U010 u Solera de formigó HA-25/P/20/I, d'1,0 m de diàmetre i
de 10 cm de gruix, lleugerament armada amb una
malla electrosoldada ME 30x15 cm, D:4-4 mm, B 500
T, en una quantia de 1,017 kg d'acer per m2 , per a
pou de registre

Rend.: 1,000 16,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,258 /R x 19,47000 = 5,02326

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,258 /R x 23,30000 = 6,01140

Subtotal: 11,03466 11,03466

Materials

B0B341C2 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
30x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

0,800      x 0,91000 = 0,72800

B065910C m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,080      x 62,91000 = 5,03280
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Subtotal: 5,76080 5,76080

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16552

COST DIRECTE 16,96098
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,96098

P-65 GDD15524 m Paret per a pou circular de D=80 cm, de 14 cm de
gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins
amb morter ciment 1:6

Rend.: 1,000 197,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 3,793 /R x 23,30000 = 88,37690

A0140000 h Manobre 3,793 /R x 19,47000 = 73,84971

Subtotal: 162,22661 162,22661

Materials

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,1426      x 78,92890 = 11,25526

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

98,9997      x 0,20000 = 19,79994

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,013      x 103,30000 = 1,34290

B0111000 m3 Aigua 0,005      x 1,25000 = 0,00625

Subtotal: 32,40435 32,40435

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,43340

COST DIRECTE 197,06436
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 197,06436

P-66 GDDZ51A9 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de
300x300x300 mm, amb rodó de D=18 mm, col·locat
amb morter mixt 1:0,5:4

Rend.: 1,000 17,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,270 /R x 23,30000 = 6,29100

A0140000 h Manobre 0,270 /R x 19,47000 = 5,25690

Subtotal: 11,54790 11,54790

Materials

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0095      x 105,72473 = 1,00438

BDDZ51A0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de
300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm

1,000      x 4,44000 = 4,44000

Subtotal: 5,44438 5,44438
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17322

COST DIRECTE 17,16550
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,16550

P-67 GDDZ8DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre
i tapa recolzada i fixada amb cargols, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter

Rend.: 1,000 244,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,410 /R x 19,47000 = 7,98270

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,369 /R x 23,30000 = 8,59770

Subtotal: 16,58040 16,58040

Materials

BDDZ8DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a
pou de registre, recolzada i fixada amb cargols, pas
lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124

1,000      x 226,48000 = 226,48000

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0357      x 30,48000 = 1,08814

Subtotal: 227,56814 227,56814

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24871

COST DIRECTE 244,39725
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 244,39725

P-68 GHM11F22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

Rend.: 1,000 256,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,316 /R x 24,08000 = 7,60928

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 19,47000 = 4,86750

A013H000 h Ajudant electricista 0,316 /R x 20,65000 = 6,52540

Subtotal: 19,00218 19,00218

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,316 /R x 37,80000 = 11,94480

Subtotal: 11,94480 11,94480

Materials

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 39,85000 = 39,85000

BHM11F22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

1,000      x 171,80000 = 171,80000

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,242      x 55,93000 = 13,53506
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Subtotal: 225,18506 225,18506

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28503

COST DIRECTE 256,41707
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 256,41707

P-69 GHN32541 u Llumenera amb làmpada de vapor de sodi a pressió
alta de 70 W i flux lluminós de 6600 lm de la casa
LEDC4, acoblada al suport.

Rend.: 1,000 365,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 24,08000 = 8,42800

A013H000 h Ajudant electricista 0,350 /R x 20,65000 = 7,22750

Subtotal: 15,65550 15,65550

Materials

BHN32540 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta
de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió
alta de 70 W, de preu superior, tancada, amb
allotjament per a equip

1,000      x 350,00000 = 350,00000

Subtotal: 350,00000 350,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23483

COST DIRECTE 365,89033
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 365,89033

P-70 GHNAT311 u Balisa lluminosa amb una font de LEDs de 23 W amb
un flux lluminós de 1230 lm de la casa LEDC4

Rend.: 1,000 193,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,350 /R x 20,65000 = 7,22750

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 24,08000 = 8,42800

Subtotal: 15,65550 15,65550

Materials

BHNAT310 u Balisa lluminosa de fosa, de forma cilíndrica amb
difusor cilíndric de plàstic, amb 3 leds d'1 W

1,000      x 178,00000 = 178,00000

Subtotal: 178,00000 178,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23483

COST DIRECTE 193,89033
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 193,89033

P-71 GR662338 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en
contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació
de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució total
de terra de l'excavació per sorra rentada i compost
(70%-30%), primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió

Rend.: 1,000 11,31 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,240 /R x 23,89000 = 5,73360

A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,020 /R x 25,21000 = 0,50420

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,010 /R x 26,91000 = 0,26910

Subtotal: 6,50690 6,50690

Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,009 /R x 41,32000 = 0,37188

Subtotal: 0,37188 0,37188

Materials

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0,8 m3

0,0144      x 55,88000 = 0,80467

B0315601 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada
en sacs de 0,8 m3

0,0504      x 69,83000 = 3,51943

B0111000 m3 Aigua 0,010      x 1,25000 = 0,01250

Subtotal: 4,33660 4,33660

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09760

COST DIRECTE 11,31298
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,31298

P-72 GZAV01 u Prova de càrrega estàtica i dinàmica Rend.: 1,000 3.150,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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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 del 

“Projecte constructiu de pont sobre el riu Congost al municipi de Granollers” 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 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 a l’inici de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de 

Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 

 

2. DADES IDENTIFICATIVES 

 

Promotor-propietrari 

Promotor Ajuntament de Granollers 

Població : Granollers 

 

Autor de l’estudi de seguretat i salut 

Redactor E.S.S. : Oriol Passarell Pujol 

Titulació/ns : Enginyer de la Construcció 

 

Dades generals de l’obra 

Denominació : Projecte constructiu de pont sobre el riu Congost al municipi de Granollers 

Tipologia : Ponts i estructures 

Situació : Xarxa local 

 

Pressupost d'execució material de l’obra 

El Pressupost d’Execució Material del Projecte és 1.626.446,14 euros. 

El Pressupost d’Execució Material del Estudi de Seguretat i Salut ascendeix a la 

quantitat de 23.238,14 euros. 

 

Termini d'execució 

D’acord amb l’annex corresponent del projecte, s’ha realitzat la programació previsible, 

reflectida en un cronograma de desenvolupament i s’ha estimat com a període òptim 

d’execució el de vuit (8) mesos. 
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Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 

 

Oficis 

 

- Oficial 1a  

- Oficial 1a paleta  

- Oficial 1a encofrador  

- Oficial 1a ferrallista  

- Oficial 1a soldador  

- Oficial 1a col·locador  

- Oficial 1a manyà  

- Oficial 1a electricista  

- Oficial 1a muntador  

- Oficial 1a d'obra pública  

- Oficial 1a jardiner  

- Oficial 2a jardiner  

- Ajudant encofrador  

- Ajudant ferrallista  

- Ajudant soldador  

- Ajudant col·locador  

- Ajudant manyà  

- Ajudant electricista  

- Ajudant muntador  

- Ajudant jardiner  

- Manobre  

- Manobre especialista 

 

Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 

 

- Junta de dilatació de la casa MECANOGUMBA 

- Aigua 

- Sorra de pedrera per a morters 

- Sorra de sílice de 0 a 5 mm 

- Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3  

- Tot-u natural  

- Tot-u artificial  

- Terra seleccionada  

- Terra tolerable  

- Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs  

- Calç aèria CL  

- Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència 

tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1) 
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- Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació 

tipus C50BF5 

- IMP(ECI) amb un contingut de fluidificant > 2% 

- Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 

amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I 

- Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 

amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I 

- Formigó HA-30/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, 

amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa 

- Formigó HA-30/B/20/IIa+H de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 

mm, amb >=300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+H 

- Formigó lleuger HLE-25/B/10/IIa, de densitat 1200 a 1500 kg/m3, grandària màxima 

del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa 

- Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i 

grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150/B/10 

- Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència 

plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40 

- Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) 

segons norma UNE-EN 998-2 

- Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 

norma UNE-EN 998-2 

- Adhesiu de poliuretà, bicomponent per a la col·locació de tot tipus de rajoles 

ceràmiques en suports deformables, per a interiors i exteriors, de color blanc, ref. 

B41061001 de la sèrie Adhesius en dispersió de BUTECH 

- Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  

- Filferro recuit de diàmetre 3 mm  

- Clau acer  

- Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2  

- Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m 

B500T UNE EN 10080 

- Tauló de fusta de pi per a 10 usos  

- Llata de fusta de pi  

- Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos  

- Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos  

- Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos  

- Lloseta prefabricada de formigó pretesat de 0,7 m d'amplària i 6 cm de gruix  

- Contrafort metàl·lic per a parament de mur, d'alçària 5 i 10 m i 200 usos  

- Desencofrant  

- Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-

EN 771-1  
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- Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no especials 

amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la 

Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 

- Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no 

especials amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 

segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 

- Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 

calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a 

col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant 

- Neoprè armat per a recolzaments, de volum més de 6 dm3 amb perns soldats 

- Emulsió asfàltica no iònica per a recobriment de murs, fonaments o com emulsió 

bituminosa per a la protecció de superfícies, formigons, etc, segons norma UNE 104-

231, envàs de 10 kg, ref. 10860210 de la sèrie IMPRIMACIONS, EMULSIONS I ADHESIUS 

de TEXSA 

- Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 

20x10 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S 

(R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340 

- Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 

- Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic 

de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític 

- Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de 

penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític 

- Mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 8B PMB 45/80-

60(BM-3b) amb betum modificat i granulat granític 

- Gespa sintètica de fibra de poliolefina de 10 a 20 mm d'alçària  

- Cinta termoadhesiva  

- Barana d'acer inoxidable austenític de designació AISI 304, amb passamà, travesser 

inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària 

- Pintura no reflectora per a senyalització  

- Microesferes de vidre 

- Placa triangular, de 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat  

- Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat  

- Placa informativa de 60x60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat  

- Barrera de seguretat flexible d'acer galvanitzat, formada per perfil longitudinal, de 

secció en doble ona amb característiques AASHO 

- Cartell d'alumini extruït, acabat amb làmina reflectora de nivell 3 d'intensitat  

- Suport de perfil d'acer galvanitzat C-120, per a barreres de seguretat  

- Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de 

senyals de trànsit  

- Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 76 mm de diàmetre al 

fonament de senyals de trànsit 
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- Amortidor de perfil d'acer galvanitzat, de secció en doble ona, per a barreres de 

seguretat  

- Part proporcional d'elements de fixació, per a barreres de seguretat  

- Pp de placa d'acer amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a 

fonamentació de suport d'alumini 

- Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de senyals de 

trànsit  

- Reixa fixa per a embornal, de fosa grisa de 780x340x40 mm i 41 kg de pes  

- Tub de formigó armat de diàmetre interior 1000 mm, classe B, de base plana, amb 

unió endoll campana, amb junta de goma estanca segons norma UNE 127-010 

- Tub de formigó armat de diàmetre interior 1200 mm, classe C, de base plana, amb 

unió endoll campana, amb junta de goma estanca segons norma UNE 127-010 

- Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 

mm  

- Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, recolzada i fixada 

amb cargols, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-

EN124 

- Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, 

coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5 

- Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de plàstic, amb làmpada de vapor 

de sodi a pressió alta de 70 W, de preu superior, tancada, amb allotjament per a equip 

- Balisa lluminosa de fosa, de forma cilíndrica amb difusor cilíndric de plàstic, amb 3 leds 

d'1 W  

- Part proporcional d'accessoris per a columnes 

- Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 

 

 

 

Maquinària prevista per a executar l'obra 

 

- Compressor amb dos martells pneumàtics 

- Retroexcavadora amb martell trencador  

- Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t  

- Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 21 a 25 t  

- Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t  

- Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb bivalva batiló  

- Motoanivelladora mitjana  

- Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t  

- Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t  

- Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t  

- Camió cisterna de 6 m3  

- Camió cisterna de 8 m3  
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- Camió grua  

- Camió grua de 5 t  

- Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim  

- Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària  

- Grua autopropulsada de 12 t  

- Camió amb bomba de formigonar  

- Camió cisterna per a reg asfàltic  

- Formigonera de 165 l  

- Estenedora per a paviments de mescla bituminosa  

-  Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic  

- Escombradora autopropulsada  

- Màquina per a pintar marques vials, amb pintura termoplàstica  

- Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica  

- Regle vibratori  

- Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica  

- Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic  

- Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador  

- Moto-serra  

- Grup electrogen de 20 a 30 kVA  

- Electrobomba submergible amb diàmetre d'impulsió DN-entre 80 i 150 mm, amb 

motor de 8 kW de potència i muntada amb guardamotor 

 

3. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

 

Atesa la durada estimada de les obres (8 mesos), existeix la possibilitat de que les connexions 

als diferents subministradors públics, per diverses raons, inclòs el seu cost econòmic, no es 

portin a terme. En aquest cas les prescripcions que més endavant s’exposen s’adaptaran a la 

font de subministrament:  

 

Companyia elèctrica/per Generador. 

Connexió a la xarxa pública de clavegueram per fossa sèptica o Instal·lacions dels serveis 

d’higiene i benestar amb recipients de recollida d’aigües brutes, etc. 

 

Aquest fet no ha d’implicar l’incompliment de les normes reglamentàries, disminució de la 

qualitat i seguretat de totes i cadascuna de les instal·lacions que més endavant es descriuen. 

 

El Contractista farà constar aquesta circumstància en el moment de desenvolupar el seu Pla de 

Seguretat i Salut en el treball i dins dels punts o apartats que corresponguin o en el seu cas farà 

un annex quan el fet es produeixi. 
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Instal·lació elèctrica provisional d'obra 

 

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una 

acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la 

caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a 

muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al 

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 

 

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els 

talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades 

canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb 

l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra. 

 

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que 

estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i 

comprovació de l’instal·lador. 

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

 

• Connexió de servei 

− Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 

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

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

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

de vehicles. 

 

• Quadre General 

− Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de 

sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament 

la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 

− Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en 

tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 

− Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits 

independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots 

els conductors, inclòs el neutre). 

− Anirà connectat a terra. A l’inici de l’obra es realitzarà una connexió al terra provisional 

que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit després de realitzats els 

fonaments. 

− Estarà protegida de la intempèrie. 

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

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

− Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la 

seva impressió sobre el mateix aïllament. 

− Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de 

les zones de pas de vehicles i/o persones. 

− Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant “jocs” d’endolls, mai amb 

regletes de connexió, retorciments i embetats. 

 

• Quadres secundaris 

− Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de 

doble aïllament. 

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

− Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més 

convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 

 

· 1 Magnetotèrmic general de 4P : 30 A. 

· 1 Diferencial de 30 A : 30 mA. 

· 1 Magnetotèrmic 3P : 20 mA. 

· 4 Magnetotèrmics 2P : 16 A. 

· 1 Connexió de corrent 3P + T : 25 A. 

· 1 Connexió de corrent 2P + T : 16 A. 

· 2 Connexió de corrent 2P : 16 A. 

· 1 Transformador de seguretat : (220 v./ 24 v.). 

· 1 Connexió de corrent 2P : 16 A. 

 

• Connexions de corrent 

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

d’equips de doble aïllament. 

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

− Es faran servir els següents colors: 

· Connexió de 24 v : Violeta. 

· Connexió de 220 v : Blau. 

· Connexió de 380 v : Vermell 

− No s’empraran connexions tipus “lladre“. 

 

• Maquinària elèctrica 

− Disposarà de connexió a terra. 

− 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 ambclavilla 

normalitzada. 
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• Enllumenat provisional 

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

− Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 

− Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més 

pròxim a la virolla. 

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

inaccessibilitat a les persones. 

 

• Enllumenat portàtil 

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

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

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

anticops i suport de sustentació. 

 

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 dielèctric en les zones necessàries. 

 

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. 

 

Altres instal·lacions 

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 

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. 
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− 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. 

− 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. 

− 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. 

 

• Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
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− 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 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. 

 

4. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 

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

SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 

 

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

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

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

detallen tot seguit: 

 

Serveis higiènics 

La norma estableix: 

1 lavabo amb una aixeta per cada 10 treballadors 

1 cabina d’evacuació per cada 25 treballadors 

1 cabina de dutxa per cada 10 treballadors 

 

Mòdul prefabricat per a la ubicació de sanitaris: 

1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes 

2 plaques turques 

2 dutxes 

disposant, a més a més, i d’acord amb la legislació vigent, de: instal·lació d’aigua freda i 

calenta, escalfador d’aigua, mirall de lluna incolora, portar-rotllos, penja-robes, assecador de 

mans, etc., instal·lació elèctrica amb protecció diferencial, equip calefactor. 

 

Vestuaris 

La norma estableix que cada treballador disposarà d’1 armari amb pany i clau, de doble 

compartiment interior per a la roba bruta i roba neta. L’espai destinat és aconsellable que sigui 

de ±2 m2. 
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Mòdul prefabricat amb 10 armaris metàl·lics amb pany i clau, de doble compartiment interior 

per a la roba bruta i roba neta, disposant, a més a més i d’acord amb la legislació vigent, de: 

instal·lació de bancs de fusta, penja-robes, paperera, etc., instal·lació elèctrica amb protecció 

diferencial, equip calefactor. 

 

Menjador 

La construcció o espai serà una peça separada del vestuari amb accés independent al solar o 

carrer, si bé podrà ser un element dins d’una mateixa construcció prefabricada o de l’espai que 

s’habiliti. 

 

La norma estableix que els menjadors disposaran de rentaplats, 1 aixeta i pica per a rentaplats 

i 1 microones per cada 10 comensals, recipient hermètic de 60 litres de capacitat, a més de 

bancs o cadires i taules suficients en relació al nombre de treballadors que mengin a l’obra. 

L’espai destinat és aconsellable que sigui entre 1,5 i 2 m2 per treballador. 

 

Mòdul de construcció prefabricada, o espai habilitat, per a la ubicació de menjadors: 

1 taula, 2 bancs, 1 pica per a rentaplats, un taulell amb 1 microones, cubell amb tapa de 60 

litres, disposant a més i d’acord amb la legislació vigent, de: penja-robes, instal·lació elèctrica 

amb protecció diferencial, equip calefactor. 

 

Local d’assistència a accidentats 

La farmaciola 

Per prestar la deguda assistència als treballadors de petits cops, talls, rascades, etc., es 

disposarà a peu d’obra d’una farmaciola i espai on es puguin fer les primeres cures amb les 

màximes garanties d’higiene. 

 

La farmaciola estarà custodiada per la persona designada, podent se els diferents encarregats 

de vetllar per l’aplicació de les mesures preventives adoptades i el seu compliment: Supervisor 

de Seguretat, Vigilant de Seguretat d’activitat, etc., que hauran de tenir coneixements per 

aplicar els principis mínims de primers auxilis. 

 

La dotació mínima s’estableix en el RD 486/1997, de 14 d’abril, en “Anexo VI. Material y locales 

de primeros auxilios. Los botiquines estarán dotados de”: 

 

“Agua Oxigenada, Alcohol de 96º, Tintura de yodo, mercurocromo o bactericida similar, 

Algodón hidrófilo, Gasa estéril, Vendas, Vendas elásticas, Esparadrapo/ tiritas, Guantes 

esterilizados, Tijeras, Pinzas” 

 

Situació o emplaçament de la farmaciola. Local d’assistència a accidentats 

El terra i les parets de l’espai o sala que es destini per a aplicació de les primeres cures seran 

impermeables, pintats preferiblement en colors clars i bona lluminositat, ben ventilat, inclòs 

de manera forçada en cas de dependències subterrànies, i caldejat a l’estació freda. 
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Un quadre d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers, 

o simplement el 061 i 112 si així es preveu en el Pla d’emergència i evacuació d’accidentats. 

Una còpia del quadre esmentat s’enganxarà a cada farmaciola mòbil. 

 

En funció del nombre de treballadors presents a l’obra de manera simultània i més de 3 mesos 

es tindrà en compte: Menys de 10 treballadors està permès disposar d’una farmaciola portàtil 

custodiada per l’encarregat. 

 

Quan el nombre de treballadors oscil·li entre 10 i 30 es disposarà d’un armari farmaciola 

emplaçat a les oficines d’obra on es reservarà un espai de 3 m2 i una cadira que permeti fer les 

primeres cures amb les màximes garanties d’higiene i comoditat. 

 

5. ÀREES AUXILIARS 

Centrals i plantes de formigó i aglomerat 

Atès l’import, durada de l’obra i el poc volum a produir no es preveu, per part del Contractista, 

la instal·lació de cap tipus de planta de formigó i d’aglomerat. 

 

Tallers 

Atès el nombre de màquines, equips a emprar i la durada de l’obra no es preveu que el 

contractista faci una instal·lació amb aquesta finalitat. 

 

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 necessària per a complementar la manipulació 

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

Les zones d’apilament provisional estaran abalisades, senyalitzades i il·luminades 

adequadament. El Contractista reflectirà aquestes zones en el seu Pla de Seguretat i Salut en el 

treball als plànols corresponents. 

 

De forma general, el personal d’obra, tant el propi del contractista com el 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. 

 

 

6. 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 
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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 

independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 

 

7. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O 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. 

 

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. 

 

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. 

 

• 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. 
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8. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

El present Projecte té per objecte la definició, justificació i valoració de les obres per a la 

construcció d’un nou pont sobre el riu Congost al municipi de Granollers, d’aquesta manera 

s’unirà un barri residencial com es el barri de les Tres Torres, amb el Polígon Industrial del 

Congost. 

 

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. 

 

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, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es 

situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 

 

Interferències i serveis afectats 

Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació 

de serveis, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i estructures 

d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen l’exhaustivitat ni 

l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o omissions. El 

Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars 

d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres 

enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de 

seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus 

i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 
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Servituds 

En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes 

relatius a l’existència de possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums i 

vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a certes 

construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni 

l’exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. Com 

amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el Registre 

de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries de 

seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no 

seran objecte d’abonament independent. 

 

Característiques climatològiques i meteorològiques 

A l’Annex núm.5, Hidrolgia i hidràulica es pot trobar tots els estudis fets per l’ACA en temes de 

pluviometria, hidrologia i hidràulica. 

 

10. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar 

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

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

1627/1997 de 24 d’octubre). 

 

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. 

 

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. 

 

Pla de revisió i manteniment periòdic de màquines, vehicles, eines, aparells d’aixecament, 

quadres elèctrics, extintors d’incendis, etc. Requisits d’utilització. 

El Contractista inclourà en el seu Pla de Seguretat i Salut en el treball una planificació de les 

revisions i manteniment de les diferents màquines i equips que participen a l’obra, així com un 

model de registre on s'anotaran les dades relatives a aquestes. 

Pla de revisions 
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Instal·lació elèctrica 

A l’inici de la utilització. 

Amidaments de les preses de terres cada 3 mesos. 

Tota la instal·lació, quadres, circuits, cables, terres cada 6 mesos. 

 

Grues i accessoris d’elevació 

A l’inici de la seva utilització. 

Les revisions periòdiques que la legislació estableix o fixi el fabricant en cada cas. 

 

Maquinària d’excavació i moviment de terres. Vehicles de transport 

A l’inici de la seva utilització: 

Comprovants d'ITV vigents. 

Certificat de les condicions de seguretat realitzat pel propietari. 

Cada 6 mesos o inferior si la legislació ho estableix o fixa el fabricant en cada cas. 

 

Serres elèctriques de tall i altra maquinària auxiliar 

Certificat de conformitat CE. 

 

Extintors d’incendi 

Comprovar la vigència del timbrat o retimbrat (cada 5 anys) i la revisió oficial reglamentària 

(cada 12 mesos). 

Revisar visualment cada mes l’estat, aspecte exterior de conservació i emplaçament. 

 

Es realitzaran les revisions inicials i periòdiques, abans anomenades i de les màquines i equips 

que s’hagin inclòs o no a llista feta a títol enumeratiu i no exclouen, seguint les estipulacions 

del Reglament de Seguretat de les Màquines, R.D. 1495/86, del Reglament d’instal·lacions de 

Protecció contra incendis, R.D. 1942/1993 i demés normes i reglaments concordants d'obligat 

compliment. 

 

Requisits d’Utilització 

S’exigirà el compliment de tots aquests requisits a tot al personal de l’obra, sigui propi del 

Contractista, del subcontractista, treballador autònom o operari d’una màquina o equip 

llogada a una casa o empresa que no estigui sota les denominacions anteriors. 

 

Instal·lació elèctrica 

Designació i nomenament de la/es persona/es que pugui/n realitzar la manipulació i 

reparacions. 

 

Accessoris d’elevació 

Habilitació (Carnet oficial quan així estigui establert) de l'operari. 

Quan reglamentàriament no estigui establert aquest requisit Designació, per part de 

l'empresari, a l'operari per a cada màquina. 
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Maquinària d’excavació i moviment de terres. Vehicles de transport 

Habilitació (Carnet oficial quant axis estigui establert) de l'operari. 

Quan reglamentàriament no estigui establert aquest requisit Designació, per part de 

l'empresari a l'operari per a cada màquina. 

 

Serres elèctriques de tall i altra maquinària auxiliar 

Autorització individual o col·lectiva; en aquest cas de manera clara i àmpliament difosa a cada 

màquina o equip, en el sentit que la mateixa només es pot utilitzar per oficials de l'ofici 

corresponent. 

 

Extintors d’incendi 

Designació, si s’escau, de les persones que sàpiguen utilitzar-los. 

 

Pla sanitari, primers auxilis i evacuació d’accidentats 

Pla sanitari 

Comprèn el Reconeixement Mèdic específic, abans de la seva incorporació a l’obra, segons els 

riscos als quals estan exposats en funció de les activitats o ofici de cada treballador. 

 

Els reconeixements es planificaran per l’obra d’acord amb la Mútua Asseguradora d’Accidents 

de Treball o el Servei Mèdic del Servei de Prevenció propi o consorciat.  

 

Tot el personal que hagi de prestar el seus serveis a l’obra demostrarà haver passat el 

Reconeixement Mèdic Periòdic Obligatori, d’acord amb el que estableix a cada cas la legislació 

vigent. 

 

Pla de Primers Auxilis 

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut en el treball inclourà un procediment o 

instrucció per atendre als possibles accidentats. 

 

El procediment o instrucció que s’estableixi contemplarà les següents directives bàsiques: 

 

Per l’assistència elemental per les petites lesions sofertes pel personal de l’obra es podran 

atendre a la mateixa obra amb el contingut de la farmaciola i al lloc que reglamentàriament 

estarà ubicada, com ja s’ha dit anteriorment. Les primeres cures les farà la persona amb 

coneixements suficients que, com bé ja s'ha dit abans, normalment seran les persones que 

tinguin al seu càrrec la missió de vetllar per l'aplicació de les mesures preventives adoptades i 

el seu compliment: 

Supervisor de Seguretat, Vigilant de Seguretat d’activitat, etc., que hauran de tenir 

coneixements per aplicar els principis mínims de primers auxilis. 
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Quan les causes de l'accident puguin suposar la necessitat de la intervenció facultativa, metges 

i d’altre personal sanitari, es recorrerà a iniciar el Pla d’Evacuació d'Accidentats mitjançant 

trucades als telèfons establerts de manera general i de cara a major eficàcia: 

 

Urgències (assistència a peu d’obra i trasllat d’accidentats) 061 

Emergències (atrapaments, focs, inundacions, etc.) 112 

 

Tanmateix, en el Pla que desenvolupi el Contractista s’inclouran els telèfons dels centres 

assistencials de la zona. 

 

11. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX 

PROCÉS CONSTRUCTIU 

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

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

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

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

1627/1997 de 24 d’octubre) „Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18 RD. 

1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments 

connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques 

 

12. 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 indissociable, 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. 

 

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

continuació: 

- Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb porta-

ampolles, vàlvules reductores de pressió, manòmetres, mànigues, broquets, brides 

normalitzades i vàlvules antiretrocès 

- Bastida modular d'estructura tubular com a protecció integrada per a la realització 

d'estructura, tancaments, cobertes i treballs en alçària en previsió de caigudes en 

alçària durant la realització de la totalitat dels treballs, amb sistema de seguretat 

integrat amb tots els requisits reglamentaris. 
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- Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 

integrat. 

- Serra circular reglamentària amb certificat ce, equipada amb sistema integrat de 

seguretat amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència 

amb fre-motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal. 

- Maquinària amb cabina d’operari amb sistema de resguard i protecció integrat. 

- Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 

- Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 

- Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balustre de 

seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 

protecció individual, d'alçària 1 m 

- Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 

- Protector de mans per a cisellar 

- Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 

- Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 

- Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida de 

cavallets 

- Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 

- Grua mòbil d'accionament manual 

- Carretó ergonòmic per servei de materials al nivell del treball, regulable en alçària 

- Suport de repòs per al disc radial portàtil 

- Sac d'aplec amb tapa de descàrrega inferior de teixit de polipropilè 

- Sarcòfag per hissat vertical de càrregues llargues amb grua 

- Estrebat de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta tenacitat i 

apuntalament amb accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 

- Estrebat de rases amb escuts i apuntalament interior amb estampidors interiors 

hidràulics o roscats 

- Sitja-barrejadora per la confecció de morter 

- Carretó manual porta palets 

- Ancoratge amb disseny específic per la manipulació de prefabricats 

- Puntal metàl·lic telescòpic amb pestells de seguretat col·locats sobre dorments de 

fusta 

- Cubilot de formigonat amb trapa manual de descàrrega 

- Estrebat amb tensor en pou circular 

- Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema de 

protecció integrat 

- Quadre elèctric secundari provisional d'obra amb sistema de protecció integrat 

- Enllumenat provisional de l’obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 

- Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb sistema de seguretat integrat 

amb plataforma de treball i barana perimetral amb els requisits reglamentaris 

- Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrodeconnectat a terra en 

rails de grua torre, masses metàl·liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
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- Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana (300 mA), i 40 A d'intensitat nominal 

- Protecció horitzontal de forats en sostres de 5 m de d com a màxim, amb malla 

electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10 x 10 cm i de 3 - 3 

mm de d embeguda en el formigó, i amb el desmuntatge inclòs 

- Senyal acústica de marxa enrere 

- Lona de polietilè amb malla de reforç per recobriment de càrrega de caixa de camió 

- Cable d’acer de guiat de material suspès 

- Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 

- Encenedor de guspira amb mànec 

- Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 

- Suport per a bufador en repòs d'equip de tall oxiacetilènic 

- Recipient metàl·lic per la manutenció de materials a granel per una càrrega màxima de 

1200 kg 

- Detector de gasos portàtil 

- Equip comprovador portàtil complet d’instal·lacions de baixa tensió 

- Anemòmetre fixe i amb el desmuntatge inclòs 

- Sonòmetre portàtil de rang dinàmic 23 a 130 dba (rms) 

- Luxòmetre portàtil 

- Detector portàtil d’instal·lacions i serveis soterrats 

- Termòmetre/ baròmetre 

- Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 

galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

- Porta de planxa nervada d’acer galvanitzat, d’amplària 1 m i d’alçària 2 m, amb 

bastiment de tub d’acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 

desmuntatge inclòs 

- Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i d'alçària 2 m, amb 

bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 

desmuntatge inclòs 

- Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 

mm i de 4.5 i 3.5 mm de d, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de d, fixat a peus 

prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs. 

- Transformador de seguretat de 24 v, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

- Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport 

a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

 

13. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de 

Sistemes de Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema 

constructiu, de forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major 

eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de 

qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, 

personal aliè a l’obra i/o materials,màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea 
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d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la 

integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a 

assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un 

Equip de Protecció Individual (EPI). 

 

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

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

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

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

 

 

14. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 

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 caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
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15. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que 

demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior 

afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial 

Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre 

altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de 

l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la 

senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat 

dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 

 

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la 

seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes 

segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la 

pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les 

mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona 

senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 

 

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se 

sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures 

preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 

 

• Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, 

prohibicions o obligacions. 

• Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació 

d’emergència que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

• Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans 

o instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

• Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres 

perilloses. 

 

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 

organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, 

no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 

 

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 

treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 

 

Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 

 

1. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 

485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i 

tenir la resistència suficient. 
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2. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme 

al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs 

adequats i tenir la resistència suficient. 

 

3. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la 

percepció de les senyals o panells de senyalització. 

 

4. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 

 

5. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de 

circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 

 

La implantació de la senyalització i abalisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de 

Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos 

que no s’hagin pogut eliminar. 

 

16. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals 

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

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

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

efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització 

d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai 

públic de la ciutat que correspongui. 

 

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

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

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

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

 

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

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

l’Autoritat que correspongui. 

 

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

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

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

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

corresponent. 

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

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

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

elements de protecció implantats. 

 

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

Separats 

 

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, quedant 

clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 

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. 

 

• Situació de casetes i contenidors 

S’indicaran en el Pla de Seguretat i Salut en el treball les àrees previstes per aquest fi. 

Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en 

una zona propera a l’obra que permeti entrar i sortir amb el mínim risc possible a la via púbica, 

senyalitzant als usuaris de la mateixa la contingència. 

 

Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 

• Accés a l’obra 

Portes: Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent per a vehicles i per al 

personal de l’obra. 

No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada parcial del tancament. 

 

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. 
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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. 

 

 

 

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.). 

 

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. 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, la D.F. o l’Ajuntament podran 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. 

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

 

Residus que afecten a l'àmbit públic 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de 

prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels 

diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 

 

El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 

comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 

 

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 

circulació, s’aplicaran les mesures definides a l’Ordre de 31 d’agost de 1987 per la qual 

s’aprova la Instrucció de Carreteres 8.3.-IC: Senyalització d’Obres de la Direcció General de 

Carreteres del MOPU. 
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• Enllumenats i abalisament lluminós 

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

enllumenat públic. 

 

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

horitzontal, com per als elements d’abalisament. 

 

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

(intensitat mínima 20 lux). 

 

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i 

elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 

 

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

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

 

• Abalisament i defenses 

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

a tipus TB, Tl, i TD a l’Ordre de 31 d’agost de 1987 per la qual s’aprova la Instrucció de 

Carreteres 8.3.-IC: Senyalització d’Obres de la Direcció General de Carreteres del MOPU, amb 

els següents criteris d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa: 

 

a) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contingu 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 nombre 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 per a 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 
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TD-2. 

 

• Paviments provisionals 

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents que els del propi gravat de les 

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

 

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimant sobre 

la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de 

protecció. 

 

• Manteniment 

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

desplaçament i dificulti la seva substracció. 

 

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 abalisaments implantats. 

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. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

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 a la vorera. 

− Caiguda d'objectes. 

 

Mesures de protecció a tercers 

 
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que 
transiten pels voltants de l'obra : 
- Muntatge de la tanca metàl·lica amb elements prefabricats de dos metres ( 2 m . ) De 
alçada , separant el perímetre de l'obra de les zones de trànsit exterior . 
 
- 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 , exclusivament per a aquesta funció . 
 
18. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 

 

− Incendi, explosió i/o deflagració. 

− Inundació. 

− Col·lapse estructural per maniobres fallides. 

− Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 

− Enfosament 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. 

 

Pla d’emergència 

El procediment o instrucció que s’estableixi contemplarà les següents directives bàsiques: 

 

Trucar al número d'Emergències, 112, i explicar el motiu de la trucada. 

 

La persona adequada i, segons l'organigrama establert, posarà en marxa el Pla d’Emergència, 

l’ajuda i evacuació dels ferits. Deixar ordenadament l’obra pel carrer o zona preestablerta 

d’evacuació. 

Paral·lelament s’haurà de: 

Detenir els treballs 

Deixar la zona de treball en condicions de seguretat, especialment: 

Desconnectar equips i màquines que estiguessin utilitzant i deixar-los en les 

condicions establertes per aquests suposant. 

Apagar possibles punts calents. 

No deixar obstacles en els carrers o llocs de trànsit. 

No deixar oberta cap presa o connexió d’aigua o gas ni connectat cap equip 

elèctric. 
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B - MATERIALS 

B0 - MATERIALS BÀSICS 

B0A - FERRETERIA 

B0AC - CABLES 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0AC112D. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Cable per a ús general diferent del d'ascensors, pretesats, postesats, telefèrics o funiculars. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar format per cordons de filferro d'acer galvanitzat. 
Els cordons no han de tenir filferros fluixos. 
El pas de cadascuna de les capes de filferros ha de ser constant i uniforme. 
Els cordons han d'estar ben assentats sobre l'ànima o la capa adjacent de cordons. 
El pas dels cordons ha de ser constant i uniforme. 
Tots els filferros han d'estar galvanitzats, inclosos els de l'ànima. 
L'extrem del cable a d'estar protegit contra el descablejat. 
Resistència dels filferros:  1600 N/mm2 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  + 0,05 mm 
 - Llargària: 
     - Fins a 400 m: + 5% 
     - > 400 m: + 20 m/1000 m 
 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Submistrament: En rotlles de la llargària necessària a l'obra, greixats i etiquetats amb les següents dades: 
- Fabricant 
 - Tipus de cable i composició 
 - Resistència dels filferros i càrrega total admissible 
 Emmagatzematge: Apilats separats de terra per fustes, i protegits de la intempèrie. 
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* UNE 36710:1984 Cables de acero para usos generales 

 

 

B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES TÈCNIQUES 

B14 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B1411117,B141211D,B1421110,B142AC60,B142BB00,B1431101,B1432012,B1445003,B145C002,B145F004,B1459

630,B1461110,B1463253,B1465277,B1465376,B148D900,B1481654,B1481131,B1482111,B1485140,B1485800,B1

486242,B1487460,B1488580. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos riscos que puguin amenaç 

ar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 

S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 

- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara 

- Proteccions per a l’aparell auditiu 

- Proteccions per a l’aparell respirarori 

- Proteccions de les extremitats superiors 

- Proteccions de les extremitats inferiors 

- Proteccions del cos 

- Protecció del tronc 

- Protecció per treball a la intempèrie 

- Roba i peces de senyalització 

- Protecció personal contra contactes elèctrics 

Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la 

integritat fí sica del treballador 

- Es equips dels serveis de socors i salvament 

- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l’ordre 

- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 

- El material d’esport 
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- El material d’autodefensa o de dissuasió 

- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d’uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, 
destinats a reduir les conseqüè ncies 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 eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control que incideixi amb la part 
del cos protegida per l’ usuari, a la seva correcta utilització i manteniment, així com a la formació i voluntat del 
beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. La seva utilització haurà de quedar 
restringida a l’absè ncia de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC 
d’eficàcia equivalent. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense suposar por si 
mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessà ries. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
 Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les orelles i el coll, o bé 

amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de complir els següents requisits:  

Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes. 

- Estaran formats per l’envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d’arnès o atallatge d’adaptació al cap, el qual 

constitueix la seva part en contacte i va proveït d’una  barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà 

regulable a les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sò lida, deixant una llum lliure de 2 a 4 cm 

entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A l’interior del frontis de l’atallatge, s’haurà 

de disposar d’ un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. Les parts en contacte amb el cap hauran 

de ser reemplaçables fàcilment. 

- Han de ser fabricats amb material resistent a l’impacte mecànic, sense perjudici de la lleugeresa, no 

sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes 

- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions calorí fiques i hauran de ser 

incombustibles o de combustió lenta; s’hauran de protegir de les radiacions calorífiques i descàrregues 

elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se 

- S’hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se’ls hi apreciï  

exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el termini d’uns quatre anys, 

transcorreguts els quals des de la data de fabricació (injectada en relleu a l’interior) s’ hauran de donar de baixa, 

encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats 

- Han de ser d’ús personal, podent-se acceptar en construcció l’ú s per altres usuaris posteriors, previ el seu rentat 

sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per altres, totalment nous 

PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 

La protecció de l’ aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o viseres. 

Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 

- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a l’escalfor, incombustibles, 

còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva resistència i eficàcia. 

- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades a la cara, 

amb visor amb tractament antientelat; en els casos d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els 

anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els dames casos seran 

de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades per a una millor ventilació. 
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- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de protecció tipus 

"panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 

- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 

- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus 

picapedrer) per impedir l’entelament. 

Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 

- Pantalla abatible amb arnès propi 

- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 

- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 

- Pantalles sostingudes amb la mà 

Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent, lliures d'estries, 

ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o proveïdes d’un visor amb vidre inestellable. 

Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla haurà d’estar construït 

amb material absolutament aï llant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada 

intempestiva de l'arc elèctric. 

Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits 

asbè stics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura 

que haurà de suportar. 

Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades preferentment amb 

poliester reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 

Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a l’exterior, a fi d'evitar els 

contactes accidentals amb la pinça de soldar.  

Vidres de protecció: 

- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic transparent (orgànic) hauran de 

ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, o ndulacions i altres defectes, i les incolores hauran de 

transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents. 

- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de visor més 

polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d’acer, tipus sedà s, tradicional de les ulleres de 

picapedrer. 

PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 

Els equips protectors de l’aparell respiratori compliran les següents característiques: 

- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 

- S’adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 

- Determinaran les mínimes molèsties a l’usuari. 

- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè per evitar la 

irritació de l’epidermis. 

- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, pels usuaris que necessitin l'ús d’ulleres amb vidres 

correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, subministrats a l’ efecte pel fabricant de l’equip 

respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
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La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mà negues, mitjons i maniguets seleccionats 

per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 

Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit termoaïllant, 

punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les caracterí stiques o riscos del 

treball a realitzar. 

Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plà stiques que 
portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 

En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ú s de botes de seguretat amb reforços 

metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 

Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de cautxú, 

neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s’haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al 

bloc del pis. 

La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la puntera 

metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i realització  d'estructures 

i enderroc.     

En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o acer, la tanca serà per 

poder desfer-se’n ràpid per tal d’obrir-la ràpidament davant l'eventual introducció de partí cules incandescents.  

La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de cobriment de peus i 

polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 

Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de materials transpirables 

i disposaran de plantilles anticlaus. 

PROTECCIONS DEL COS: 

Els cinturons reuniran les següents característiques: 

- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d’alta tenacitat apropiada, sense reblons 

i amb costures cosides. 

- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més reduïda possible. 

- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que comprometin 

la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació  

sigui superior als 4 anys. 

- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes mitjançant 

reblons. 

- La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La  sirga  d’amarrador  

també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 

PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les següents 

característiques:  

- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 

- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 

- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 

- Facilitat d’aireació. 

Les peces impermeables disposaran d’esclavines i registres de ventilació per a permetre l’evaporació de la suor. 
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ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les següents característiques:  

- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 

- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 

- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 

- Facilitat d’aireació. 

- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades amb l’ usuari, 

tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel fabricant. 

Tant el comprador com l’usuari hauran de comprovar que l’EPI ha estat dissenyat i fabricat de la forma següent: 

- La peça de protecció disposa d’un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí sensació de ridícul a 

l’usuari. Els materials i components de l’EPI no hauran d’ afectar adversament al beneficiari de la seva utilització. 

- Haurà d’oferir a l’usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb la protecció 

adequada. 

- Les parts de l’EPI que entrin en contacte amb l’usuari hauran d’estar lliures de rugositats, cantells agut i ressalts 

que puguin produir irritacions o ferides. 

- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l’usuari i haurà de garantir que restarà en el 

seu lloc durant el temps d’empra ment previsible, tenint en compte els factors ambientals, junt amb els 

moviments i postures que l’usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels mitjans 

apropiats, tal com sistemes d’ ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin que l’EPI s’adapti a la 

morfologia de l’usuari. 

- L’EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i eficàcia del seu disseny. 

- Quan sigui possible, l’EPI tindrà una baixa resistència al vapor d’aigua. 

- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de control, en centímetres: 

1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L’altura i la cintura. 

Per a l’elecció dels EPI, l’emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies: 

- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment per altres mitjans. Per 

a l’inventari dels riscos se seguirà l’esquema de l’Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 

- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, tenint en compte la 

naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així  com els factors addicionals de risc que puguin 

constituir els propis EPI o la seva utilització. Per a l’avaluació d’EPI se seguiran les indicacions de l’Annex IV del RD 

773/1997, de 30 de maig. 

- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l’apartat anterior. 

Per a la normalització interna d’empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actuacions prèvies d’avaluació 

de riscos, definició de característiques requerides i les existents en el mercat, l’emprador haurà  de comprovar 

que compleixi amb les condicions i requisits establerts a l’Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en funció de les 

modificacions significatives que l’evolució de la tècnica determini en els riscos, en les mesures tècniques i 

organitzatives, en els SPC i en les prestacions funcionals dels propis EPI. 

PROTECCIONS DEL CAP: 
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Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en altura, 

obres d’ encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició. 

- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres i muntatges 

metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 

- Obres en foses, rases, pous i galeries. 

- Moviments de terra i obres en roca. 

- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçaments de runes. 

- Utilització de pistoles fixaclaus. 

- Treballs amb explosius. 

- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 

- Manteniment d’ obres i instal·lacions industrials. 

PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 

Protecció de l’aparell ocular: 

- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos de: 

- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  

- Acció de pols i fums. 

- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 

- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

- Enlluernament 

Protecció de la cara: 

- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 

- Treballs de perforació i burinat. 

- Talla i tractament de pedres. 

- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte. 

- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 

- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 

- Treball amb raig projector d’abrasius granulars. 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 

- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 

- Activitats en un entorn de calor radiant. 

- Treballs que desprenen radiacions. 

- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 

PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit. 

- Treballs de percussió. 

- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 

PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 

Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents riscos: 

- Pols, fums i boires. 
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- Vapors metàl·lics i orgànics. 

- Gasos tòxics industrials. 

- Monòxid de carboni. 

- Baixa concentració d’oxigen respirable. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització  de guants, aquests seran 

seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Treballs de soldadura. 

- Manipulació d’objectes amb arestes tallants. 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 

- Treballs amb risc elèctric. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 

Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calç at de 

seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat: 

Calçat de protecció i de seguretat: 

- Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 

- Treballs en bastides 

- Obres de demolició d’obra grossa 

- Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat 

- Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge 

- Obres d’ensostrat 

- Treballs d’estructura metàl·lica 

- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 

- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 

- Treballs de transformació de materials lítics 

- Manipulació i tractament de vidre 

- Revestiment de materials termoaïllants 

- Prefabricats per a la construcció 

Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 

- Obres d’ensostrat 

Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 

- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 

Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de penetració de masses en fusió: 

- Soldadors 

PROTECCIONS DEL COS: 

Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció de les següents activitats:  

- Treballs en bastides. 

- Muntatge de peces prefabricades. 

- Treballs en pals i torres. 

- Treballs en cabines de grues situades en altura. 

PROTECCIÓ DEL TRONC: 

Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats: 

Peces i equips de protecció: 
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- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 

- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent. 

- Manipulació de vidre pla. 

- Treballs de rajat de sorra. 

- Treballs en cambres frigorífiques. 

Roba de protecció antiinflamable: 

- Treballs de soldadura en locals exigus. 

Davantals antiperforants: 

- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el cos. 

Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 

- Treballs de soldadura. 

- Treballs de forja. 

- Treballs de fosa i emmotllament. 

PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 

Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en funció de 

les següents activitats: 

- Treballs de muntatge elèctric 

- Treballs de manteniment elèctric 

- Treballs d’explotació i transport elèctric 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats amb les següents 

dades: 

- Nom, marca comercial o altre mitjà d’identificació del fabricant o el seu representant autoritzat. 

- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 

- Designació de la talla. 

- Número de la norma EN específica. 

- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 

Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran 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. 

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 

responsable delegat per l’emprador. 

La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva caducitat, 

que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació  

(generalment estampillada a l’EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización 
por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y 
libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, 
por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. 

Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se actualiza el 
anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 

Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza el anexo 
IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 

 

 

B15 - MATERIALS PER A PROTECCIONS COL·LECTIVES 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B1520007,B1510011,B1510009,B1534001. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de forma solidà 

ria, destinat a l’apantallament i interposició física, que s’oposa a una energia natural que es troba fora de control, 

amb la finalitat d’impedir o reduir les conseqüències del contacte amb les persones o els bé ns materials 

circumdants, susceptibles de protecció. 

 S'han considerat els elements següents: 
- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes 

- Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes 

- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes 

- Materials de prevenció per a us de maquinaria 

- Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica 

- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció 

- Materials auxiliars per a proteccions col·lectives 

CONDICIONS GENERALS: 
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Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització , 

proporcionades pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i 

utilització, així com les normes de seguretat exigides legalment. 

Tindran preferència l’adquisició de SPC que disposin d’un distintiu o 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 

- Data de caducitat 

- Tipus i número de fabricació 

- Contrasenya d’homologació NE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix 

Els SPC han d’estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d’acreditar davant  AENOR els següents extrems:  

- Responsabilitat de la Direcció:  Obligatori 

- Sistemes de qualitat:  Obligatori 

- Control de la documentació:  Obligatori 

- Identificació del producte:  Obligatori 

- Inspecció i assaig:  Obligatori 

- Equips d’inspecció, amidament i assaig:  Obligatori 

- Estat d’inspecció i assaig:  Obligatori 

- Control de productes no conformes:  Obligatori 

- Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega:  Obligatori 

- Registres de qualitat:  Obligatori 

- Formació i ensinistrament:  Obligatori 

- Tècniques estadístiques:  Voluntari 

Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista del SPC restarà  obligat a incloure els 

criteris de càlcul, plànols i esquemes necessaris per al manteniment i controls de verificació tècnica i límits 

d’utilització . Per la seva part el contractista resta obligat a la seva completa i correcta instal·lació, ús i 

manteniment conforme a les directrius establertes pel projectista. 

Complementàriament a les exigències de seguretat que s’inclouen en les Instruccions Tècniques 

Complementàries i/o normativa tècnica de referè ncia o obligat compliment, els SPC utilitzats en els processos 

productius, els Equips de Treball, les Màquines i els seus elements, tindran amb caràcter general les següents 

característiques de Seguretat: 

- Prevenció integrada: Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a aquests estaran dissenyats i 

construïts de forma que les persones no estiguin exposades als seus perills quan el seu muntatge, utilització  i 

manteniment es faci conforme a les condicions previstes pel projectista o fabricant. 

- Retenció de trencament en servei: Les diferents parts dels SPC, així com els seus elements constitutius hauran 

de poder resistir al llarg del temps els esforços a què hagin d’estar sotmesos, així com qualsevol altra influè ncia 

externa o interna que pugui presentar-se en les condicions normals d’utilització previstes. 

- Monolitisme del SPC: Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels quals puguin donar lloc a perill, 

disposarà  de complements addicionals per a evitar que les esmentades parts puguin incidir sobre les persones i/o 

les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per l’empresa. 

- Previsió de trencada o projecció de fragments: Les trencades o despreniments de les diferents parts dels SPC, 

així com els seus elements, dels quals puguin originar danys, disposaran d’un sistema de resguard o protecció  
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complementària que retingui els possibles fragments, impedint la seva incidència sobre les persones i/o les coses 

susceptibles de pèrdua patrimonial per a l’empresa. 

- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d’ estabilitat: Disposen els ancoratges, 

contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la pèrdua d’estabilitat del SPC en condicions normals d’utilització 

previstes pel projectista o fabricant. 

- Absència d’arestes agudes o tallants: A les parts accessibles dels SPC no hi haurà d’existir arestes agudes o 

tallants que puguin produir ferides. 

- Protecció d’elements mòbils: Els elements mòbils dels SPC hauran d’estar dissenyats, construïts i protegits de 

forma que previnguin tot perill de contacte o encallada. 

- Peces mòbils: Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i components han de ser guiats 

mecànicament, suficientment apantallats, disposar de distàncies de seguretat o detectors de presè ncia de forma 

que no impliquin perill per a les persones i/o les coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial per a l’empresa. 

- Interrelació de diversos SPC o part d’aquests que treballen amb independència: Quan la instal·lació està 

constituïda per un conjunt de SPC o part d’aquests treballen independentment, la protecció  general del conjunt 

estarà dissenyada sense perjudici al que cada SPC o part d’aquest actuï eficaçment. 

- Control de risc elèctric: Els SPC de protecció elèctrica garantiran l’aïllament, posada a terra, connexions, 

proteccions, resguards, enclavament i senyalització, que previnguin de l’exposició a risc de contacte elèctric per 

presència de tensió en zones accessibles a persones o materials conductors i/o combustibles. 

- Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, màquines i aparells o les seves parts, sotmesos 

a pressió (canonada, juntes, brides, racords, vàlvules, elements de comandament o altres), estaran dissenyats, 

construï ts i, en el seu cas mantinguts, de forma que, tenint en compte les propietats físiques dels gasos o líquids 

sotmesos a pressió, s’evitin danys per a les persones i/o les coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial per a 

l’ empresa, per fuites o trencades. 

- Control d’agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en els quals durant els treballs normals es 

produeixin emissions de pols, gasos o vapors que puguin ser perjudicials per la salut de les persones o patrimoni 

de l’empresa, hauran d’anar proveïts de SPC eficaços de captació dels esmentats contaminants acoblats als seus 

sistemes d’evacuació. Aquells que siguin capaços d’ emetre radiacions ionitzants o altres que puguin afectar la 

salut de les persones o contaminar materials i productes circumdants, aniran proveïts d’apantallament de 

protecció radiològica eficaç. El disseny, construcció , muntatge, protecció i manteniment, assegura l’amortització 

dels sorolls i vibracions produïts, a nivells inferiors als límits establerts per la normativa vigent en cada moment, 

com nocius per a les persones circumdants. 

- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la concepció de: Espai i mitjans de 

treball per al seu muntatge; Absència de contaminació ambiental per pols i soroll al seu muntatge;  i Procé s de 

treballs (no exposició a riscos suplementaris durant el muntatge, càrrega física, temps…). Els selectors dels SPC 

que puguin actuar de diverses formes, han de poder ser bloquejats amb l’ ajuda de claus o eines adients, en cada 

posició elegida. A cada posició del selector no ha de correspondre més que una sola forma de comandament o 

funcionament. 

Els SPC han d’ estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu i/o correctiu es puguin 

efectuar sense perill pel personal, els llocs fàcilment accessibles, i sense necessitat de reduir els nivells de 

protecció dels operaris de mantenim ent i dels eventuals beneficiaris del SPC 

En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s’advertirà (mitjançant rètols normalitzats) d’aquesta 

circumstància als eventuals beneficiaris del SPC 
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Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a evitar riscos d’atrapaments, 

en el disseny i emplaçament dels SPC i molt especialment els resguards a les màquines, es tindrà en compte que 

la fixació sigui racionalment inviolable, permeti suficient visibilitat a través d’elles, la seva rigidesa estigui d’acord 

amb la duresa del tracte previst, les obertures impedeixin la introducció  de membres que puguin entrar en 

contacte amb òrgans mòbils i que permetin dintre del possible l’execució d’operacions de manteniment sense 

exposició a riscos suplementaris. 

El projectista, fabricant o importador, garantirà les dimensions ergonòmiques de tots el components del SPC, 

donarà les instruccions i es dotarà dels mitjans adequats, perquè el transport i la manutenció  es pugui efectuar 

amb el menor perill possible. A aquests efectes: 

- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes. 

- S’indicarà la posició de transport que garanteixi l’estabilitat del SPC, i se subjectarà de manera adequada. 

- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de subjecció de resistència 

apropiada; en tots els casos s’indicarà de manera documentada, la manera d’efectuar correctament 

l’amarrament.  

El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè  el muntatge del SPC pugui 

efectuar-se correctament i amb el menor perill possible. 

Igualment s’hauran de facilitar les dades necessàries per a la correcta operativitat i eficàcia preventiva del SPC. 

Les peces d’un pes major de 50 kg i que siguin difícils de subjectar manualment, estaran dotades de punts 

d’ancoratge apropiats on puguin muntar-se elements auxiliars per a l’elevació.  

Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d’indicar els espais mínims que s’hauran de respectar en 

relació a les parets i sostre, perquè el muntatge i desmuntatge pugui efectuar-se amb facilitat. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

ELECCIÓ: 
 Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus muntadors i 

presumptes beneficiaris, atenent a: 

Criteris de disseny: 

El seu disseny i construcció obeeix al resultat d’una meditada cura de tots els detalls de l’execució i del risc per als 

que han estat concebuts, per la qual cosa el SPC é s de tot punt recomanable que en tots i cadascun dels seus 

components disgregables, disposin del seu corresponent segell AENOR (o equivalent) com a compromís de 

garantia de qualitat del fabricant. 

Criteris d’avaluació de riscos: 

El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d’acreditar documentalment, que en el disseny del SPC s’ha realitzat 

una anàlisi dels perills associats a la seva utilització, i valorat els riscos que en puguin resultar: 

- Definició dels límits del SPC. 

- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos associats a la utilització del SPC. 

- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, assignar un valor a cada risc 

(normalment de tipus qualitatiu). 

- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc). 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
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El fabricant del SPC associat a un Equip ha d’aportar “l’expedient tècnic” com a document amb les especificacions 

tècniques de l’ Equip, que el qualifiquin com a component de seguretat incorporat, adquirint la consideració de 

MAUP, que ha de constar dels elements bàsics següents: 

- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres especificacions tècniques usades per al disseny. 

- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o component de seguretat (MAUP). 

- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats 

- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits essencials de seguretat i salut 

(si cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat de proves, etc.,). 

- Manual d’instruccions. 

- Guia de manteniment preventiu. 

Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col· locaran en el lloc assignat, 

seguint les instruccions del projectista o fabricant. 

S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 

L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i les entregues del SPC estaran documentades i custodiades, amb 

justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’ emprador. 

La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva 

amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la seva adaptació a l’estat de la 

tècnica, amb independència de la seva data de fabricació. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la directiva 
del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 

Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, 
relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
los lugares de trabajo. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud en las obras de construcción. 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio 
y Cerámica. 
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UNE-EN 1263-1:1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo. 

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la 
indústria de la construcción. 

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002 

 

 

B1Z - MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 

B1Z0 - MATERIALS BÀSICS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B1Z0D230,B1Z0B700,B1Z0300C. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

 Acer per a armadures passives d’elements de formigó: 
 S'han considerat els elements següents: 
- Barres corrugades 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de 
juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat 
equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió  Europea o de l'Associació Europea de 
Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada 
en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Els productes d’acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria 
perjudicial. 
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d’armadures bàsiques electrosoldades en 
gelosia.  
Les  barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement distribuïdes al 
llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d’estar uniformement espaiades. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Diàmetre nominal:  s’ha d’ajustar als valors  especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080. 
     - Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm 
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     - Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm 
 - Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l’especificat en l’apartat 7.4.2 de la UNE-EN 10080. 
- Mas sa per metre: El valor nominal ha de ser l’especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en relació  amb el 
diàmetre nominal i l’àrea nominal de la secció transversal 
- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal 
- Aptitud al doblegat:  
     - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s’ha d’apreciar trencaments o 
fissures  
     - Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s’ha  d’apreciar 
trencaments o fissures 
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080): 
- Tensió d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 
- Tensió de última d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 
- Composició química (% en massa): 

+---------------------------------------------------------+ 
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 

¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 

¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 

+---------------------------------------------------------+ 
Ceq = Carboni equivalent 
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent disminueix 
en un 0,02% en massa. 
Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
BARRES I ROTLLES D’ACER CORRUGAT SOLDABLE: 
El producte s’ha de designar segons l’especificat en l’apartat 5.1 de la UNE-EN 10080: 
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals 
- Classe tècnica 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de l’apartat 7.4.2 de 
la norma UNE-EN 10080. 
- Característiques mecàniques de les barres: 
     - Acer soldable (S) 
          - Allargament total sota càrrega màxima: 
               - Acer subministrat en barres:  >= 5,0% 
               - Acer subministrat en rotlles:  >= 7,5% 
     - Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD): 
          - Allargament total sota càrrega màxima: 
               - Acer subministrat en barres:  >= 7,5% 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Estudi de seguretat i salud 

19 

  

               - Acer subministrat en rotlles:  >= 10,0% 
          - Resistència a fatiga: Ha de complir l’especificat la taula 32.2.d de la EHE-08 
          - Deformació alternativa: Ha de complir l’especificat la taula 32.2.e de la EHE-08 

+----------------------------------------------------------+ 

¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦ 

¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al      ¦ fs/fy   ¦ 

¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦ 

¦          ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦ 

¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦ 

¦ B 400 S  ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,05 ¦ 

¦ B 500 S  ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,05 ¦ 

¦ B 400 SD ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦ 

¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 

¦ B 500 SD ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16%    ¦ >= 1,15 ¦ 

¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 

+----------------------------------------------------------+ 

- Diàmetre nominal:  S’han d’ajustar a la sèrie següent (mm):   6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 20 – 25 – 32 i 40 mm 
S’ha d’evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d’armadura muntada o elaborada amb soldadura. 
Toleràncies: 
- Massa: 
     - Diàmetre nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% massa nominal 
     - Diàmetre nominal <= 8,0 mm:  ± 6% massa nominal 
Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

 Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agressivitat de 
l'ambient. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha 
d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials. 
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado. 
Generalidades. 
 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d’origen i la fà brica i una altra que identifica la classe 
tècnica (segons l’especificat en l’apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), aquesta marca s’ha de repetir a 
intervals <= 1,5 m 

Cada partida d’acer ha d’anar acompanyada d’una full de subministrament que com a mínim, ha de contenir la 
informació següent: 

- Identificació del subministrador 

- Número d’identificació de la certificació d’homologació d’adherència (apartat 32.2 EHE-08) 

- Número de sèrie del full de subministrament 

- Nom de la fàbrica 

- Data d’entrega i nom del peticionari 

- Quantitat d’acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d’acer 

- Diàmetres subministrats 

- Designació dels tipus d’acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080 

- Forma de subministrament: barra o rotlle 

- Identificació i lloc de subministrament 

- Sistema d’identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080 

- Classe tècnica segons l’especificat en l’apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 

- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura 

 El fabricant ha de facilitar un certificat d’assaig que garanteixi el compliment de les característiques anteriors, on 
s’ha d’incloure la informació següent: 

- Data d’emissió del certificat 

- Certificat de l’assaig de doblegat-desdoblegat 

- Certificat de l’assaig de doblegat simple 

- Certificat de l’assaig de fatiga en acers tipus SD 

- Certificat de l’assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 

- Certificat d’homologació d’adherència en el cas en que es garanteixi les característiques d’adherència mitjançant 
l’assaig de la biga 

     - Marca comercial de l’acer 

     - Forma de subministrament: barra o rotlles 

En Malle s electrosoldades, s’ha de facilitar a més: 
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- Certificat de l’assaig de desenganxament dels nusos 

- Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent 

- Certificat d’homologació de soldadors i del procés de soldadura 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Per a cada partida de subministrament que arribi a l’obra: 

     - Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 32º de la norma EHE-

08. 

     - Inspecció visual del material i observació de les marques d’identificació. 

- Quan l’acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la verificació  documental de 

que els valors declarats en els documents del marcatge permetin deduir el compliment de les especificacions 

contemplades en el projecte i a l’article 32 de la EHE-08. 

  Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l’elaboració d’armadures per a formigó  

armat, hauran de ser conformes a la EHE-08 i a la UNE-EN 10080. La demostració d’aquesta conformitat es podrà 

efectuar mitjançant: 

     - La possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l’ annex 19 de la EHE-08 

     - La realització d’assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció  de la quantitat d’acer 

subministrat: 

          - Subministrament < 300 t:  

            Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix subministrador, fabricant, 

designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es realitzaran els següents assaigs: 

               - Comprovació de la secció equivalent 

               - Comprovació de les característiques geomètriques 

               - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 

            A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d’acer utilitzat i el seu 

fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l’allargament de ruptura, i l’allargament sota càrrega màxima. 

          - Subministrament >= 300 t: 

            Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del cas anterior. 

            Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de traçabilitat, signat per persona 

física, on es declarin els fabricants i les colades de cada subministrament. A més, facilitarà una cò pia del certificat 
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del control de producció del fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics de cada colada. 

En aquest cas, s’efectuaran assaigs de contrast de traçabilitat de colada, mitjanç ant la determinació de les 

característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a mínim 5 assaigs. 

            La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat de control de 

producció per a ser acceptada:  

               %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 

               %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03  

               %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 

               %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 

               %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 

            Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a mínim 15 barres. Par a 

cada lot, s’assajaran 2 provetes sobre les que es faran els següents assaigs: 

               - Comprovació de la secció equivalent 

               - Comprovació de les característiques geomètriques 

               - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 

               - Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i l’allargament de ruptura 

     - En el cas d’estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l’acer es podrà  demostrar mitjançant la 

presentació d’un informe d’assaigs, de com a màxim un any d’antiguitat, que compleixin amb l’article 38.10, i 

realitzat en un laboratori acreditat 

     - En el cas d’estructures situades en zona sísmica, el comportament de l’acer es podrà demostrar mitjançant la 

presentació d’un informe d’assaigs, de com a màxim un any d’antiguitat, que compleixin amb l’article 32º , i 

realitzat en un laboratori acreditat. 

- Comprovacions  experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva fabricació en 

obra: 

  El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les caracterí stiques 

mecàniques, les d’adherència, i les de les seves dimensions geomètriques, així com les característiques en cas de 

realitzar soldadura resistent. 

  En cas de disposar d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la realització de les 

comprovacions experimentals. 

  Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi: 

     - Pes del lot <= 30 t 
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     - Les armadures fabricades a central aliena a l’obra, hauran de ser subministrades en remeses consecutives des 

de la mateixa instal·lació de ferralla 

     - Si es fabriquen a obra, les que s’hagin produït en un període d’1 mes 

     - Estar fabricades amb el mateix tipus d’acer i forma de producte 

  Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats. 

- Comprovació  de la conformitat de les característiques mecàniques: 

     - Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l’assaig a tracció sobre 2 provetes per a 

cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l’ acer estigués en possessió d’un distintiu de qualitat 

oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta. En el cas que no s’hagin utilitzat 

processos de redreçat, es podrà eximir la realització d’aquest assaigs. 

     - Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, corresponents a les 

combinacions de diàmetres mé s representatius del procés de soldadura, realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 

provetes dels diàmetres més petits de cada mostra, i assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 

provetes dels diàmetres més grans. Si l’acer estigués en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, 

la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta. 

- Comprovació  de la conformitat de les característiques d’adherència:  

  Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot d’acer redreçat, i es 

determinaran les característiques geomètriques. En el cas que l’acer disposi  d’ un certificat de les característiques 

d’adherència segons l’annex C de la UNE EN 10080, només caldrà determinar l’altura de la corruga. 

- Comprovació  de la conformitat de les característiques geomètriques:  

  Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència dels diàmetres de 

les armadures i el tipus d’acer entre el indicat en el projecte i la fulla de subministrament. A mé s es revisarà que 

l’alineació dels seus elements rectes, les seves dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions 

observables a simple vista en els trams rectes, i que els diàmetres de doblat i les desviacions geomè triques 

respecte a les formes d’especejament del projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el mateix, o 

conformes a l’annex 11 de la EHE-08. 

- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:  

  Si s’utilitza una soldadura resistent per a l’elaboració de l’armat a fàbrica, la DF haurà de demanar les evidències 

documentals de que el procés està en possessió d’ un distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l’elaboració 

de l’armat es fa a obra, la DF permetrà la realització de la soldadura resistent només en el cas que es faci un 

control d’execució intens. 

  A més, la DF haurà de disposar la realització d’una sèrie de comprovacions experimentals de la conformitat del 

procés, en funció del tipus de soldadura, d’acord amb 7.2 de la UNE 36832.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
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La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d’ acord a la norma UNE 36-092 i a la EHE-08. El 

control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les estructures, en el cas de material sense 

marca de qualitat, o abans de la posta en servei en el cas de que disposi de l’ esmentada marca de qualitat de 

producte. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

S’acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecà niques de l’armadura presentin 

resultats conformes als marges definits a la EHE-08 (art. 32.2). En el cas d’altres processos, s’acceptarà el lot quan 

els assaigs de tracció  i doblat compleixin amb les especificacions establertes. 

En cas de no complir-se alguna especificació, s’efectuarà una nova presa de mostres del mateix lot. Si es tornés a 

produir un incompliment d’alguna especificació, es rebutjaria el lot. 

En el cas de l’acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d’adherè ncia, s’acceptarà el lot si es 

compleixen les especificacions definides a l’art. 32.2 de la EHE-08. En cas contrari, es tornarà a fer una presa de 

mostres del mateix lot, i si es tornés a donar un incompliment d’ alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer. 

La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d’oxidació  excessiu que pugui afectar a les seves condicions 

d’adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un raspallat amb pues metàl·liques, es determini 

una pèrdua de pes de la barra proveta superior al 1%. S’ haurà de comprovar que un cop eliminat l’òxid, l’altura 

de la corruga compleix amb els límits establerts a l’art. 32.2 de la EHE-08. 

En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà l’armadura que 

presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les comprovacions resulten satisfactòries, 

s’acceptarà la remesa, prèvia substitució de l’ar madura defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa. 

 

 

B1Z1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS SUPERFICIALS CONTRA CAIGUDES DE PERSONES I OBJECTES  PER A 

SEGURETAT I SALUT 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B1Z11215. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de forma solidà 

ria, destinat a l’apantallament i interposició física, que s’oposa a una energia natural que es troba fora de control, 
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amb la finalitat d’impedir o reduir les conseqüències del contacte amb les persones o els bé ns materials 

circumdants, susceptibles de protecció. 

 S'han considerat els elements següents: 
- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes 

- Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes 

- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes 

- Materials de prevenció per a us de maquinaria 

- Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica 

- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció 

- Materials auxiliars per a proteccions col·lectives 

CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització , 

proporcionades pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i 

utilització, així com les normes de seguretat exigides legalment. 

Tindran preferència l’adquisició de SPC que disposin d’un distintiu o 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 

- Data de caducitat 

- Tipus i número de fabricació 

- Contrasenya d’homologació NE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix 

Els SPC han d’estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d’acreditar davant  AENOR els següents extrems:  

- Responsabilitat de la Direcció:  Obligatori 

- Sistemes de qualitat:  Obligatori 

- Control de la documentació:  Obligatori 

- Identificació del producte:  Obligatori 

- Inspecció i assaig:  Obligatori 

- Equips d’inspecció, amidament i assaig:  Obligatori 

- Estat d’inspecció i assaig:  Obligatori 

- Control de productes no conformes:  Obligatori 

- Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega:  Obligatori 

- Registres de qualitat:  Obligatori 

- Formació i ensinistrament:  Obligatori 

- Tècniques estadístiques:  Voluntari 

Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista del SPC restarà  obligat a incloure els 

criteris de càlcul, plànols i esquemes necessaris per al manteniment i controls de verificació tècnica i límits 

d’utilització . Per la seva part el contractista resta obligat a la seva completa i correcta instal·lació, ús i 

manteniment conforme a les directrius establertes pel projectista. 

Complementàriament a les exigències de seguretat que s’inclouen en les Instruccions Tècniques 

Complementàries i/o normativa tècnica de referè ncia o obligat compliment, els SPC utilitzats en els processos 

productius, els Equips de Treball, les Màquines i els seus elements, tindran amb caràcter general les següents 

característiques de Seguretat: 
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- Prevenció integrada: Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a aquests estaran dissenyats i 

construïts de forma que les persones no estiguin exposades als seus perills quan el seu muntatge, utilització  i 

manteniment es faci conforme a les condicions previstes pel projectista o fabricant. 

- Retenció de trencament en servei: Les diferents parts dels SPC, així com els seus elements constitutius hauran 

de poder resistir al llarg del temps els esforços a què hagin d’estar sotmesos, així com qualsevol altra influè ncia 

externa o interna que pugui presentar-se en les condicions normals d’utilització previstes. 

- Monolitisme del SPC: Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels quals puguin donar lloc a perill, 

disposarà  de complements addicionals per a evitar que les esmentades parts puguin incidir sobre les persones i/o 

les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per l’empresa. 

- Previsió de trencada o projecció de fragments: Les trencades o despreniments de les diferents parts dels SPC, 

així com els seus elements, dels quals puguin originar danys, disposaran d’un sistema de resguard o protecció  

complementària que retingui els possibles fragments, impedint la seva incidència sobre les persones i/o les coses 

susceptibles de pèrdua patrimonial per a l’empresa. 

- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d’ estabilitat: Disposen els ancoratges, 

contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la pèrdua d’estabilitat del SPC en condicions normals d’utilització 

previstes pel projectista o fabricant. 

- Absència d’arestes agudes o tallants: A les parts accessibles dels SPC no hi haurà d’existir arestes agudes o 

tallants que puguin produir ferides. 

- Protecció d’elements mòbils: Els elements mòbils dels SPC hauran d’estar dissenyats, construïts i protegits de 

forma que previnguin tot perill de contacte o encallada. 

- Peces mòbils: Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i components han de ser guiats 

mecànicament, suficientment apantallats, disposar de distàncies de seguretat o detectors de presè ncia de forma 

que no impliquin perill per a les persones i/o les coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial per a l’empresa. 

- Interrelació de diversos SPC o part d’aquests que treballen amb independència: Quan la instal·lació està 

constituïda per un conjunt de SPC o part d’aquests treballen independentment, la protecció  general del conjunt 

estarà dissenyada sense perjudici al que cada SPC o part d’aquest actuï eficaçment. 

- Control de risc elèctric: Els SPC de protecció elèctrica garantiran l’aïllament, posada a terra, connexions, 

proteccions, resguards, enclavament i senyalització, que previnguin de l’exposició a risc de contacte elèctric per 

presència de tensió en zones accessibles a persones o materials conductors i/o combustibles. 

- Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, màquines i aparells o les seves parts, sotmesos 

a pressió (canonada, juntes, brides, racords, vàlvules, elements de comandament o altres), estaran dissenyats, 

construï ts i, en el seu cas mantinguts, de forma que, tenint en compte les propietats físiques dels gasos o líquids 

sotmesos a pressió, s’evitin danys per a les persones i/o les coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial per a 

l’ empresa, per fuites o trencades. 

- Control d’agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en els quals durant els treballs normals es 

produeixin emissions de pols, gasos o vapors que puguin ser perjudicials per la salut de les persones o patrimoni 

de l’empresa, hauran d’anar proveïts de SPC eficaços de captació dels esmentats contaminants acoblats als seus 

sistemes d’evacuació. Aquells que siguin capaços d’ emetre radiacions ionitzants o altres que puguin afectar la 

salut de les persones o contaminar materials i productes circumdants, aniran proveïts d’apantallament de 

protecció radiològica eficaç. El disseny, construcció , muntatge, protecció i manteniment, assegura l’amortització 

dels sorolls i vibracions produïts, a nivells inferiors als límits establerts per la normativa vigent en cada moment, 

com nocius per a les persones circumdants. 
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- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la concepció de: Espai i mitjans de 

treball per al seu muntatge; Absència de contaminació ambiental per pols i soroll al seu muntatge;  i Procé s de 

treballs (no exposició a riscos suplementaris durant el muntatge, càrrega física, temps…). Els selectors dels SPC 

que puguin actuar de diverses formes, han de poder ser bloquejats amb l’ ajuda de claus o eines adients, en cada 

posició elegida. A cada posició del selector no ha de correspondre més que una sola forma de comandament o 

funcionament. 

Els SPC han d’ estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu i/o correctiu es puguin 

efectuar sense perill pel personal, els llocs fàcilment accessibles, i sense necessitat de reduir els nivells de 

protecció dels operaris de mantenim ent i dels eventuals beneficiaris del SPC 

En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s’advertirà (mitjançant rètols normalitzats) d’aquesta 

circumstància als eventuals beneficiaris del SPC 

Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a evitar riscos d’atrapaments, 

en el disseny i emplaçament dels SPC i molt especialment els resguards a les màquines, es tindrà en compte que 

la fixació sigui racionalment inviolable, permeti suficient visibilitat a través d’elles, la seva rigidesa estigui d’acord 

amb la duresa del tracte previst, les obertures impedeixin la introducció  de membres que puguin entrar en 

contacte amb òrgans mòbils i que permetin dintre del possible l’execució d’operacions de manteniment sense 

exposició a riscos suplementaris. 

El projectista, fabricant o importador, garantirà les dimensions ergonòmiques de tots el components del SPC, 

donarà les instruccions i es dotarà dels mitjans adequats, perquè el transport i la manutenció  es pugui efectuar 

amb el menor perill possible. A aquests efectes: 

- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes. 

- S’indicarà la posició de transport que garanteixi l’estabilitat del SPC, i se subjectarà de manera adequada. 

- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de subjecció de resistència 

apropiada; en tots els casos s’indicarà de manera documentada, la manera d’efectuar correctament 

l’amarrament.  

El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè  el muntatge del SPC pugui 

efectuar-se correctament i amb el menor perill possible. 

Igualment s’hauran de facilitar les dades necessàries per a la correcta operativitat i eficàcia preventiva del SPC. 

Les peces d’un pes major de 50 kg i que siguin difícils de subjectar manualment, estaran dotades de punts 

d’ancoratge apropiats on puguin muntar-se elements auxiliars per a l’elevació.  

Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d’indicar els espais mínims que s’hauran de respectar en 

relació a les parets i sostre, perquè el muntatge i desmuntatge pugui efectuar-se amb facilitat. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

ELECCIÓ: 
 Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus muntadors i 

presumptes beneficiaris, atenent a: 

Criteris de disseny: 

El seu disseny i construcció obeeix al resultat d’una meditada cura de tots els detalls de l’execució i del risc per als 

que han estat concebuts, per la qual cosa el SPC é s de tot punt recomanable que en tots i cadascun dels seus 

components disgregables, disposin del seu corresponent segell AENOR (o equivalent) com a compromís de 

garantia de qualitat del fabricant. 
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Criteris d’avaluació de riscos: 

El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d’acreditar documentalment, que en el disseny del SPC s’ha realitzat 

una anàlisi dels perills associats a la seva utilització, i valorat els riscos que en puguin resultar: 

- Definició dels límits del SPC. 

- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos associats a la utilització del SPC. 

- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, assignar un valor a cada risc 

(normalment de tipus qualitatiu). 

- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc). 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d’aportar “l’expedient tècnic” com a document amb les especificacions 

tècniques de l’ Equip, que el qualifiquin com a component de seguretat incorporat, adquirint la consideració de 

MAUP, que ha de constar dels elements bàsics següents: 

- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres especificacions tècniques usades per al disseny. 

- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o component de seguretat (MAUP). 

- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats 

- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits essencials de seguretat i salut 

(si cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat de proves, etc.,). 

- Manual d’instruccions. 

- Guia de manteniment preventiu. 

Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col· locaran en el lloc assignat, 

seguint les instruccions del projectista o fabricant. 

S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 

L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i les entregues del SPC estaran documentades i custodiades, amb 

justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’ emprador. 

La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva 

amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la seva adaptació a l’estat de la 

tècnica, amb independència de la seva data de fabricació. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la directiva 
del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 

Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, 
relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
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Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
los lugares de trabajo. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud en las obras de construcción. 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio 
y Cerámica. 

UNE-EN 1263-1:1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo. 

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la 
indústria de la construcción. 

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002 

 

 

B1Z4 - MATERIALES AUXILIARS D'ESTRUCTURES PER A SEGURETAT I SALUT 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

 Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o treballats a taller. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR , S275J0, S275J2, 
S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat , rectangular o planxa, d'acer S275JR, S275J0, 
S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 
 - Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, 
segons UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons 
UNE-EN 10219-1 
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JR C, segons UNE-EN 10025-2 
- Perfils d’acer laminat en calent, en planxa, d’acer amb resistència millorada a la corrosió atmosfè rica S355J0WP 
o S355J2WP, segons UNE-EN 10025-5 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Amb soldadura 
- Amb cargols 
S’han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d’acer amb resistència millorada a la 
corrosió atmosfèrica): 
- Una capa d'emprimació antioxidant 
- Galvanitzat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. 
PERFILS D’ACER LAMINAT EN CALENT: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l’acer 
utilitzat en la fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix les determinacions de les normes  de condicions 
tècniques de subministrament següents: 
- Perfils d’acer laminat en calent:  UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2 
- Perfils d’acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica:  UNE-EN 10025-1 i  PNE-EN 
10025-5 
Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les següents normes: 
- Perfil IPN:  UNE-EN 10024 
- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM:  UNE-EN 10034 
- Perfil UPN:  UNE-EN 10279 
- Perfil L i LD:  UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2 
- Perfil T:  UNE-EN 10055 
- Rodó:  UNE-EN 10060 
- Quadrat:  UNE-EN 10059 
- Rectangular:  UNE-EN 10058 
- Planxa:  EN 10029 o UNE-EN 10051 
PERFILS FORADATS: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l’acer 
utilitzat en la fabricació de perfils compleix les determinacions de les normes de condicions tè cniques de 
subministrament següents: 
- Perfils foradats d’acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-1 
Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes: 
- Perfils foradats d’acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-2 
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-2 
PERFILS CONFORMATS EN FRED: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l’acer 
utilitzat en la fabricació de perfils i seccions, compleix les determinacions de les normes  de condicions tècniques 
de subministrament del producte de partida. 
Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 
10162. 
PERFILS TREBALLATS  A TALLER AMB SOLDADURA: 
El material d’aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura. 
Les característiques mecàniques del material d’aportació han de ser superiors a les del material base. 
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material d’aportació ha 
de ser equivalent a la del material base. 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades só n: 
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc de connectors 
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Les soldadures s’ han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons la UNE-EN 
287-1. 
Abans de començar a soldar s’ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procé s de 
soldadura i que estan lliures de fissures. 
Totes les superfícies a soldar s’han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de 
la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S’han de mantenir seques i lliures de condensacions. 
S’ha d’evitar la projecció d’espurnes erràtiques de l’arc. Si es produeix s’ha de sanejar la superfície d’acer. 
S’ha d’evitar la projecció  de soldadura. Si es produeix s’ha d’eliminar. 
 Els components a soldar han d’estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius 
adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. 
No s’han d’introduir soldadures addicionals. 
L’armat dels components estructurals s’ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin dintre de les 
toleràncies establertes. 
 Les soldadures provisionals s’han d’executar seguint les especificacions generals. S’han d’eliminar totes les 
soldadures de punteig que no s’incorporin a les soldadures finals. 
Quan el tipus de material de l’acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la zona 
tèrmicament afectada s’ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s’ha d’ estendre 75 mm en 
cada component del metall base. 
No s’ha d’ accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Els defectes de soldadura no s’han de tapar amb soldadures posteriors. S’han d’eliminar de cada passada abans 
de fer la següent. 
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un 
raspall. 
L’execució dels diferents tipus de soldadures s’ha de fer d’acord amb els requisits establerts a l’apartat 10.3.4 del 
DB-SE A  i l’article 77 de la EAE per a obres d’edificació o d’acord amb l’article 640.5.2 del PG3  i l’article 77 de la 
EAE per a obres d’enginyeria civil. 
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra. 
Les operacions de tall s’han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S’admet l’oxitall manual únicament quan 
el procediment automàtic no es pugui practicar. 
S’accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s’eliminin les restes d’escòria. 
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del material no 
queden per sota dels valors especificats.  
Per al conformat en calent s’han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o conformat no 
s’ha de fer durant l’interval de calor blau (250ºC a 380ºC). 
El conformat en fred s’ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No s’admeten les 
martellades. 
 Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 
Toleràncies de fabricació: 
- En obres d’edificació:  Límits establerts a l’apartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts a l’article 640.12 del PG3 
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS: 
S’utilitzaran cargols normalitzats d’acord a  les normes recollides a la taula 29.2.b de la EAE 
Els cargols aixamfranats, cargols  calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d’injecció s’han d’ utilitzar 
seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals establerts a l’article 29.2 de la 
EAE. 
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les xapes, i 
ha de facilitar el muntatge i les inspeccions. 
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 
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 La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s’utilitzin com a calibrats. 
Després del collat l’espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de recolzament 
de la femella i la part no roscada de l’espiga ha d’haver, com a mínim: 
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d’estar situada per sota del cap del cargol. 
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s’utilitzen han 
d’anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d’ estar situat en direcció al cap del cargol. 
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d’anar col·locades de la forma següent: 
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 
- Cargols 8.8: sota de l’element que gira 
 Els forats per als cargols s’han de fer amb perforadora mecànica. S’admet un altre procediment sempre que 
proporcioni un acabat equivalent. 
Es  permet l’execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a l’apartat 
10.2.3 del DB-SE A en obres d’edificació o els establerts a l’apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d’enginyeria civil. 
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces. 
Els forats allargats s’han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de dos forats 
i posterior oxitall. 
Despré s de perforar les peces i abans d’unir-les s’han d’eliminar les rebaves. 
Els cargols i les femelles no s’han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions tècniques p 
articulars. 
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i 
el contacte íntim de les peces d'unió. 
Les femelles s’ han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del muntatge. 
 En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s’ha de collar fins arribar al “collat a 
tocar”  sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s’ha de fer progressivament començant 
pels cargols situats al centre. Si és necessari s’han de fer cicles addicionals de collat . 
Abans de començ ar el pretesat, els cargols pretesats d’un grup s’han de collar d’acord amb el que s’ha indicat per 
als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s’han de fer cicles addicionals de collat. 
S’han de retirar  els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al pretesat 
mínim, s’afluixin. 
El collat dels cargols pretesats s’ha de fer seguint un dels procediments següents: 
- Mètode de la clau dinamomètrica. 
- Mètode de la femella indicadora. 
- Mètode convinat. 
Les operacions de tall s’han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S’admet l’oxitall manual únicament quan 
el procediment automàtic no es pugui practicar. 
S’accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s’eliminin les restes d’escòria. 
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del material no 
queden per sota dels valors especificats.  
Per al conformat en calent s’han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o conformat no 
s’ha de fer durant l’interval de calor blau (250ºC a 380ºC). 
El conformat en fred s’ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No s’admeten les 
martellades. 
 Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 
Toleràncies de fabricació: 
- En obres d’edificació:  Límits establerts a l’apartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3 
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PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la peça. 
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes. 
Abans d’ aplicar la capa d’emprimació les superfícies a pintar han d’estar preparades adequadament d’acord amb 
les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3. 
Prèviament al pintat s’ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats pel fabricant per al 
producte a aplicar. 
La pintura d’ emprimació s’ha d’utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No s’utilitzarà si ha superat el 
temps de vida útil o el temps d’enduriment després de l’obertura del recipient. 
Si s’aplica mé s d’una capa s’ha d’utilitzar per a cadascuna un color diferent. 
Després de l’ aplicació de la pintura les superfícies s’han de protegir de l’acumulació d’aigua durant un cert temps. 
No s’han d’utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de la 
zona a soldar. 
 Les soldadures i el metall base adjacent no s’han de pintar sense haver eliminat prèviament l’escòria. 
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s’ha de tractar fins que no s’hagi 
inspeccionat la unió. 
PERFILS GALVANITZATS: 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. 
No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
L a galvanització s’ha de fer d’acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, segons correspongui. 
S’han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització. 

 Si el component prefabricat té espais tancats s’han de disposar forats de ventilació o purga. 
Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s’han de netejar i tractar amb pintura anticorrosiva amb diluent 
àcid o amb raig escombrador. 
 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos. 
 Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i 
protegits de la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
No s’han d’ utilitzar si s’ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant. 
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris 
següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
 - Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF 
 Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 
UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: Condiciones técnicas 
generales de suministro. 
UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: Condiciones técnicas 
de suministro de los aceros estructurales no aleados. 
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UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino. 
Parte 1: condiciones técnicas de suministro. 
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y de grano fino. 
Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. 
UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro. Tolerancias 
dimensionales y de la sección transversal. 
OBRES D’EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE). 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Acero DB-SE-A. 
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación. 
OBRES D’ENGINYERIA CIVIL: 
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE). 
* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y Acero. 
 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D’ACER LAMINAT I PERFILS D’ACER 
BUITS: 

Cada producte ha d’anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 

- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva designació abreujada 

- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d’inspecció per colades) i, si és aplicable, la 
mostra 

- El nom del fabricant o la seva marca comercial 

- La marca de l’organisme de control extern (quan sigui aplicable) 

- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 
i 1328/1995 de 28 de juliol 

La marca ha d’estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la secció transversal 
de tall. 

Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s’ha de fer amb una etiqueta adherida al paquet o 
sobre el primer producte del mateix. 

PERFILS D’ACER LAMINAT EN CALENT: 

El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, 
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa 
l’apartat 7.2.1 del CTE: 

 - Productes per a ús en estructures metàl·liques o en estructures mixtes metall i formigó:   

     - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica  

El símbol normalitzat CE (d’acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el producte acompanyat per:  
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- El número d’identificació de l’organisme de certificació 

- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant 

- Les dues ultimes xifres de l’any d’impressió del marcat 

- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és procedent) 

- Referència a la norma EN 10025-1 

- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 

- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma: 

     - Designació del producte d’acord amb la norma corresponent de toleràncies dimensionals, segons el capítol 2 
de la norma EN 10025-1 

     - Designació del producte d’acord amb l’apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN 10025-6 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D’ACER CONFORMATS: 

Han d’anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que contingui la següent 
informació: 

- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny 

- Tipus i qualitat de l’acer 

- Referència que indiqui que els perfils s’han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es requereix, el marcatge 
CE 

- Nom o logotipus del fabricant 

- Codi de producció 

- Identificació del laboratori d’assaigs extern (quan sigui aplicable) 

- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un text clar 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS FORADATS: 

Cada perfil ha d’anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 

- La designació abreujada 

- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant 

- En el cas d’inspecció i assaigs específics, un número d’identificació, per exemple el número de comanda, que 
permeti relacionar el producte o la unitat de subministrament i el document corresponent (ú nicament aplicable 
als perfils foradats conformats en fred) 

Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida al paquet. 

OPERACIONS DE CONTROL: 
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El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l’establert 

en la DT. Aquest control ha de complir l’especificat en l’apartat 7.2 del CTE. 

Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i e tiquetat), certificat de garantia del 

fabricant, en el seu cas, (signat per persona fí sica) i els documents de conformitat o autoritzacions 

administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de 

qualitat, ha d’aportar-ne la documentació corresponent 

Control de recepció mitjançant assaigs:  Si el material disposa d’una marca legalment reconeguda a un país de la 
CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les caracterí stiques del 
material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 
subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol· licitar assaigs de control de recepció si ho creu 
convenient. 

Inspecció visual del material a la seva recepció. Es controlaran les característiques geomètriques com a mínim  

sobre un 10% de les peces rebudes. El subministrament del material es realitzarà amb la inspecció requerida 

(UNE-EN 10204).  

A efectes de control d’apilament, la unitat d’inspecció  ha de complir les següents condicions: 

- Correspondència en el mateix tipus i grau d’acer 

- Procedència de fabricant 

- Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció: 

     - Sèrie lleugera:  e <= 16 mm 

     - Sèrie mitja:  16 mm <=  e <= 40 mm 

     - Sèrie pesada:  e > 40 mm 

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s’ ha de fer les comprovacions següents: 

- Les unitats d’inspecció seran fraccions de cada grup afí, amb un pes màxim de 20 t per lot. 

- Per a cada lot , es realitzaran els següents assaigs: 

     - Determinació quantitativa de sofre (UNE 7-019) 

     - Determinació quantitativa fòsfor (UNE 7-029) 

     - Determinació del contingut de nitrogen (UNE 36-317-1) 

     - Determinació quantitativa del contingut de carboni (UNE 7014) 

- En una mostra d’acer laminat, per a cada lot , es realitzaran a més, els següents assaigs: 

     - Determinació quantitativa de manganès (UNE 7027) 

     - Determinació gravimètrica de silici (UNE 7028) 
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     - Assaig a flexió pel xoc d’una proveta de planxa d’acer (UNE 7475-1) 

     - Determinació de la duresa brinell d’una proveta (UNE-EN-ISO 6506-1) 

- En una mostra de perfils d’acer buits, per a cada lot, es realitzaran a més, els següents assaigs: 

     - Assaig d’aixafada (UNE-EN ISO 8492) 

-  En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà la massa i gruix del recobriment (UNE-EN ISO 1461, UNE-EN ISO 
2178). 

OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES: 

Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes. 

Abans de començar l’obra, i sempre que es canviï  el tipus de material d’aportació: 

- Preparació d’una proveta mecanitzada, soldades amb el material d’aportació previst, i assaig a tracció ( UNE-EN 

ISO 15792-2). Abans d’aquest assaig, es realitzarà una radiografia de la soldadura realitzada (UNE-EN 1435), per 

tal de constatar que el cordó està totalment ple de material d’aportació. 

- Assaig de tracció del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes 

- Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les mostres pels assaigs químics es prendran de la unitat d’inspecció  segons els criteris establerts a la norma 
UNE-EN ISO 14284. 

En perfils laminats i conformats les mostres pels assaigs mecànics es prendran segons els criteris establerts en les 
UNE EN 10025-2 a UNE 10025-6. Les localitzacions de les mostres seguiran els criteris establerts en l’annex A de la 
UNE EN 10025-1. 

Per la preparació de les provetes s’ aplicaran els requisits establerts a la UNE-EN ISO 377. 

Per la preparació de provetes per assaig de tracció s’ aplicarà la UNE-EN 10002-1. 

En perfils laminats, per la preparació de provetes per assaig a flexió per xoc (resiliència) s’aplicarà la  UNE 10045-
1. També son d’aplicació els següents requeriments: 

- Gruix nominal >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm 

- Gruix nominal <= 12 mm: l’ample mínim de la proveta serà de 5 mm 

 Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els productes originals, així com 
la seva localització i orientació del producte. 

 Les mostres i els criteris de conformitat per als perfils buits, queden establerts a la norma UNE-EN 10219-1  
seguint els parametres de la taula D.1 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

No es podrà  acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i no vagin marcats adequadament. 
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Si els resultats de tots els assaigs de recepció d’ un lot acompleixen el prescrit, aquest és acceptable. 

Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s’ha observat en el corresponent assaig alguna anomalia no 
imputable al material (com defecte en la mecanització de la proveta, irregular funcionament de la maquinaria 
d’assaig...) l’assaig es considerarà  nul i caldrà repetir-lo correctament amb una nova proveta. 

 Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es realitzaran 2 contrassaigs segons 
UNE-EN 10021, sobre provetes preses de dues peces diferents del lot que s’està  assajant. Si ambdós resultats 
(dels contrassaigs) compleixen el prescrit, la unitat d’inspecció serà acceptable, en cas contrari es rebutjarà. 

Quan es sobrepassi alguna de les tolerà ncies especificades en algun control geomètric, es rebutjarà la peça 
incorrecta. A més a més, s’augmentarà el control, en l’apartat incomplet, fins a un 20% d’ unitats. Si encara es 
troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les 
unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN UNIONS SOLDADES: 

El material d’aportació complirà les condicions mecàniques indicades. 

En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora de la zona d’influència de la 

soldadura. 

 

 

B1ZE - MATERIALS AUXILIARS PER A CALEFACCIÓ PER A SEGURETAT I SALUT 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B1ZE2400. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Radiadors elèctrics d'infraroigs per a funcionar amb corrent monofàsic, de fixació mural o portàtil amb potes i 
orientable. 
Ha d'estar format per: 
- Una estructura d'acer comercial amb un o dos tubs de quars suportats pels extrems i amb una resistència 
calefactora metàl·lica a l'interior 
- Interruptor d'engegada de palanca o de cordó 
- Cable de connexió i clavilla amb connexió a terra, o possibilitat de connectar-li el conductor de terra 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir cops, altres defectes ni peces soltes a l'interior, que no siguin funcionals. 
Els aparells han d'estar dissenyats de manera que funcionin amb seguretat i no representin cap perill per a les 
persones o el seu entorn, fins i tot en el cas d'un ús negligent que es pugui donar durant el funcionament normal. 
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Les parts de l'aparell de material no metàl·lic han de ser resistents a la ignició i propagació del foc. 
El corrent de fuita de l'aparell no ha de ser excessiu i la seva rigidesa dielè ctrica ha de ser l'adequada. 
No es considerarà suficient la protecció proporcionada per aïllaments com vernissos, esmalts, paper, cotó, capa 
d'òxid sobre parts metàl· liques, perlites aïllants o material de reblert. 
No es pot fer servir amiant en la fabricació de l'aparell. 
Les parts de l'aparell que siguin desmuntables han d'estar dissenyades o marcades de manera que no hi hagi 
possibilitat d'error en el muntatge. En concret, no ha de ser possible muntar equivocadament els interruptors o 
comandaments de l'aparell. 
L'aparell ha d'estar construït i tancat de manera que hi hagi una protecció suficient contra els contactes 
accidentals amb parts actives. 
Les diferents posicions dels interruptors o commutadors dels aparells estacionaris, i les diferents posicions dels 
dispositius reguladors de tots els aparells han de ser indicades mitjançant números, lletres o altres mitjans visuals. 
Les posicions de marxa i parada de l'interruptor han d'estar clarament identificades sobre el mateix interruptor, o 
sobre la placa de muntage. 
L'interruptor de posada en marxa ha d'estar muntat sobre l'aparell, en cap cas es permet la col·locació 
d'interruptors en cables flexibles. 
Els dispositius d'entrada i de subjecció dels cables han d'estar degudament arrodonits i aïllats. En cap cas els 
cables han de transmetre esforços a les regletes de connexió. 
El born previst exclusivament per al conductor neutre es designarà amb la lletra N. 
El born previst exclussivament per al conductor de terra es designarà amb el símbol característic generalment 
acceptat per al condu ctor de terra. 
Aquests símbols no es situaran mai sobre cargols, valones mòbils o altres parts que puguin ser retirades quan es 
connecten els conductors. 
Els mètodes fets servir per al tractament previ i la pintura han de permetre recobrir totes les superfí cies exteriors 
en contacte amb l'aire que ha de complir les següents característiques: 
- Ha de ser suficient per a proporcionar una protecció contra la corrosió en les condicions normals de 
funcionament 
- Ha de ser resistent al dany provocat per un impacte de poca intensitat, segons un assaig de ratllat dut a terme 
segons les especificacions de la norma ISO 2409 
En les condicions normals de funcionament, la pintura no ha de despendre cap olor ni fum tòxic. 
L'aparell ha de portar una placa de característiques on hi ha de constar com a mínim la següent informació: 
- La tensió assignada o la gama assignada de tensions, en volts 
 - El símbol de la naturalesa del corrent, excepte si està indicada la freqüència assignada 
 - La potència assignada, en vats o kilovats, o la intensitat assignada en ampers 
 - El nom, la marca comercial o la marca d'dentificació del fabricant o venedor responsable 
 - Identificació del model o referència del tipus 
 - El símbol de la part de classe II, només en els aparells de classe II 
 - Grau de protecció de l'envoltant 
 Els aparells mòbils han de tenir l'estabilitat suficient 
 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetats en caixes. 
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte. 
El fabricant ha de subministrar informació sobre les característiques de l'aparell així com unes instruccions per a la 
seva correct a utilització. 
Si amb l'aparell es subministren elements que ha de muntar l'usuari, com ara rodes o suports, el fabricant ha de 
proporcionar un full amb les instruccions necessàries per al seu muntatge. 
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Emmagatzematge: En posició vertical, en llocs protegits contra els impactes i de la intempèrie. Sense contacte  
directe amb el terra. 
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE). 

UNE-EN 60335-1:2002 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales. 

UNE-EN 60335-2-30:2004 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-30: Requisitos particulares 
para aparatos de calefacción de locales. 

 

 

B1ZM - MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS PER A SEGURETAT I SALUT 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B1ZM1000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Part proporcional d'elements especials per a extintors. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació i no han de fer disminuir, en cap 
cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
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- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
 Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat composada pel conjunt d’elements especials necessaris per al muntatge d’un element. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme 
de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección 
contra Incendios. 

 

 

B6 - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES 

B64 - MATERIALS PER A TANQUES METÀL·LIQUES 

B64M - TANQUES D'ACER 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B64M2201. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Materials per a tanques d'acer. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Planxa preformada d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix amb nervadures, per a tanca metàl·lica. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir esquerdes, 
exfoliacions ni despreniments. 
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en 
contacte amb el terra. 
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

B64Z - MATERIALS AUXILIARS PER A TANQUES METÀL·LIQUES 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B64Z2A00,B64Z1112. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Materials auxiliars per a tancaments metàl·lics. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tub d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua, que forma el pal del reixat. 
 - Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 m d'alçària amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a 
tanca de planxa metàl·lica.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir esquerdes, 
exfoliacions ni despreniments. 
Si existeixen soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en fred). 
La seva secció ha de permetre la fixació de la tanca amb els elements auxiliars. 
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
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Puresa del zinc:  >= 98,5% 
 PORTA DE PLANXA: 
La porta i el bastiment han de ser compatibles amb la resta d'elements que formen la tanca. 
No ha de tenir defectes que puguin afectar el seu funcionament. 
Ha de dur els elements d'ancoratge necessaris per a la seva fixació als elements de suport i els mecanismes 
d'apertura. 
ELEMENTS DE TUB: 
Toleràncies: 
- Alçària:  ± 1 mm 
 - Diàmetre:  ± 1,2 mm 
 - Rectitud:  ± 2 mm/m 
  
 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar la seva rectitud. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en 
contacte amb el terra. 
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

BBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL EXTERIOR 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BBBAF004,BBBAD004,BBBAE001,BBBAC005,BBBAC013,BBBAD017,BBBAA007,BBB2A001. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una indicació o una 

obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjanç ant un senyal en forma de plafó, un color, un senyal 

lluminós o acústic, una comunicació verbal o un senyal gesticular, segons procedeixi. 

CONDICIONS GENERALS: 
La senyalització de seguretat es caracteritza per cridar ràpidament l’atenció sobre la circumstà ncia a ressaltar, 

facilitant la seva immediata identificació per part del destinatari. La seva finalitat és la d’indicar les relacions 

causa-efecte entre el medi ambient de treball i la persona. 

La senyalització de seguretat pot tenir característiques diferents, així doncs, podem classificar-la de la següent 

forma: 

- Senyal de prohibició: Un senyal que prohibeix un comportament susceptible de provocar un perill. 

- Senyal d’advertència: Un senyal que adverteix d’un risc o perill. 

- Senyal d’obligació: Un senyal que obliga a un comportament determinat. 

- Senyal de salvament o de socors: Un senyal que proporciona indicacions relatives a les sortides de socors, als 

primers auxilis o als dispositius de salvament. 

- Senyal indicativa: Un senyal que proporciona altres informacions distintes a les anteriors. 

- Senyal en forma de plafó: Un senyal que, per la combinació d’una forma geomètrica, de colors i d’un símbol o 

pictograma, proporciona una determinada informació, la visibilitat de la qual està assegurada per una il·luminació 

de suficient intensitat. 

- Senyal addicional: Un senyal utilitzada junt a un altre senyal en forma de plafó i que facilita informacions 

complementàries. 

- Color de seguretat: Un color al qual s’atribueix una significació determinada en relació amb la seguretat i salut 

en el treball. 

- Símbol o pictograma: Una imatge que descriu una situació o obliga a un comportament determinat, utilitzada 

sobre un senyal en forma de plafó o sobre una superfície lluminosa. 

- Senyal complementària de “risc permanent”: Bandes obliqües (60º) grogues i negres (al 50%) en contorns i 

perímetres de buits, pilars, cantonades, molls de descàrrega i parts sortints d’equips mòbils. 

ELECCIÓ: 
Les condicions bàsiques d’eficàcia en l’elecció del tipus de senyalització de seguretat a utilitzar s’ han de centrar 

en: 

- Atraure l’atenció del destinatari. 

- Donar a conèixer el missatge amb suficient antelació. 

- Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se sàpiga com actuar. 

- Que existeixi la possibilitat real de posar en pràctica allò que s’ha indicat. 

- La senyalització ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps inferior al necessari perquè el 

destinatari entri en contacte amb el perill. 

- Les disposicions mínimes relatives a les diverses senyalitzacions de seguretat estan especificades a l’Annex VII 

del RD 485/1997, de 14 d’abril, amb els següents epígrafs de referència: 

     - Riscos, prohibicions i obligacions. 

     - Riscos de caigudes, xocs i cops. 

     - Vies de circulació. 

     - Canonades, recipients i àrees d’emmagatzematge de substàncies i preparats perillosos. 

     - Equips de protecció contra incendis. 

     - Mitjans i equips de salvament i socors. 
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     - Situacions d’emergència. 

     - Maniobres perilloses. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les 

instruccions del fabricant i la DGT. 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 

responsable delegat per l’empresa. 

La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l’ú s, com a actuacions 
de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades. 
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons especificacions de la DT. 
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 
salud en el trabajo. 

Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de sustancias 
nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 

Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas 
en vías fuera de poblado. 

ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 

UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002 

UNE 77204:1998 Calidad del aire. Aspectos generales. Vocabulario. 

UNE 1063:1959 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales 

DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 

UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el marcado y la 
identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 
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UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos 
generales. 

 

 

BBC - ABALISAMENT 

BBC1 - ABALISAMENT DE SEGURETAT LABORAL 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BBC19000,BBC12502,BBC1A000,BBC1J000,BBC1HG00. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Materials per a reforç  visual de la senyalització provisional d’obres en carreteres, amb la finalitat que siguin 
fàcilment perceptibles per els conductors els límits de les obres i els canvis de circulació que aquestes puguin 
provocar. 
 S'han considerat els elements següents: 
 - Con de plàstic reflector 
- Tetrapode de plàstic reflector 
- Piqueta de jalonament amb peça reflectora 
- Cinta d’abalisament reflectora o no 
- Garlanda reflectora 
- Garlanda lluminosa 
- Llum amb làmpada intermitent o llampegant 
- Tanca metàl·lica, móbil 
- Barrera de PVC injectat, amb dipòsit d’aigua de llast 
- Fita 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 El material ha de ser resistent als cops i a les condicions ambientals desfavorables. 
Les dimensions del senyal i les característiques colorimètriques i fotomètriques han de garantir la bona visibilitat i 
comprensió. 
La part reflectora ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. 
CON I TETRAPODE DE PLASTIC:  
 Han de tenir una o dues bandes reflectants d’alta intensitat, unides al plàstic 
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l’estabilitat del con i la seva col·locació en posició 
vertical. 
LLUMS: 
Ha de disposar d’ un interruptor per activar o desactivar el seu funcionament. 
Les bateries han d’estar allotjades en un departament estanc. 
L’allotjament de les bateries i de la làmpada, han de ser fàcilment accessible per a permetre el seu recanvi. 
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La llum emesa pel senyal ha de produir un contrast lluminòs adequat a l’entorn a on va destinada, en funció de les 
condicions d’us previstes. La intensitat ha de garantir la seva percepció inclus en condicions climà tiques 
desfavorables (pluja, boira, etc.), sense produir enlluernaments. 
Els lents han de ser resistents als cops. 
PIQUETA: 
La peça reflectora ha d’estar sòlidament unida al pal de suport. 
L’extrem del suport ha de permetre la seva fixació per clavament. 
CINTA: 
 Ha de ser autoadhesiva. La qualitat de l’adhesiu ha de garantir el nivell fixació suficient sobre el suport a la que va 
destinada. 
La superfície ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepció de la senyal. 
El color ha de contrastar amb el color del suport al que va destinat. 
GARNALDA: 
Ha d’ estar formada per plaques de xapa amb bandes reflectores, unides entre elles per una corda. 
La superfície de les plaques ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepció de la 
senyal. 
La distància entre plaques ha de ser regular. 
La corda no ha de tenir defectes que puguin perjudicar la subjecció de les plaques. 
TANCA MOBIL METAL.LICA 
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada. 
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 
 No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials que puguin perjudicar el seu 
funcionament correcte. 
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments. 
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni 
despreniments del recobriment. 
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
 Toleràncies: 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
 - Planor:  ± 1 mm/m 
- Angles:  ± 1 mm 
 BARRERA DE PVC: 
 Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l’estabilitat del elements que formen la barrera i la 
seva col·locació en posició vertical. 
 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

 CON, TETRAPODE, PIQUETA, GARLANDA, FITA: 
Subministrament: Embalat, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
LLUMS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves característiques. A l'exterior hi ha 
d'haver el nombre d'unitats que conté. 
Ha d’ anar acompanyat amb les instruccions d’utilització i manteniment. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
TANCA MOBIL METAL.LICA 
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Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en 
contacte amb el terra. 
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas 
en vías fuera de poblado. 

* UNE-EN 12352:2000 Equipamiento de regulación del tráfico. Dispositivos luminosos de advertencia de peligro y 
balizamiento. 

 

 

BM - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 

BM3 - EXTINTORS 

BM31 - EXTINTORS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BM311611. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Aparell autónom que conté un agent extintor que pot esser projectat i dirigit sobre un foc per l’acció d’una 
pressió  interna. Son extintors manuals els que han estat dissenyats per a utilitzar-se a ma o transportat, i que en 
condicions de funcionament te una massa menor o igual a 20 kg. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant, o l’importador en el seu cas, han de garantir que l’ extintor correspon a un tipus registrat davant 
l’Administració i que disposa d’un certificat estes per un organisme de control facultat per a l’aplicació del 
Reglament d’Aparells a Pressió, que acrediti que l’ extintor correspon plenament al del projecte presentat per a 
registrar el tipus. 
Ha de portar una placa oficial, fixada de forma permanent, on s’ha de gravar: 
- Indicació de l’administració que fa el control 
- La pressió de disseny (pressió màxima de servei) 
- El nombre de registre de l’aparell 
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- La data de la primera prova i la marca de qui la realitzà 
- Els espais lliures per a proves successives 
 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección 
contra Incendios. 
Directiva 97/23/CE del parlamento europeo y del consejo, de 29 de mayo de 1997, relativa a la aproximacion de 
las legislaciones de los estados miembros sobre Equipos a Presion. 
 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El cos de l’extintor ha de portar una etiqueta  amb les dades següents: 

- Nom o raó social del fabricant o importador que ha registrat el tipus al que correspon l’extintor 

- Temperatura màxima i mínima de servei 

- Productes continguts i quantitat dels mateixos 

- Eficàcia per a extintors portàtils d’acord amb la norma UNE 23-110 

- Tipus de focs per als que no pot utilitzar-se l’extintor 

- Instruccions d’utilització 

- Data i contrasenya corresponents al registre de tipus 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament d’Instal·lacions de 

protecció contra incendis dels equips i materials emprats. 

- Sol·licitar a l’ empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació s’ha executat segons 

normatives d’aplicació. 
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- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Control de l’emmagatzematge d’extintors en obra fins a la  seva col·locació. 

- Control final d’identificació de material i lloc d’emplaç ament 

-  Comprovar que els extintors compleixen els requisits especificats en projecte, s’ha de verificar: 

     - Aprovació de tipus per la Direcció General d’Indústries siderometal·lúrgiques i la placa de timbre de la 

Delegació o els Serveis Territorials Autònoms d’Indústria. 

     - Dades placa de disseny :  

          - Pressió màxima de servei (disseny) 

          - nº placa 

          - Data 1a Prova i successives 

     - Dades etiqueta de característiques: 

          - Nom del fabricant importador 

          - Temperatura màxima i mínima de servei 

          - Productes continguts i quantitat d’equips 

          - Eficàcia de l’extintor (Norma UNE 23110) 

          - Tipus de foc amb el que no es pot utilitzar 

          - Instruccions funcionament 

- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S’ha de realitzar el control de tots els extintors que es rebin a obra. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del 
projecte i variacions del què s’ha contractat amb l’empresa instal·ladora, s’ha de comunicar a DF, que haurà de 
decidir la substitució total o parcial del material rebut. 

 

 

BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 

BQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA 

BQU1 - MÒDULS PREFABRICATS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BQU1H53A,BQU1A50A,BQU1531A. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Mòduls prefabricats d'us provisional durant la realització de l'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Mòdul de sanitaris amb instal·lació elèctrica i de lampisteria 
- Mòdul de vestidors amb instal·lació elèctrica 
- Mòdul de menjador amb instal·lació elèctrica i de lampisteria 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les instal·lacions provisionals del personal d’obra s’adaptaran a les caracterí stiques especificades als articles 15 i 

ss del RD 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut a les Obres de 

Construcció. 

Els materials utilitzats en paviment, parament i sostre han de ser continus, llisos i impermeables, fàcilment 
netejables. 
Ha de tenir ventilació suficient al exterior. 
Els elements subministrats han de complir l'establert en el seu plec de condicions corresponent. 
L'espai interior i els compartiments existents, en el seu cas, han de tenir les característiques i dimensió suficientss 
per a permetre desenvolupar sense obstacles, la funció a la que van destinats, pel número d'usuaris previst i 
situar el mobiliari  necessari 
MÒDUL DE SANITARIS: 
Ha d'estar format per: 
- Plafó d'acer lacat amb aïllament de poliuretà 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat 
- Instal·lació de lampisteria amb lavabo col·lectiu amb tres aixetes, plaques turques, dutxes, mirall i complements 
de bany 
- Instal·lació elèctrica 
Ha de tenir compartiments individuals tancats per a allotjar les dutxes i plaques turques. 
Alçària sostre:  >= 2,3 m 
 MÒDUL DE VESTIDORS: 
Ha d'estar format per: 
- Plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic 
- Instal·lació elèctrica 
Alçària sostre:  >= 2,3 m 
 MÒDUL DE MENJADOR: 
Ha d'estar format per: 
- Plafó d'acer lacat i aïllament 
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- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic 
- Instal·lació de lampisteria amb aigüera de dues piques amb aixeta i taulell 
- Instal·lació elèctrica 
La instal·lació elèctrica ha de constar de: 
- Un punt de llum 
- Un interruptor 
- Endolls 
- Protecció diferencial 
Alçària sostre:  >= 2,6 m 
 Gruix aïllament:  >= 35 mm 
  
 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions exigides. 
Emmagatzematge: Protegit d'impactes i sense contacte directe amb el terra. 
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud en las obras de construcción. 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

Orden de 7 de junio de 1973 por la que se aprueba la norma tecnológica NTE-IFF, «Instalaciones de Fontanería: 
Agua fría». 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
los lugares de trabajo. 

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 664/1997, de 
12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo. 

Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio 
y Cerámica. 
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002 

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la 
indústria de la construcción. 

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación 

 

 

BQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BQU22303,BQU27900,BQU25700,BQU2AF02,BQU2E002,BQU2GF00. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior 
- Banc de fusta per a 5 persones 
- Taula de fusta amb tauler de melamina amb capacitat per a 10 persones 
- Nevera elèctrica 
- Planxa elèctrica per a escalfar menjars 
- Recipient per a recollida d'escombraries 
ARMARI METÀL·LIC: 
Ha d’ estar format per un cos, una placa de muntatge i una porta. 
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 
El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegit amb pintura anticorrosiva. 
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts. 
Ha de tenir un pany per a tancament amb clau. 
Dimensions de l'armari:  0,40 x 0,50 x 1,80 m 
 BANC I TAULA DE FUSTA: 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
L'acabat de fusta ha de ser de dues capes de pintura sintética, amb una capa prèvia d'emprimació. 
Dimensions del banc:  3,5 x 0,4 m 
 Dimensions de la taula:  3,5 x 0,8 m 
 PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS: 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
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Dimensions:  60 x 45 cm 
 NEVERA ELÈCTRICA: 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat:  100 l 
 RECIPIENT PER A RECOLLODA D'ESCOMBRARIES: 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat:  100 l 
  
 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions exigides. 
Emmagatzematge: en el seu embaltge, protegit de la intempèrie, d'impactes i sense contacte directe amb el terra. 
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

NEVERA ELÈCTRICA I PLANXA ELÈCTRICA: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002 

 

 

BQUA - EQUIPAMENT MÈDIC 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BQUA1100,BQUACCJ0,BQUAP000,BQUAM000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Equipament mèdic necessari a l'obra segons l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Farmaciola d'armari 
- Farmaciola portàtil d'urgència 
- Material sanitari per a assortir una farmaciola 
- Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament 
- Manta de cotó i fibra sintètica 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
FARMACIOLA D'ARMARI O PORTÀTIL, I MATERIAL SANITARI DE REPISICIÓ: 
El contingut ha de ser l'establert a l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. 
El contingut ha de ser revisat mensualment i ha de ser reposat immediatament el material utilitzat. 
Ha de portar una indicació ben visible referent al seu ús. 
LLITERA METÀL·LICA: 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
MANTA: 
Dimensions:  110 x 210 cm 
  
 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

 

BQZ - MATERIALS ESPECIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 

BQZ1 - PENJADORS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BQZ1P000. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Penjador per a roba,  individual, d’acer inoxidable. 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme sense esquerdes ni defectes superficials. 
La grandà ria, tipus i forma del penjador han de complir el que s'especifica a la documentació tècnica del projecte. 
La disposició del suport de penjar ha de tenir al extrem un element amb volum suficient per evitar punxonament 
de la roba. 
Càrrega admissible: 25 kg 
 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions exigides. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en 
contacte amb el terra. 
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 

H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL TREBALL 

H14 - PROTECCIONS INDIVIDUALS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

H1411117,H141211D,H1421110,H142AC60,H142BB00,H1431101,H1432012,H1445003,H145C002,H145F004,H14

59630,H1461110,H1463253,H1465277,H1465376,H148D900,H1481654,H1481131,H1482111,H1485140,H148580

0,H1486242,H1487460,H1488580. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos riscos que puguin amenaç 

ar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 

S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 

- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara 

- Proteccions per a l’aparell auditiu 

- Proteccions per a l’aparell respirarori 

- Proteccions de les extremitats superiors 

- Proteccions de les extremitats inferiors 

- Proteccions del cos 

- Protecció del tronc 

- Protecció per treball a la intempèrie 

- Roba i peces de senyalització 

- Protecció personal contra contactes elèctrics 

Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la 

integritat fí sica del treballador 

- Es equips dels serveis de socors i salvament 

- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l’ordre 

- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 

- El material d’esport 

- El material d’autodefensa o de dissuasió 

- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç  davant els riscos que motiven el seu ús, sense suposar por si 

mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal fi hauran de: 

- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 

- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l’estat de salut del treballador. 

- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests hauran de ser compatibles 
entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos corresponents. 
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos pre vistos pel fabricant. El responsable de la contractació del 

treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als treballadors, organitzant, si és necessari, 

sessions d’entrenament,  especialment quan es requereixi la utilització simultània de diversos EPI, amb els 

següents continguts: 

- Coneixement de com posar-se i treure’s l’EPI 

- Condicions i requisits d’emmagatzematge i manteniment per part de l’usuari 

- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 

- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel fabricant 
Les condicions en què l’EPI haurà  de ser utilitzat es determinarà en funció de: 

- La gravetat del risc 

- El temps o freqüència d’exposició al risc 

- Les condicions del lloc de treball 

- Les prestacions del propi EPI 

- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l’EPI, que no hagin pogut evitar-se 

L’ús dels EPI, en principi és personal, i solament só n transferibles aquells en els que es pugui garantir la higiene i 

salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s’han de substituir les peces directament en contacte amb el cos de 

l’usuari i fer un tractament de rentat antisèptic.  

L’EPI s’ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant la formació i 
informació  que al respecte haurà rebut l’usuari. 
L’usuari amb antelació a la utilització de l’EPI haurà de comprovar l’entorn en el qual ho ha d’utilitzar. 

L’EPI s’utilitzarà  sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer modificacions i/o 

decoracions que redueixin les característiques físiques de l’EPI o anul·lin o redueixin la seva eficàcia. 

L’EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari m entre subsisteixi el risc. 

PROTECCIONS DEL CAP: 
Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d’ objectes o topades sobre el cap, serà perceptiva la 

utilització de casc protector. 

Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ú s, la protecció específica d'ulls i oïdes. 

Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció  de les següents activitats: 

- Obres de construcció , i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en altura, 

obres d’encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició 

- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres i muntatges 

metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars 

- Obres en foses, rases, pous i galeries 

- Moviments de terra i obres en roca 

- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 

- Utilització de pistoles per a fixar claus 

- Treballs amb explosius 
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- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport 

- Manteniment d’obres i instal·lacions industrials 

Als llocs de treball on existeixi risc d’enganxada de cabells, per la seva proximitat a mà quines, aparells o enginys 
en moviment, quan es produeixi acumulació permanent i ocasional de substàncies perilloses o brutes, serà 
obligatòria la cobertura dels cabells o altres mitjans adequats, eliminant-se els llaç os, cintes i adorns sortints. 
Sempre que el treball determini exposició  constant al sol, pluja o neu, serà obligatori l’ús de cobriment de caps o 

passamuntanyes, tipus mànega elàstica de punt, adaptables sobre el casc (mai al seu interior). 

PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 

La protecció de l’aparell ocular s'efectuarà mitjanç ant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o viseres. 

Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció  de les activitats : 

- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  

- Acció de pols i fums. 

- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 

- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

- Enlluernament 

 S’han de tenir en compte els aspectes següents: 

 - Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades a la cara, 

amb visor amb tractament anti -entelat  

- En els casos d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran incorporats 

botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic  

- En els demés casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades per 

a una millor ventilació.  

 - Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de Protecció tipus 

panoràmiques, amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 

 - En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus 

picapedrer) per impedir entelament. 

Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i s'adequaran protegits contra 
fregament. Seran d'ú s individual i no podran ser utilitzats per diferents persones. 
Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció  de les següents activitats: 

- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall 

- Treballs de perforació i burinat 

- Talla i tractament de pedres 

- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte 

- Utilització de maquinària que generen encenalls curts 

- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica 

- Treball amb raig projector d’abrasius granulars 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius 

- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid 

- Activitats en un entorn de calor radiant 

- Treballs que desprenen radiacions 

- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió 
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Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones en tensió, l'aparell de la pantalla haurà d’estar construït 

amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada 

intempestiva de l'arc elèctric. 

Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits 

asbè stics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura 

que haurà de suportar. 

Als treballs de soldadura elèctrica es farà  servir l'equip de pantalla de mà anomenada "Caixó de soldador" amb 

espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre transparent, sent retràctil el fosc, per a facilitar la picada de 

l'escòria, i fàcilment recanviables ambdós. 

No tindran cap part metàl·lica a l’exterior, amb la fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 

Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas inert (Nertal), es faran servir les 

pantalles de cap de tipus regulables. 

Característiques dels vidres de protecció: 

- Quan al treball a realitzar existeixi risc d’ enlluernament, les ulleres seran de color o portaran un filtre per a 

garantir una absorció lumínica suficient 

- En el sector de la construcció, per a la seva resistència i impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de visor més 

polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d’acer, tipus sedà s, tradicional de les ulleres de 

picapedrer 

PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció  de les següents activitats: 

- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit 

- Treballs de percussió 

- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats 
Quan el nivell de soroll a un lloc o à rea de treball sobrepassi el marge de seguretat establert i en tot cas, quan 

sigui superior a 80 Db-A, serà obligatori la utilització d'elements o aparells individuals de protecció auditiva, sense 

perjudici de les mides generals d'aïllament  i insonorització que calgui adoptar. 

Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà  als treballadors que hagin de suportar-los, d'auriculars amb 

filtre, orelleres de coixinet, o dispositius similars. 

Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de taps contra soroll, de goma, plàstic, 

cera mal·leable o cotó. 

Les proteccions de l’aparell auditiu  poden combinar-se amb les del cap i la cara, verificant la compatibilitat dels 

diferents elements. 

Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 

PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 

Els mitjans de protecció de l’ aparell respiratori es seleccionaran en funció dels següents riscos: 

- Pols, fums i boires 

- Vapors metàl·lics i orgànics 

- Gasos tòxics industrials 

- Monòxid de carboni 

- Baixa concentració d’oxigen respirable 

- Treballs en contenidors, locals exigus i forns industri als alimentats amb gas, quan puguin existir riscos 

d’intoxicació per gas o de insuficiència d’oxigen 

- Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui desprendre’s pols 
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- Pintura amb pistola sense ventilació suficient 

- Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de clavegueram 

- Treballs en instal·lacions frigorífiques o amb condicionadors, en les que existeixi un risc de fuites del fluid 

frigorífic 

L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà  sols quan estigui garantida a l’ambient una concentració mínima del 20% 

d'oxigen respirable, en aquells llocs de treball en els quals hi hagi poca ventilació i alta concentració de tòxics en 

suspensió. 

Els filtres mecànics s’hauran de canviar amb la freqüència indicada pel fabricant, i sempre que el seu ús i nivell de 
saturació  dificulti notablement la respiració. Els filtres químics seran reemplaçats després de cada ús, i si no 
s'arriben a fer-se servir, a intervals que no sobrepassin l'any. 
Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria homologada adequada al risc, per la ingestió de 

llet o qualsevol altra solució “tradicional”. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, es  seleccionaran en funció de les següents activitats: 

- Treballs de soldadura 

- Manipulació d’objectes amb arestes tallants, superfícies, abrasives, etc. 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins 

- Treballs amb risc elèctric 

La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mà negues, mitjons i maniguets seleccionats 

per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 

Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit termoaïllant, 

punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les caracterí stiques o riscos del 

treball a realitzar. 

Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plà stiques que 
portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 

Per a la protecció del s peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calçat de 

seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat: 

- Calçat de protecció i de seguretat: 

    - Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 

    -  Treballs en bastides 

    - Obres de demolició d’obra grossa 

    - Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat 

    - Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge 

    - Construcció de sostres 

    - Treballs d’estructura metàl·lica 

    - Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 

    - Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 

    - Treballs de transformació de materials lítics 

    - Manipulació i tractament de vidre 

    - Revestiment de materials termoaïllants 

    - Prefabricats per a la construcció. 

- Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Estudi de seguretat i salud 

62 

  

    - Construcció de sostres 

- Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 

    - Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 

- Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n rà pid en cas de penetració de masses en fusió: 

    - Soldadors 

En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços metàl·lics 
a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de cautxú, 
neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s’haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al 
bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la puntera 
metàl·lica de protecció mecà nica per a la realització de treballs en moviments de terres i realització d'estructures 
o enderrocs. 
Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elè ctric, faran servir calçat aïllant sense cap element 

metàl·lic. 

En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, la tanca  permetrà desfer-se’n ràpidament  del calçat, 

davant l'eventual introducció de partícules incandescents. 

 Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. Als llocs que existeixi un alt grau 

de possibilitat de perforacions de les soles per claus, encenalls, vidres, etc. serà recomanable l'ús de plantilles  

d'acer flexible sobre el bloc del pis de la sola, simplement col·locades a l’interior o incorporades en el calçat des 

d’origen. 

La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de polaines de cuir, cautxú 
o teixit ignífug. 
 En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits màxims de defensa davant 

d’aquestes. 

PROTECCIONS DEL COS: 

 En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà perceptiu l’ús de cinturó de seguretat 

anticaigudes (tipus paracaigudista amb arnès). 

Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alç ada, seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Treballs en bastides 

- Muntatge de peces prefabricades 

- Treballs en pals i torres 

- Treballs en cabines de grues situades en altura 
Aquests cinturons compliran les segü ents condicions: 

- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llenç aran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que comprometin 

la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m. o quan la data de fabricació 

sigui superior als 4 anys  

- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes mitjançant 

reblons 

- La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un dià metre de 12 mm 

- Queda prohibit per aquest fi el cable metàl·lic, tant pel risc de contacte amb línies elèctriques, com per la menor 

elasticitat per la tensió en cas de caiguda 

- La sirga d’amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de dià metre 
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Es vigilarà de manera especial,  la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. La llargària de la corda 

salvacaigudes haurà de cobrir distàncies el més curtes possibles. 

El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la  seva vida útil, durant el temps que persisteixi el 

risc de caiguda d’alçada, estarà individualment assignat a cada usuari amb rebut signat per part del receptor. 

PROTECCIÓ DEL TRONC: 

 Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats:  

 - Peces i equips de protecció: 

      - Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius  

      - Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent  

      - Manipulació de vidre pla  

      - Treballs de rajat de sorra  

      - Treballs en cambres frigorífiques  

 - Roba de protecció anti-inflamable:  

      - Treballs de soldadura en locals exigus  

 - Davantals antiperforants:  

      - Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el cos.  

 - Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 

      - Treballs de soldadura. 

      - Treballs de forja. 

      - Treballs de fosa i emmotllament. 

PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemè ncies meteorològiques compliran les següents 

condicions: 

- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 

- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 

- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 

- Facilitat de ventilació 

La superposició indiscriminada de roba d’abric entorpeix els moviments, per tal motiu é s recomanable la 

utilització de pantalons amb pitrera i armilles, tèrmics. 

ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les següents característiques: 

- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 

- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 

- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 

- Facilitat de ventilació 

- Que siguin visibles a temps pel destinatari 

PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 

Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en funció de 

les següents activitats: 

- Treballs de muntatge elèctric 

- Treballs de manteniment elèctric 

- Treballs d’explotació i transport elèctric 
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 Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu voltant, faran servir roba sense 

accessoris metàl·lics. 

Faran servir pantalles facials dielè ctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aïllant, granota resistent al foc, guants 

dielèctrics adequats, sabates de seguretat aïllant, eines dielèctriques i bosses per al trasllat. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran 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. 

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 

responsable delegat per l’emprador. 

La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva caducitat, 

que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació  

(generalment estampillada a l’EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d’us segures du 
rant tot el temps que l’obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d’aplec si son reutilitzables, o fins 
a l’abocador si no es poden tornar a utilitzar. 
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización 
por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y 
libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, 
por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. 

Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se actualiza el 
anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 

Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza el anexo 
IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 
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H15 - PROTECCIONS COL·LECTIVES 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

H1511017,H1512007,H152V017,H152KBD1,H1534001,H15Z1001. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de forma solidà 

ria, destinat a l’apantallament i interposició física, que s’oposa a una energia natural que es troba fora de control, 

amb la finalitat d’impedir o reduir les conseqüències del contacte amb les persones o els bé ns materials 

circumdants, susceptibles de protecció. 

S’han considerat els tipus de protecció següents: 
- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes: 
     - Protecció de forats verticals amb vela de lona 
     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants 
     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres 
     - Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o taulers de fusta 
     - Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè 
     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d’objectes amb suports amb mènsula i xarxes 
     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d’objectes amb estructura i sostre de fusta 
     - Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga i xarxa de seguretat 
     - Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè 
     - Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada perimetralment 
- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes: 
     - Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits a l’estructura 
     - Barana de protecció a la coronació d’una excavació 
     - Empara d’advertència amb xarxa de poliamida d’1 m d’alçada 
     - Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
     - Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
     - Línia per a subjecció de cinturons de seguretat 
     - Passadís de protecció front a caigudes d’objectes, amb sostre i laterals coberts 
     - Marquesines de protecció front a caigudes d’objectes, amb estructura i plataforma 
     - Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i malla 
     - Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora 
- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes 
    - Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
    - Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
    - Topall per a descàrrega de camions en zones d’excavació 
    - Anellat per a escales de ma 
    - Marquesina de protecció accés aparell elevadors 
    - Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís 
- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics 
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     - Pantalla de protecció front al vent 
     - Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol 
- Elements de protecció en l’ús de maquinaria 
- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC s’instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als treballadors exposats a 

l’energia fora de control protegides pel SPC, i pels usuaris d’Equip, Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, 

exposats a aquests. 

Han d’instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se incontroladament , posant en 
perill la seguretat de persones o bens. 
Han d’estar muntats tenint en compte la necessitat d’espai lliure entre els elements mò bils dels SPC i els 

elements fixos o mòbils del seu entorn. Els treballadors hauran de poder accedir i romandre en condicions de 

seguretat en tots els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC. 

Els SPC s’han d’utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel projectista i el fabricant  del 

mateix. Si les instruccions d’us del fabricant o projectista del SPC indiquen la necessitat d’utilitzar algun EPI per a 

la realització d’alguna operació relacionada amb aquest, es obligatori utilitzar-lo en fer  aquestes operacions. 

Quan s’emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits totalment, s’hauran 
d’adoptar  les precaucions i utilitzar proteccions individuals apropiades per a reduir els riscos als mínims possibles. 
Els SPC deixaran d’utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstàncies que comprometin 
l’eficàcia de la seva funció. 
Quan durant la utilització d’un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un element perillós, 
l’operació haurà  de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que garanteixin una distància de seguretat 
suficient. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Protecció provisional dels buits verticals i perí metre de plataformes de treball, susceptibles de permetre la 

caiguda de persones o objectes des d’una alçada superior a 2 m. 

Ha d’estar constituïda per: 

- Muntants d’1 m d’alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 

- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d’alçada, sòlidament ancorat al muntant. 

- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa electrosoldada), rigiditzat 

perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m. 

- Entornpeu de 15 - 20 cm d’alçada. 

El conjunt de la barana de protecció tindrà sò lidament ancorats tots els seus elements entre si i a un element 

estructural estable, i serà capaç de resistir en el seu conjunt una empenta frontal de 1,5 kN/m.  

PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 1, col· locats amb 
el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats superiorment per pescants, i subjectats inferiorment al 
sostre de la planta per sota de la que està en construcció. 
Lateralment les xarxes han d’estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre. 
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte que caigués no es 
dones un cop amb l’estructura. 
Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d’alta tenacitat, de 12 mm de diàmetre. 
La xarxa s’ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm. 
La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existís cap indicació. Han d’estar 
fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que protegeix, amb peces d’acer  encastades als sostres. 
PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D’OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS: 
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S’han de protegir els accessos o passos a l’ obra, i les zones perimetrals de la mateixa de les possibles caigudes 
d’objectes des de les plantes superiors o la coberta. 
L’estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda d’objectes i  al pes màxim 
previsible d’aquests objectes. L’impacte previst sobre la protecció no haurà de produir una deformació que pugui 
afectar a les persones que estiguin per sota de la protecció. 
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans d’utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d’ús són les adequades al risc que 
es vol prevenir,  i que la seva instal·lació no representa un perill per a tercers. 
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del projectista, fabricant i/o 
subministrador. 
Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques adequades a l’operació a 
realitzar. La seva utilització  i transport no implicarà riscos per a la seguretat dels treballadors. 
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació  dels SPC que puguin suposar un 

perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d’haver aturat l’activitat. 

Quan la parada no sigui possible, s’adoptaran les mesures necessàries perquè  aquestes operacions es realitzin de 
forma segura o fora de les zones perilloses. 
S’ha de portar control del nombre d’utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC  i dels seus components, per 
tal de no sobrepassar la seva vida útil, d’acord amb les instruccions del fabricant. 
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d’eficàcia preventiva o hauran de 
prendre’s les mesures necessà ries per a impossibilitar el seu ús. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d’ estar protegits contra les caigudes d’alçada mitjançant 

proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la funció de protecció col·lectiva. 

PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l’embossament de la xarxa resti a una alç ada de terra 
suficient per tal que en cas de caiguda, la deformació de la xarxa no permeti que el cos caigut toqui al terra 
(normalment a partir del segon sostre en construcció per sobre del terra). 
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d’us segures du 
rant tot el temps que l’obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d’aplec si son reutilitzables, o fins 
a l’abocador si no es poden tornar a utilitzar. 
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la directiva 
del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud en las obras de construcción. 
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Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, 
relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
los lugares de trabajo. 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio 
y Cerámica. 

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la 
indústria de la construcción. 

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación 

UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de instalación. 

 

 

H6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES 

H64 - TANCAMENTS DE PLANXES METÀL·LIQUES 

H645 - TANCAMENTS DE PLANXES D'ACER 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

H6452131. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Col·locació de tanca provisional de 2 m d’alçà ria, de planxa grecada d’acer, fixada a peus d’acer conformat amb 

desmuntatge inclòs. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 

- Col·locació dels peus 

- Col·locació de les planxes entre els suports 

- Desmuntatge del conjunt 

CONDICIONS GENERALS: 
La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells previstos. 
Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny. 
Toleràncies d'execució: 
- Distància entre els suports:  ± 5 mm 
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- Replanteig:  ± 10 mm 
- Nivell: ± 5 mm 
- Aplomat:  ± 5 mm 
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els impactes  i s'ha de 

mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

H64Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A TANCAMENTS DE PLANXES METÀL·LIQUES 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

H64Z1111. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Porta de planxa d'acer galvanitzat emmarcada en un bastiment de tub d'acer galvanitzat, col·locada sobre 
muntants de suport de tanca mò bil, amb tots els mecanismes per a un funcionament correcte d'obertura i 
tancament. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Muntatge de la porta 
- Falcat provisional 
- Neteja i protecció 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'obrir i tancar correctament. 
Ha de quedar ben aplomat i al nivell previst. 
El conjunt no ha de tenir deformacions, cops, despreniments ni d'altres defectes superficials que perjudiquin el 
seu funcionament correcte. 
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El bastiment ha d'estar travat a l'obra per mitjà d'ancoratges galvanitzats. 
Distància entre ancoratges galvanitzats:  <= 60 cm 
 Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems:  <= 30 cm 
 Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Nivell:  ± 3 mm 
 - Aplomat:  ± 3 mm 
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No hi han condicions específiques del procés d'execució. 
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

HB - SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 

HBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

HBBAF004,HBBAE001,HBBAC005,HBBAC013,HBBAA007,HBB20005. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació  determinades, proporcioni una indicació o una 
obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en forma de plafó o un color, segons 
procedeixi. 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
Principis generals: 

Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents principis generals: 

- La senyalització mai no elimina el risc. 

- Una correcta senyalització no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció per part dels 

projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 
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- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalització. 

- La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, eliminant la seva eficàcia 
preventiva.  
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els establerts en el RD 485/1997, 

de 14 d’abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o informant en els llocs en què realment es necessiti, i 

solament en aquests. 

En aquelles obres en les quals la intrusió de persones alienes hi sigui una possibilitat, hauran de col·locar-se els 

senyals de seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal addicional), indicatives del seus respectius continguts. 

S’instal·laran preferentment a una altura i posició adequades a l’angle visual dels seus destinataris, tenint en 

compte possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o objecte a senyalitzar o, quant es tracti d’ un risc 

general, en l’accés a la zona de risc. 

L’emplaçament del senyal  serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 

No se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Nota: Cal recordar que el rètol general enunciatiu dels senyals de 

seguretat, que acostuma a situar-se a l’entrada de l’obra, té únicament la consideració de plafó  indicatiu. 

Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu emplaçament. 

No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, 

abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran 

amb l’ establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa 

per a circulació vial. 

La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels senyals “SENTIT PROHIBIT” i 

“SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran col·locar-se sobre un pal solament, a la mínima altura.  

Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, mai inclinats. 

El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 

Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, diferents dels que figuren en el Codi de Circulació. 

Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 min. (s/velocitat 

limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 

Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’esplanada de la carretera, es composarà, com a 

mínim, dels següents elements: 

- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18) 

- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’esplanada 

La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en funció de la 

visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que es necessitin col·locar 

entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se totalment, si no queda cap obstacle en la 

calçada. 

Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les circumstàncies, els 

següents elements: 

- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima permesa a la carretera 

fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer senyal de limitació pot situar-se prè viament a la 

de perill “OBRES” 

- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, TR – 305) 

- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 

- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
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No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta de les vies, llevat 

del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h. 

L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes: 

- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa vermella i negra. 

Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 

- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es poden comunicar 

visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de “testimoni” està totalment proscrit. 

- Mitjançant semàfor regulador. 

Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la detenció serà 

regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent.  

Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la desviació de l’obstacle amb 

una sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º i formant en planta una a lineació recta, 

l’angle de la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram. 

Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les 

instruccions del fabricant i la DGT. 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 

responsable delegat per l’empresa. 

La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l’ú s, com a actuacions 
de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades. 
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE SENYALITZACIÓ MÒBIL: 
Unitat de quantitat instal·lada a l’obra d'acord amb la DT. 
SUPORT RECTANGULAR D’ACER: 
m de llargària mesurat segons especificacions de la DT. 
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 
salud en el trabajo. 

Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de sustancias 
nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 

Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas 
en vías fuera de poblado. 
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ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 

UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002 

UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso. 

UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 

DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 

UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el marcado y la 
identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 

UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos 
generales. 

 

 

HBC - ABALISAMENT 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

HBC19081,HBC12500,HBC1A081,HBC1HG01. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

L’ abalisament consisteix en la delimitació d’una zona a fi d’acotar uns límits que no es desitja que siguin 
ultrapassats. 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
Per a la utilització de la senyalització  de seguretat s’ha de partir dels següents principis generals: 
- L’aba lisament mai no elimina el risc 
- Un correcte abalisament no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció per part dels 
responsables de la seguretat 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d’abalisament 
- L’ abalisament indiscriminat pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, eliminant la seva eficàcia 
preventiva 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
- L’emplaçament de l’ abalisament serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 
- L’abalisament  hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu emplaçament. 
CRITERIS D’ ABAL ISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES: 
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- No s’  iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, 
abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran 
amb l’ establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa 
per a circulació vial. 
- Les barreres tubulars portà tils, solament poden utilitzar-se com element de defensa o abalisament, si disposen 
en el costat de circulació, de superfícies planes i reflectores. Els elements de defensa són els del tipus TD (barrera 
“Jersei“ o barana metàl·lica). 
- Tota senyalització d’ obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es compondrà, com a 
mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill “OBRES“ (Placa TP – 18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 
- La placa “OBRES“ haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en funció de la 
visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del nú mero de senyals complementaris, que es necessitin col·locar 
entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la 
calçada. 
- Per a l’ abalisament de carrils provisionals s’adoptaran les següents precaucions: 
- Col·locació de cons separats 5 – 10 m en corba i doble recta. 
- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment. 
- Captafars separats 5 – 10 m en corba i doble recta. 
- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
- Les barreres portà tils duran sempre en els seus extrems llums pròpies (vermelles fixes en el sentit de la marxa i 
grogues fixes o centellejants en el contrari). També duran llums grogues en ambdós extrems quan estiguin en el 
centre de la calçada, amb circulació per ambdós costats. 
- En les carreteres el trà fic de les quals sigui d’intensitat diària superior a 500 vehicles, les barreres portàtils 
tindran reflectors a  les bandes vermelles. Quan la intensitat sigui inferior, podran emprar-se captafars o bandes 
reflectores verticals de 10 cm d’espessor, centrades sobre cadascuna de les bandes vermelles. 
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les 

instruccions del fabricant i la DGT. 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 

responsable delegat per l’empresa. 

La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l’ú s, com a actuacions 
de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades. 
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 

Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
ELEMENTS AMIDATS EN M: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 
salud en el trabajo. 

Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas 
en vías fuera de poblado. 

ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002 

 

 

HE - INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 

HE7 - EMISSORS ELÈCTRICS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

HE732402. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

CONDICIONS GENERALS: 
Radiadors o convectors per a corrent monofàsic. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntat superficialment 
 - Tipus moble sense muntatge especial 
 - Radiadors d’infraroigs muntats sobre porta o en el sostre 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Aparells tipus moble: 
- Instal·lació de l'aparell 
- Connexió al punt previst d'alimentació 
- Prova de servei 
Aparells muntats superficialment, sobre porta o en el sostre: 
- Col·locació dels suports 
- Col·locació de l'aparell 
- Connexió al punt previst d'alimentació 
- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
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Cal comprovar que el termòstat es connecti o es desconnecti correctament. 
L'aparell no ha de quedar col·locat sota preses de corrent. 
APARELLS MUNTATS SUPERFICIALMENT: 
S'ha d’instal·lar l'aparell elèctric penjat al parament mitjançant els seus elements de muntatge. 
Ha de quedar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra mitjançant el cable d'alimentació. 
En radiadors muntats en el sostre, cal assegurar-se que sigui accessible l'interruptor de cordó. 
En radiadors muntats sobre porta, cal assegurar-se que no destorbi el moviment de la porta. 
Distància al paviment:  >= 25 cm 
 Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivell:  ± 2 mm 
APARELLS TIPUS MOBLE: 
S'ha d’instal·lar l'aparell elèctric endollat al punt previst. 
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La seva instal.lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió de la xarxa abans de procedir a la connexió. 
Els radiadors s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte. 
Si l'aparell està preparat per a una connexió fixa amb la xarxa elèctrica, aquesta connexió s'ha de fer sense tensió 
a la línia. 
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE). 

UNE-EN 60335-1:2002 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales. 

UNE-EN 60335-2-30:2004 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-30: Requisitos particulares 
para aparatos de calefacción de locales. 

 

 

HM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 

HM3 - EXTINTORS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

HM31161J. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació del suport al parament. 
- Col·locació de l'extintor al suport. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible. 
Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor:  <= 1700 mm 
 Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 50 mm 
- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm 
 COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET: 
El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament. 
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección 
contra Incendios. 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme 
de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 
 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació que l’empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d’empreses instal·ladores/mantenidores 

de sistemes de protecció  contra incendis. 
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- Comprovació de  la correcta implantació de la instal·lació d’extintors mòbils 

- Control de la correcta situació  dels extintors segons especificacions del projecte, verificar: 

     - Col·locació d’extintors a una alçada de <= 1,7 m. 

     - Accessibilitat i situació propera a una sortida 

     - Situació a les zones amb més risc d’incendis 

     - Distància a recórrer fins a arribar a un extintor <= 15 m. 

     - Senyalització dels extintors 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S’ha de comprovar un nombre determinat d’extintors, fixat en cada cas per la DF. S’ha de  procurar mostrejar les 
diferents zones, especialment aquelles amb un risc més elevat. Zones amb transformadors, motors, calderes, 
quadres elèctrics, sales de màquines, locals d’emmagatzematge de combustible i productes inflamables, etc.  

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

En cas de resultats negatius i anomalies, s’han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari 

s’ha de substituir el material afectat. 

 

 

HQ - EQUIPAMENTS 

HQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 

HQU1 - MÒDULS PREFABRICATS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

HQU1H53A,HQU1A50A,HQU1531A. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a utilitzar pel personal d’ obra, durant 

el temps de la seva execució, en condicions de salubritat i confort. 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les casetes modulars prefabricades, 

per a la seva utilització majoritàriament assumida en el sector. 

La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 treballadors (contractats + 

subcontractats + autònoms) per un temps igual o superior a 15 dies. Per tal motiu, respecte a les instal· lacions del 

personal, s’ha d'estudiar la possibilitat de poder incloure-hi al personal de subcontractada amb inferior número 

de treballadors, de manera que tot el personal que hi participi pugui gaudir d’ aquests serveis, descomptant 

aquesta prestació del pressupost de Seguretat assignat al Subcontractista o mitjançant qualsevol altra fórmula 

econòmica de tal manera que no vagi en detriment de cap de les parts. 

Si per les característiques i durada de l’obra, es necessités la construcció “in situ” d’aquest tipus d’implantació per 

al personal, les característiques, superfí cies habilitades i qualitats, es correspondran amb les habituals i comunes 

a les restants partides d’una obra d’edificació, amb uns mínims de qualitat equivalent al de les edificacions socials 

de protecció  oficial, havent-se de realitzar un projecte i pressupost específic a tal fi, que s’adjuntarà a l’Estudi de 

Seguretat i Salut de l’obra. 

CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les instal· lacions provisionals de salubritat 

i confort, en les condicions d’utilització, manteniment i amb l’equipament suficient, digne i adequat per a 

assegurar les mateixes prestacions que la l lei estableix per a tot centre de treball industrial. 

Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i confort, estan obligats a utilitzar els 

esmentats serveis, sense menyspreu de la seva integritat patrimonial, i preservant en el seu àmbit personal 

d’utilització , les condicions d’ordre i neteja habituals del seu entorn quotidià. 

Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de recipients d’escombraries i la seva 

retirada, així com el manteniment d’ordre, neteja i equipament de les casetes provisionals del personal d’ obra i el 

seu entorn d’implantació. 

Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts susceptibles de riscos higiènics o 

infeccions produïdes per bactèries, animals o paràsits. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Es seguiran escrupulosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant o llogater. 

Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc 

assignat, seguint les instruccions del fabricant o llogater. 

Per ordre d’importància, prevaldrà el „Manteniment Predictiu“ sobre el „Manteniment Preventiu“ i aquest sobre 

el „Manteniment Correctiu“ (o reparació d’avaria). 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

ELEMENTS AMIDATS PER MESOS: 

Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d’obra es comptabilitzaran per amortització  

temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern d’empresa si les casetes són propietat del contractista), en funció 

d’un criteri estimat de necessitats d’utilització durant l’execució de l’obra. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Estudi de seguretat i salud 

80 

  

Aquesta repercussió de l’amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció del volum de treballadors 

simultanis presents a cada fase d’obra. 

ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 

Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
los lugares de trabajo. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud en las obras de construcción. 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 664/1997, de 
12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo. 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio 
y Cerámica. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002 

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la 
indústria de la construcción. 

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación 

 

 

HQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

HQU22301,HQU27902,HQU25701,HQU2AF02,HQU2E001,HQU2GF01,HQU2P001. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d’obra,  col·locats. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Armari amb porta, pany i clau 
- Banc 
- Nevera 
- Planxa elèctrica per escalfar menjars 
- Recipient per a recollida d’escombraries 
- Taula 
- Mirall 
- Forn microones 
- Penja-robes 
- Pica per a rentar plats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Armari o penja-robes: 
- Replanteig 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Retirada de l’obra dels embalatges i restes de materials 
Banc, recipient per a recollida d’escombraries o taula: 
- Col·locació 
- Retirada de l’obra dels embalatges i restes de materials 
Nevera, planxa elè ctrica o forn microones: 
- Col·locació de l’aparell i anivellament 
- Escomesa a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei 
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
Mirall: 
- Neteja i preparació del suport 
- Aplicació de l’adhesiu i col·locació del mirall 
- Neteja final 
Pica per a rentar plats: 
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de la pica a l’espai previst 
- Connexió a la xarxa d’evacuació 
- Connexió a la xarxa d’aigua 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
ARMARI: 
L’armari ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
L'armari ha de quedar recolzat al paviment. 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. 
El pany ha d’obrir i tancar correctament. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
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NEVERA, PLANXA ELÈ CTRICA O FORN MICROONES: 
L’aparell instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l’element simple. 
La posició i alçada ha de ser la indicada a la DT. 
La presa elèctrica ha de complir tot l’especificat al “Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión”.  
Ha de quedar fixat sò lidament al suport pels punts previstos d’acord amb les instruccions d’instal·lació del 
fabricant. 
MIRALL: 
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, dilatacions o 
deformacions del suport. 
El suport ha de quedar pla i ha d'estar ben aplomat. 
Ha de quedar ben fixat al suport. 
No s'han d'utilitzar adhesius que continguin àcids lliures que puguin alterar la pintura de protecció del mirall. 
Un cop col·locat no hi ha d'haver ratllades, escantonaments o d'altres defectes superficials a la cara vista ni a la 
posterior. 
PICA PER A RENTAR PLATS: 
L'aigüera instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides al element simple. 
Ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte. 
L'alçària des del nivell del paviment fins al nivell frontal superior de l'aigüera ha de ser la reflectida en el projecte 
o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha d'estar fixat sòlidament al parament amb els suports murals, o bé recolzat sobre el moble de suport. 
L'acord amb el revestiment i amb el taulell ha de quedar rejuntat amb silicona neutra. 
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal:  <= 5 mm 
  
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Un cop col·locat l’element, es procedirà a la retirada de l’obra de tots els materials sobrants com ara embalatges , 
etc. 
NEVERA, PLANXA ELÈ CTRICA O FORN MICROONES: 
Per al seu muntatge s’han de seguir les instruccions facilitades pel fabricant. 
S’ha de comprovar que les característiques tècniques de l’aparell corresponguin a les especificades al projecte. 
S’ha de comprovar la idoneitat de la tensió disponible amb l’aparell. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
Les connexions a la xarxa de servei s’han de fer  un cop tallat el subministrament. 

S’ha de manipular a obra amb molta cura i ha de quedar protegit durant la construcció, abans i després del seu 
muntatge, contra impactes. 
MIRALL: 
En ambients humits la col·locació s'ha de realitzar de manera que no es puguin produir condensacions sobre la 
cara posterior, facilitant la circulació  de l'aire. 
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element. 
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NEVERA, PLANXA ELÈ CTRICA O FORN MICROONES: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002 

PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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AMIDAMENTS Data: 23/01/14 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST SIS
Capítol 10  EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411117 u 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

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

2 H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material fotoluminiscent,
homologat segons UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

5 H142BB00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat
transparent, abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

9 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

10 H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o
senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

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

EUR
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AMIDAMENTS Data: 23/01/14 Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

14 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

15 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada
al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

16 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons
UNE-EN 340 i UNE-EN 471

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

18 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

19 H1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

20 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

22 H1486242 u Casaca 3/4, tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors i tires reflectants a
la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, per a senyalista de protecció en treballs a la intempèrie, homologada
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

EUR
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AMIDAMENTS Data: 23/01/14 Pàg.: 3

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

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST SIS
Capítol 20  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o ponts, ancorada a suports
metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 308,000

2 H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u objectes, amb suport
metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de
seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 90,000

3 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions amb les terres deixades a la
vora i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

4 H152KBD1 u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes de barra d'acer corrugat de 20 mm
de diàmetre ancorades al terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

5 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m
sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

EUR
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AMIDAMENTS Data: 23/01/14 Pàg.: 4

11 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de
forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

12 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

13 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1.500,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 120,000

Obra 01 PRESSUPOST SIS
Capítol 30  SENYALITZACIÓ PROVISIONAL

1 HBC12500 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

2 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

4 HBC1HG01 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST SIS
Capítol 40  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 HQU1H53A mes Lloguer de 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 fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

2 HQU1A50A mes Lloguer de 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 vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

EUR
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AMIDAMENTS Data: 23/01/14 Pàg.: 5

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

3 HQU1531A mes Lloguer de 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 diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

5 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

7 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

13 HE732402 u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 1000 W de potència elèctrica, instal·lat i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

14 H64Z1111 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i d'alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer
galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

15 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm

EUR
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AMIDAMENTS Data: 23/01/14 Pàg.: 6

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST SIS
Capítol 50  FORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT

1 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

3 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST SIS
Capítol 60  CONTROL SALUT DEL PERSONAL

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

EUR
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 23/01/14 Pàg.: 1

H1411117P-1 u 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

31,23 €

(TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

H141211DP-2 u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material
fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812

21,77 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

H1421110P-3 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,99 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

H142AC60P-4 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb
protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

8,25 €

(VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

H142BB00P-5 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics,
de policarbonat transparent, abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

9,77 €

(NOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

H1431101P-6 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,23 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

H1432012P-7 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

19,07 €

(DINOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)

H1445003P-8 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,63 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

H1459630P-9 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

6,74 €

(SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

H145C002P-10 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

6,05 €

(SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

H145F004P-11 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de
càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420

6,69 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

H1461110P-12 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

5,70 €

(CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

H1463253P-13 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843

60,64 €

(SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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H1465277P-14 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de
pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

26,50 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

H1465376P-15 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell
rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

27,16 €

(VINT-I-SET EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

H1481131P-16 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 9,63 €

(NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

H1481654P-17 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color
blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques,
homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

16,02 €

(SETZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

H1482111P-18 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 8,58 €

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

H1485140P-19 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 13,66 €

(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

H1485800P-20 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

18,69 €

(DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

H1486242P-21 u Casaca 3/4, tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors i
tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, per a senyalista de protecció en
treballs a la intempèrie, homologada segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

116,60 €

(CENT SETZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

H1487460P-22 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

5,66 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

H1488580P-23 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

14,86 €

(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

H148D900P-24 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants,
homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

21,88 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

H1511017P-25 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o ponts, ancorada
a suports metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs

15,77 €

(QUINZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

H1512007P-26 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u
objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes
horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge
inclòs

15,14 €

(QUINZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)
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H152KBD1P-27 u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes de barra d'acer
corrugat de 20 mm de diàmetre ancorades al terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge
inclòs

22,94 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

H152V017P-28 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions amb les
terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs

31,12 €

(TRENTA-UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

H1534001P-29 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

0,23 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

H15Z1001P-30 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 43,20 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

H16F1003P-31 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 141,20 €

(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

H16F1004P-32 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 19,66 €

(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

H16F1005P-33 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut 23,30 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

H6452131P-34 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat
col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

30,83 €

(TRENTA EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

H64Z1111P-35 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i d'alçària 2 m, amb bastiment de
tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs

107,27 €

(CENT SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

HBB20005P-36 u Senyal manual per a senyalista 12,34 €

(DOTZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

HBBAA007P-37 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

28,89 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

HBBAC005P-38 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

27,70 €

(VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

HBBAC013P-39 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

30,83 €

(TRENTA EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

HBBAE001P-40 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 5,52 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)
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HBBAF004P-41 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

42,74 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

HBC12500P-42 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària 21,12 €

(VINT-I-UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

HBC19081P-43 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,52 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

HBC1A081P-44 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 6,88 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

HBC1HG01P-45 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge inclòs 92,92 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

HE732402P-46 u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 1000 W de potència elèctrica,
instal·lat i amb el desmuntatge inclòs

75,23 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

HM31161JP-47 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

45,41 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

HQU1531AP-48 mes Lloguer de 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 diferencial

246,01 €

(DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB UN CÈNTIMS)

HQU1A50AP-49 mes Lloguer de 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 vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

171,59 €

(CENT SETANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

HQU1H53AP-50 mes Lloguer de 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 fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

160,64 €

(CENT SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

HQU22301P-51 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

59,16 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

HQU25701P-52 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

22,38 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

HQU27902P-53 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

29,92 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)
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HQU2AF02P-54 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 113,51 €

(CENT TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

HQU2E001P-55 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 92,03 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

HQU2GF01P-56 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

54,91 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

HQU2P001P-57 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 1,94 €

(UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

HQUA1100P-58 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

119,21 €

(CENT DINOU EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

HQUACCJ0P-59 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 21,39 €

(VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

HQUAM000P-60 u Reconeixement mèdic 35,55 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

HQUAP000P-61 u Curset de primers auxilis i socorrisme 212,00 €

(DOS-CENTS DOTZE EUROS)

HQUZM000P-62 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions 19,66 €

(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-1 H1411117 u 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

31,23 €

B1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 31,23000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-2 H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material

fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812

21,77 €

B141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de mater 21,77000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i

tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,99 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transp 5,99000 €

Altres conceptes 0,00000 €

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

reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb

protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

8,25 €

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster 8,25000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-5 H142BB00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics,

de policarbonat transparent, abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

9,77 €

B142BB00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs el 9,77000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-6 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,23 €

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,23000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-7 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons

UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

19,07 €

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 19,07000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-8 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,63 €

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,63000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-9 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de

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

6,74 €

B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga lla 6,74000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-10 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,

homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

6,05 €

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, h 6,05000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-11 H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de

càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420

6,69 €

B145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de 6,69000 €

Altres conceptes 0,00000 €
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P-12 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló

rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO

20346 i UNE-EN ISO 20347

5,70 €

B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló r 5,70000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-13 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera

encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de

despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades

segons DIN 4843

60,64 €

B1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmeller 60,64000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-14 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de

pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca

amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO

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

26,50 €

B1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat 26,50000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-15 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell

rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de

despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i

sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,

UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

27,16 €

B1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, 27,16000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-16 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 9,63 €

B1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 9,63000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-17 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color

blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques,

homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

16,02 €

B1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), 16,02000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-18 H1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 8,58 €

B1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 8,58000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-19 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 13,66 €

B1485140 u Armilla de treball , de polièster embuatada amb material aïllant 13,66000 €

Altres conceptes 0,00000 €

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

UNE-EN 471

18,69 €

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada seg 18,69000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-21 H1486242 u Casaca 3/4, tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors i

tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, per a senyalista de protecció en

treballs a la intempèrie, homologada segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

116,60 €

B1486242 u Casaca 3/4 tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques ext 116,60000 €
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Altres conceptes 0,00000 €

P-22 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4

mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

5,66 €

B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 5,66000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-23 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i

UNE-EN 348

14,86 €

B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 14,86000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-24 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants,

homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

21,88 €

B148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, 21,88000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-25 H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o ponts, ancorada

a suports metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs

15,77 €

B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 0,20800 €

B1520007 u Conjunt de suport amb barra, porta, xarxa i mordassa per a mòdul de 4x3 m, per a 8 u 1,98000 €

B0AC112D m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i diàmetre 9 mm, per a seguretat i 2,78400 €

Altres conceptes 10,79800 €

P-26 H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u

objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes

horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge

inclòs

15,14 €

B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 0,39000 €

B1510011 u Barra porta xarxes horitzontal, per a 15 usos, per a seguretat i salut 0,73500 €

B1510009 u Suport metàl·lic tipus mènsula de 2,5 m de llargària, amb mordassa per al sostre per a 5,37500 €

Altres conceptes 8,64000 €

P-27 H152KBD1 u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes de barra d'acer

corrugat de 20 mm de diàmetre ancorades al terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge

inclòs

22,94 €

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 4,20000 €

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salu 5,78200 €

Altres conceptes 12,95800 €

P-28 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions amb les

terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs

31,12 €

Altres conceptes 31,12000 €

P-29 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les

armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

0,23 €

B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les 0,03000 €

Altres conceptes 0,20000 €

P-30 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 43,20 €

Altres conceptes 43,20000 €

P-31 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 141,20 €
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Altres conceptes 141,20000 €

P-32 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 19,66 €

Altres conceptes 19,66000 €

P-33 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut 23,30 €

Altres conceptes 23,30000 €

P-34 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat

col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

30,83 €

B64M2201 m2 Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, nervada, per a tanca metàl·lica, per a se 14,16000 €

B1Z0300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 0,86070 €

B64Z2A00 u Pal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a tanca metàl·lica, per a seguretat i 4,84500 €

Altres conceptes 10,96430 €

P-35 H64Z1111 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i d'alçària 2 m, amb bastiment de

tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs

107,27 €

B64Z1112 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i 2 m d'alçària amb basti 89,73000 €

Altres conceptes 17,54000 €

P-36 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 12,34 €

BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 12,34000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-37 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular

amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,

diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el

desmuntatge inclòs

28,89 €

BBBAD017 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb 6,24000 €

BBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma c 2,99000 €

Altres conceptes 19,66000 €

P-38 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma

blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista

fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

27,70 €

BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictog 8,04000 €

Altres conceptes 19,66000 €

P-39 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc

sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m

de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

30,83 €

BBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma bl 11,17000 €

Altres conceptes 19,66000 €

P-40 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 5,52 €

BBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, p 5,52000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-41 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma

triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser

vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

42,74 €

BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, am 13,31000 €

BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma tri 9,77000 €
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Altres conceptes 19,66000 €

P-42 HBC12500 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària 21,12 €

BBC12502 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 75 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat 20,63000 €

Altres conceptes 0,49000 €

P-43 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,52 €

BBC19000 m Cinta d'abalisament , per a seguretat i salut 0,17000 €

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salu 0,07080 €

Altres conceptes 1,27920 €

P-44 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 6,88 €

BBC1A000 m Cinta d'abalisament reflectora, per a seguretat i salut 5,53000 €

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salu 0,07080 €

Altres conceptes 1,27920 €

P-45 HBC1HG01 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge inclòs 92,92 €

BBC1HG00 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica, per a seguretat i salut 70,96000 €

BBC1J000 u Pila de 6 V per balisa lluminosa, per a seguretat i salut 14,22000 €

BBLZC000 u Suport metàl·lic de balisa lluminosa per a tub i barrera, per a seguretat i salut 5,38000 €

Altres conceptes 2,36000 €

P-46 HE732402 u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 1000 W de potència elèctrica,

instal·lat i amb el desmuntatge inclòs

75,23 €

B1ZE2400 u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 1000 W de potència elè 50,68000 €

Altres conceptes 24,55000 €

P-47 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la

paret i amb el desmuntatge inclòs

45,41 €

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a segureta 36,17000 €

B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut 0,31000 €

Altres conceptes 8,93000 €

P-48 HQU1531A mes Lloguer de 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 diferencial

246,01 €

BQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïlla 246,01000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-49 HQU1A50A mes Lloguer de 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 vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació

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

171,59 €

BQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïlla 171,59000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-50 HQU1H53A mes Lloguer de 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 fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,

aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,

endolls i protecció diferencial

160,64 €
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BQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllam 160,64000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-51 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el

desmuntatge inclòs

59,16 €

BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 54,17000 €

Altres conceptes 4,99000 €

P-52 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,

col·locat i amb el desmuntatge inclòs

22,38 €

BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones 19,38750 €

Altres conceptes 2,99250 €

P-53 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb

capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

29,92 €

BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb c 22,93750 €

Altres conceptes 6,98250 €

P-54 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 113,51 €

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut 106,53000 €

Altres conceptes 6,98000 €

P-55 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 92,03 €

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 91,03000 €

Altres conceptes 1,00000 €

P-56 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el

desmuntatge inclòs

54,91 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut 52,91000 €

Altres conceptes 2,00000 €

P-57 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 1,94 €

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut 0,94000 €

Altres conceptes 1,00000 €

P-58 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en

el treball

119,21 €

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat 119,21000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-59 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 21,39 €

BQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 21,39000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-60 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 35,55 €

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 35,55000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-61 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 212,00 €

BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 212,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-62 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions 19,66 €
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Altres conceptes 19,66000 €
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Obra 01 Pressupost SIS

Capítol 10 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411117 u 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 (P - 1)

31,23 25,000 780,75

2 H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g, de material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812 (P
- 2)

21,77 2,000 43,54

3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 3)

5,99 25,000 149,75

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

8,25 3,000 24,75

5 H142BB00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a
l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, abatible i
per a acoblar al casc amb arnès dielèctric (P - 5)

9,77 3,000 29,31

6 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 6)

0,23 25,000 5,75

7 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 7)

19,07 5,000 95,35

8 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 8)

1,63 25,000 40,75

9 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(P - 10)

6,05 25,000 151,25

10 H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per
a estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats
segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 (P - 11)

6,69 5,000 33,45

11 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons
UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 9)

6,74 3,000 20,22

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

5,70 25,000 142,50

13 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843 (P - 13)

60,64 5,000 303,20

14 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al
taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
(P - 14)

26,50 5,000 132,50

15 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador,
resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb
turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment
ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes
al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
(P - 15)

27,16 3,000 81,48

16 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a
l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
(P - 24)

21,88 2,000 43,76

EUR
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17 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó
sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques
interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologada segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 17)

16,02 3,000 48,06

18 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors (P - 16) 9,63 5,000 48,15

19 H1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors (P - 18) 8,58 25,000 214,50

20 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P - 19) 13,66 25,000 341,50

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

18,69 2,000 37,38

22 H1486242 u Casaca 3/4, tipus enginyer, de polièster embuatada amb material
aïllant, butxaques exteriors i tires reflectants a la cintura, al pit, a
l'esquena i als tirants, per a senyalista de protecció en treballs a la
intempèrie, homologada segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 (P - 21)

116,60 2,000 233,20

23 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques,
de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons
UNE-EN 340 (P - 22)

5,66 25,000 141,50

24 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 23)

14,86 3,000 44,58

TOTAL Capítol 01.10 3.187,18

Obra 01 Pressupost SIS

Capítol 20 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en
viaductes o ponts, ancorada a suports metàl·lics, en voladiu, i amb el
desmuntatge inclòs (P - 25)

15,77 308,000 4.857,16

2 H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra
caigudes de persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula,
de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al
sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs (P -
26)

15,14 90,000 1.362,60

3 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i
excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge
inclòs (P - 28)

31,12 50,000 1.556,00

4 H152KBD1 u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i
piquetes de barra d'acer corrugat de 20 mm de diàmetre ancorades al
terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge inclòs (P - 27)

22,94 5,000 114,70

5 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub
d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs (P - 34)

30,83 100,000 3.083,00

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

42,74 2,000 85,48

7 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 43)

1,52 100,000 152,00

8 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 40)

5,52 2,000 11,04

9 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 47)

45,41 5,000 227,05

10 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 38)

27,70 2,000 55,40

11 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o
quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància,

30,83 2,000 61,66

EUR



Estudi de seguretat i salud

PRESSUPOST Data: 23/01/14 Pàg.: 3

fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 39)

12 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 37)

28,89 2,000 57,78

13 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció
dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb
desmuntatge inclòs (P - 29)

0,23 1.500,000 345,00

14 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 30)

43,20 120,000 5.184,00

TOTAL Capítol 01.20 17.152,87

Obra 01 Pressupost SIS

Capítol 30 SENYALITZACIÓ PROVISIONAL

1 HBC12500 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària (P - 42) 21,12 20,000 422,40

2 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 36) 12,34 2,000 24,68

3 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 44)

6,88 50,000 344,00

4 HBC1HG01 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge
inclòs (P - 45)

92,92 3,000 278,76

TOTAL Capítol 01.30 1.069,84

Obra 01 Pressupost SIS

Capítol 40 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 HQU1H53A mes Lloguer de 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 fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera
de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 50)

160,64 8,000 1.285,12

2 HQU1A50A mes Lloguer de 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 vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 49)

171,59 8,000 1.372,72

3 HQU1531A mes Lloguer de 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
diferencial (P - 48)

246,01 8,000 1.968,08

4 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 51)

59,16 20,000 1.183,20

5 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 53)

29,92 2,000 59,84

6 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 52)

22,38 4,000 89,52

7 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 54)

113,51 2,000 227,02
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8 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 55)

92,03 2,000 184,06

9 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 56)

54,91 3,000 164,73

10 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 58)

119,21 1,000 119,21

11 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (P - 62) 19,66 30,000 589,80

12 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 57) 1,94 10,000 19,40

13 HE732402 u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 1000 W
de potència elèctrica, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs (P - 46)

75,23 2,000 150,46

14 H64Z1111 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i d'alçària 2
m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa
metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs (P - 35)

107,27 3,000 321,81

15 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm (P - 59) 21,39 2,000 42,78

TOTAL Capítol 01.40 7.777,75

Obra 01 Pressupost SIS

Capítol 50 FORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT

1 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 61) 212,00 3,000 636,00

2 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones (P -
31)

141,20 6,000 847,20

3 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
32)

19,66 40,000 786,40

4 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut (P - 33) 23,30 3,000 69,90

TOTAL Capítol 01.50 2.339,50

Obra 01 Pressupost SIS

Capítol 60 CONTROL SALUT DEL PERSONAL

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 60) 35,55 20,000 711,00

TOTAL Capítol 01.60 711,00

EUR



Estudi de seguretat i salud

RESUM DE PRESSUPOST Data: 23/01/14 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import

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

Capítol 01.10  EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 3.187,18

Capítol 01.20  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 17.152,87

Capítol 01.30  SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 1.069,84

Capítol 01.40  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 7.777,75

Capítol 01.50  FORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT 2.339,50

Capítol 01.60  CONTROL SALUT DEL PERSONAL 711,00

Obra 01 Pressupost SIS 32.238,14

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
32.238,14

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

NIVELL 1: Obra Import

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

Obra 01 Pressupost SIS 32.238,14

32.238,14

euros
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