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1. OBJECTE I JUSTIFICACIÓ DE L’ESTUDI  DE SEGURETAT  I SALUT  

El present estudi de seguretat i salut, annex al Projecte, desenvolupa la problemàtica 

específica de seguretat del “Projecte d’EDAR i col·lectors al nucli urbà de Llavorsí 

(Pallars Sobirà)”. 

L’Estudi de Seguretat i Salut estableix, durant el projecte i l’execució de l’obra, les 

previsions quant a prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com 

les derivades dels treballs de reparació, conservació, entreteniment i manteniment, i 

les instal·lacions preceptives d’higiene i benestar dels treballadors. 

Servirà per donar directrius a l’empresa constructora per a dur a terme el Pla de 

Seguretat i Salut, segons la seva obligació en el camp de prevenció de riscs 

professionals, que haurà d’ésser aprovat pel coordinador en matèria de Seguretat i Salut 

o per la Direcció Facultativa, segons el cas, durant l’execució de l’obra; i per 

l’Administració pública que adjudiqui l’obra, d’acord amb el Real Decret 1627/1997, de 24 

d’octubre que estableix els mecanismes específics per l’aplicació de la Llei de Prevenció 

de Riscos Laborals i del Real Decret 39/1997, de 17 de gener, que indica l’obligatorietat 

de l’Estudi de Seguretat i Salut o de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut a les obres (Art. 

4). 

Segons aquest article, a la fase de redacció del projecte s’ha d’elaborar un estudi de 

seguretat i salut quan es doni algun dels supòsits següents : 

• Pressupost d’execució per contracte del projecte igual o superior a 450.759,08 

€. 

• Durada estimada superior a 30 dies amb més de 20 treballadors en algun 

moment. En aquest cas la durada estimada és de 6 mesos (120 dies), però 

amb un nombre màxim de 10 treballadors de  i una mitjana de 5. 

• El volum de la ma d’obra (nombre de treballadors x dies de feina) sigui superior 

a 500 dies. En aquest cas serien (5 x 110 = 550 dies i 10 x 10 = 100 dies) 650 

dies. 

• Les obres de túnels, conduccions subterrànies i preses. Cap d’aquests és el 

cas, en ser una obra de sanejament. 

 

Atès que el pressupost d’execució per contracte supera el màxim cal redactar un Estudi 

de Seguretat i Salut complert.  
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2. AUTOR DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

L'estudi de seguretat i salut ha estat redactat per Genís Carbó Serena. 

 

3. CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA 

3.1 Situació de l’obra 

Les obres es realitzen al nucli de Llavorsí (Pallars Sobirà). 

 

3.2 Descripció de les obres 

La descripció detallada de l’obra es troba en la Memòria del Projecte. 

 

3.3 Unitats constructives que formen l’obra 

� Moviments de terres  

� Estructures d’obra civil i edificació 

� Instal·lacions mecàniques i elèctriques 

 

3.4 Pressupost  

El pressupost de seguretat i salut del present projecte és de 5.540.- € d’execució 

material.  

 

3.5 Serveis i accessos per obres 

Cada contractista controlarà els accessos a l'obra de manera que només les persones 

autoritzades i amb les proteccions personals que són obligades puguin accedir a ella.  

 

3.6 Termini d’execució 

Es preveu una durada d'execució dels treballs de 6 mesos. 

 

3.7 Nombre de treballadors 

Es preveu una mitjana de 5 treballadors, amb un màxim de 10 treballadors. 
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3.8. Oficis i maquinària que intervenen a l’obra 

3.8.1 Oficis 

• Cap de colla 

• Oficial 1a 

• Oficial 1a paleta 

• Oficial 1a soldador 

• Oficial 1a muntador 

• Oficial 1a obra pública 

• Ajudant 

• Manobre 

• Manobre especialista 

• Peó 

 

3.8.2 Maquinària 

• Retroexcavadora mitjana amb bivalva batilon 

• Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o equivalent 

• Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 

• Pala carregadora de 85 hp, tipus CAT-908 o equivalent 

• Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 

• Motoanivelladora de 125 hp 

• Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 

• Camió grua 

• Grua autopropulsada de 12 t 

• Camió cisterna de 6000 l 

• Vibrador intern de formigó 

• Camió amb bomba de formigonar 

• Formigonera de 165 l 
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• Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 

• Grup electrogen de 20 a 30 KVa 

• Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 

 

3.9 Localització de serveis assistencials, de salva ment i seguretat 

Consultori local de Llavorsí:  Ctra. Vall d’Aran s/n 

     25595 Llavorsí 

     Horari: dimarts i divendres de 10:00h a 12:00h 

     Tel: 973  62 21 52 

 

CAP de Sort :    Camí de la Cabanera, 1 

     25560 Sort 

     Tel: 973  62 01 63   

     

Hospitals :    LLEIDA - Hospital Arnau de Vilanova 

      Alcalde Rovira Roure, 80. 25198 Lleida 

      Tel: 973  24 81 00 

     TREMP - Hospital Comarcal del Pallars 

      C/ Pau Casals, 5-B. 25620 Tremp 

      Tel: 973  65 10 00   

   

Bombers :   Telèfon general  112 

     LLAVORSÍ 

Ctra. comarcal  C-13, s/n 

      25595 Llavorsí 
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     SORT 

      C/ Emili Riu Periguet, 3 

      25560 Sort 

      Tel: 973  61 12 80     

 

Mossos d’esquadra :  Telèfon general  112 

   

SORT 

Camí de la Cabanera, 1 

      25560 Sort 

    Tel: 973  65 88 85 

 

Emergències :  Telèfon general  112 

 

4. IDENTIFICACIÓ DELS RISCS 

La relació d'unitats constructives que composen les obres amb els seus riscs són les que 

es relacionen a continuació: 

 

4.1 Excavacions, col·locació de canonades i conducc ions 

 4.1.1 Riscs 

• Atropellament, col·lisions, bolcada i falses maniobres de la maquinària. 

• Despreniment de terres o roques (per inestabilitat, per utilització de 

maquinària, per sobrecàrregues en els extrems de l'excavació, per no 

utilitzar el talús corresponent, per variacions d'humitat del terreny, per 
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filtracions, per vibracions, per alteració de la temperatura, per fallida dels 

apuntalaments, etc.) 

• Caiguda al mateix o diferent nivell. 

• Caiguda d'objectes. 

• Atrapaments. 

• Interferència amb instal·lacions de subministrament públic. 

• Electrocució per contactes directes o indirectes. 

• Explosions 

• Vibracions 

• Projecció de partícules als ulls. 

• Pols i gasos. 

• Cops a mans, peus i cap. 

• Afeccions a la pell. 

 

 4.1.2 Proteccions col·lectives 

• En tot moment es mantindrà les zones de treball netes i ordenades. 

• Cops a mans, peus i cap. 

• Afeccions a la pell. 

• En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. 

• Xarxes o teles metàl·liques de protecció per a despreniments localitzats. 

• Sistema d'apuntalament en rases. 

• Tanques de limitació i protecció. 

• Cinta de balisament. 

• Senyals acústiques i lluminoses d'avís en maquinària. 

• Baranes de protecció en talls i talusos de terra en proximitat de zones de 

pas i           treball. 

• Senyals de tràfic. 

• Senyals de seguretat. 
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• Detector de corrents erràtiques. 

• Marquesines. 

• Topalls en abocadors. 

 

4.2 Execució d’obres de fàbrica 

 4.2.1 Riscs 

• Cops contra objectes. 

• Caiguda de personal al mateix i a diferent nivell. 

• Caiguda d'objectes i materials. 

• Ferides punxants en peus i mans. 

• Cops i talls produïts per eines de mà. 

• Interferència amb les esteses elèctriques. 

• Electrocucions. 

• Esquitxades de formigó als ulls. 

• Dermatosis pel ciment. 

• Erosions i contusions per manipulació. 

• Generació de pols. 

• Atropellaments per màquines i vehicles. 

• Atrapament per maquinària. 

• Ferides per màquines talladores. 

 

4.2.2 Proteccions col·lectives 

• En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. 

• Tanques de limitació i protecció. 

• Cinta de balisament. 

• Senyals de seguretat. 

• Xarxes o lones de protecció amb suports i ancoratges. 
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• Baranes i xarxes de seguretat en forats i obertures. 

• Cables de subjecció de cinturó de seguretat. 

• Vàlvules antiretrocés. 

 

4.3 Obres de pavimentació 

4.3.1 Riscs 

• Atropellament per maquinària i vehicles. 

• Atrapament per maquinària i vehicles. 

• Col·lisions, bolcada i falses maniobres de la maquinària. 

• Interferències amb línies elèctriques. 

• Esquitxades. 

• Generació de pols. 

• Soroll. 

 

4.3.2 Proteccions col·lectives 

• En tot moment es mantindrà les zones de treball netes i ordenades. 

• Senyals lluminoses i acústiques d'avís a la maquinària. 

• Senyals de tràfic. 

• Senyals de seguretat. 

 

4.4 Instal·lacions elèctriques 

4.4.1 Riscs 

• Caiguda de persones a diferent nivell. 

• Contactes elèctrics directes. 

• Contactes elèctrics indirectes. 

• Protecció de partícules als ulls. 

• Talls, punxades i cops. 
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• Incendis. 

 

4.4.1 Proteccions col·lectives  

• Comprovació de l'absència de tensió en les connexions. Les proves que 

s'hagin per fer amb tensió seran realitzades després de comprovar els 

circuits, continuïtat i aïllament de les proteccions de la instal·lació. 

• Revisió periòdica de la instal·lació per comprovar l'eficàcia de les 

proteccions i connexions.  

 

4.5 Risc elèctric 

4.5.1 Riscs 

• Interferència amb línies d'alta tensió. 

• Derivats de maquinària, conduccions, quadres, etc., que utilitzen i 

produeixen electricitat a l'obra. 

 

4.5.1 Proteccions col·lectives  

• Hi haurà posta a terra, a través d'un conductor les parts metàl·liques d'una 

màquina o aparell, de tal manera que el corrent que es produeixi en cas de 

derivació circuli lliurement a terra. 

• Instal·lació amb interruptor diferencial. 

• Transformadors de gàlib per línies elèctriques. 

• Pòrtics limitadors de gàlib per línies elèctriques. 

 

5. DESCRIPCIÓ DELS PRINCIPALS MATERIALS UTILITZATS 

La tipologia i la descripció dels materials es troben detallats en el Document nº3 del 

Projecte: “Plec de Prescripcions Tècniques”. 

 

6. RISCOS A L'ÀREA DE TREBALL  

Els riscos més significatius de l'operari a l’àrea de treball són: 
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• Caigudes d'alçada 

• Caigudes a diferent nivell 

• Caigudes al mateix nivell 

• Cops i talls 

• Projecció de partícules als ulls 

• Inhalació de pols. 

 

7. PREVENCIÓ DEL RISC 

7.1 Proteccions individuals  

• Cascos: per a totes les persones que participen a l'obra, incloent-hi visitants 

• Guants d'ús general 

• Guants de goma 

• Guants de soldador 

• Guants dielèctrics 

• Botes d'aigua 

• Botes de seguretat de lona 

• Botes de seguretat de cuir 

• Botes dielèctriques 

• Granotes de treball: es tindran en compte les reposicions de l’obra, segons          

• conveni col·lectiu provincial. 

• Ulleres contra impactes, pols i gotes. 

• Ulleres per oxilata. 

• Protectors auditius 

• Mascaretes antipols  

• Pantalla de soldador 

• Màscares amb filtre específic recanviable 

• Protectors auditius 

• Cinturó de seguretat de subjecció 

• Cinturó antivibratori 
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• Roba contra la pluja 

• Armilles reflectants 

 

 7.2 Senyalització 

• Senyals de Stop en sortides de vehicles. 

• Obligatori l'ús de casc, cinturó de seguretat, ulleres, màscares, proteccions 

auditives, botes i guants. 

• Risc elèctric, caiguda d'objectes, caigudes a diferent nivell, maquinària pesada 

en moviment, càrregues suspeses, incendis i explosions. 

• Entrada i sortida de vehicles. 

• Prohibit el pas a tota persona aliena a l'obra, prohibit encendre foc, prohibit 

fumar i prohibit aparcar. 

• Senyal informativa de localització de farmaciola i d'extintor. 

 

De tots aquests punts s'haurà d'informar a tots els treballadors de l'obra, que intervenen 

en cada fase o activitat de la mateixa. 

 

7.3 Informació 

Tot el personal, a l’inici de l’obra o quan s’hi incorpori, haurà rebut de la seva empresa, 

la informació dels riscos i de les mesures correctores que farà servir en la realització 

de les seves tasques. 

 

7.4 Formació  

Cada empresa ha d'acreditar que el seu personal a l'obra ha rebut formació en matèria de 

seguretat i salut. 

A partir de la tria del personal més qualificat, es designarà quí actuarà com a socorrista a 

l'obra. 
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7.5. Medicina preventiva i primers auxilis  

 7.5.1 Farmacioles 

 Es disposarà d'una farmaciola amb el material necessari. La farmaciola es 

revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material consumit. 

 

 7.5.1 Assistència a accidentats 

S'haurà d'informar en un rètol visible a l’obra de l'emplaçament més proper dels 

diversos centres mèdics (serveis propis, mútues patronals, mutualitats laborals, 

ambulatoris, hospitals, etc.) on  avisar o, si és el cas,  portar el possible accidentat 

perquè rebi un tractament ràpid i efectiu. 

 

És preceptiu disposar a l’Obra, i en lloc ben visible, d’una llista amb els telèfons i adreces 

dels Centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc., per tal de garantir un 

transport ràpid dels possibles accidentats als centres d’assistència. 

 

7.6. Reconeixement mèdic  

Cada contractista acreditarà que el seu personal a l'obra ha passat un reconeixement  

mèdic, que es repetirà cada any. 

S’analitzarà l’aigua destinada al consum dels treballadors per garantir la seva 

potabilitat periòdicament, si no prové de la xarxa d’abastament de la població. En cas 

necessari s’instal·laran aparells per la seva cloració. 

 

7.7 Prevenció de risc de danys a tercers  

Es senyalitzarà, d'acord amb la normativa vigent, l'enllaç amb els vials d’accés, senyals 

d’advertència de sortida de camions i limitació de velocitat i s'adoptaran les mesures de 

seguretat que cada cas requereixi. 

Es senyalitzaran els accessos naturals a l’obra, i es prohibirà el pas a tota persona aliena, 

col·locant una tanca i  les indicacions  necessàries. 

Es tindrà en compte, principalment: 

• La circulació de la maquinària prop de l’obra 
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• La interferència de feines i operacions 

• La circulació dels vehicles prop de l’obra 

Si algun camí o zona de l’obra pogués ser afectat per projeccions de pedres en les 

voladures s’establirà l’oportú servei d’interrupció del trànsit, així com els senyals d’avís i 

advertència que siguin precisos. 

 

8. CONCLUSIÓ 

Amb el contingut de la present memòria i el dels demés documents que composen 

l’estudi de seguretat i salut, hom considera que està suficientment detallats tots els 

extrems previstos en la legislació vigent sobre seguretat i salut en el treball. 

És així que se sotmet a l’autoritat competent per a la seva aprovació, si s’escau. 
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1. RESUM DE NORMATIVA LEGAL D’APLICACIÓ EN PREVENCI Ó DE RISCS 

LABORALS 

Dret dispositiu en matèria preventiva per construcc ió 

Aspectes generals 

• Prescripcions de Seguretat en la indústria de l'edificació conveni O.I.T. 

• Implantació de l'obligació d'elaborar estudis i plans de seguretat i higiene en el 

treball.  

 R.D. 555/1986 del 21 de febrer. BOE 21 de març de 1986. 

 Modificació parcial: R.D. 84/1990 del 19 de gener de 1990. 

 BOE 25 de gener de 1990.  

• Model de llibre d'incidències corresponent a obres en les que sigui obligatori 

un estudi de seguretat i higiene en el treball. 

 O.M. 20 de setembre de 1986. BOE 13 d'octubre de 1986. 

• Llei de prevenció de riscs laborals.  

 Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de novembre de 1995. 

• Reglament dels serveis de prevenció. 

 R.D. 39 del 17 de gener de 1997. BOE 31 de gener de 1997. 

• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. 

 R.D. 486 de 14 d'abril de 1997. BOE 23 d'abril de 1997. 

 

Condicions ambientals i dels llocs de treball 

• Reial Decret 486/4997, on s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat 

i salut en els llocs de treball. 

• Protecció dels treballadors davant els riscs derivats de l'exposició a soroll 

durant el treball. 

 R.D. 1316/1989 del 27 d'octubre. BOE 2 de novembre de 1989 

• Protecció dels treballadors davant els riscs derivats de l'exposició al clorur de 

vinil. 

 O.M. 9 d'abril de 1986. BOE 6 de maig de 1986 
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Utilització d’equips de treball i condicions dels m ateixos 

• Real decret 1215/1997 de 18 de juliol. Utilització d’equips de treball. 

• Reglament d'aparells d'elevació i el seu manteniment. 

 R.D. 2291/1985 del 8 de novembre. BOE 11 de desembre de 1985. 

• ITC-MIE-AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. 

 O. 26 de maig de 1989. BOE 9 de juny de 1989. 

• ITC-MIE-AEM4: Grues Mòbils Autopropulsades utilitzades. 

 R.D. 2370/1996 de 18 de novembre. BOE 24 de desembre de 1996. 

• Reglament d'aparells elevadors per a obres. 

 O.M. 23 de maig de 1977. BOE 14 de juliol de 1977. 

 Modificacions BOE 7 de març de 1981 i 16 de novembre de 1981. 

• Reglament de seguretat per les màquines. 

 R.D. 1495/1986 del 26 de maig. BOE 21 de juliol de 1986. 

 Correccions BOE 4 d'octubre de 1986. 

• ITC-MIE-MSG: Màquines, elements de màquines o sistemes de protecció. 

 O. 8 d’abril de1991. BOE 11 d’abril de 1991 

• Disposicions d’aplicació de la directiva 89/392/CEE sobre màquines. 

 R.D. 1435/1992 del 21 de novembre. BOE 11 de desembre de 1992. 

• Reglament de recipients a pressió. 

 D. 16 d’agost de 1969. BOE 28 d’octubre de 1969. 

 Modificacions: BOE 17 de febrer de 1972 i 13 de març de 1972.  

• ITC-MIE-APQ-005: emmagatzematge de botelles de gas comprimit, liquat i  

 dissolts a pressió. 

 O. 21 de juliol de 1992. BOE 14 d’agost de 1992. 
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Equips de protecció individual (EPI) 

• Comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció 

individual. 

 R.D. 20 de novembre de 1992. BOE 28 de novembre de 1992. 

 Modificat per O. del 16 de maig de 1995 i pel R.D. 159/1995 del 3 de 

febrer. 

• Modificacions del període transitori establert en el R.D. 1407/1992 del 20 de  

 novembre, sobre equips de protecció individual. 

 O. 6 de maig de 1994. BOE 1 de juny de 1994. 

• Reial Decret 773/1997 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives  

 a la utilització dels treballadors d’equips de protecció individual. 

 

Senyalitzacions  

• Instrucció 8.3 – I.C. sobre senyalització, balisament, defensa, neteja i acabament 

d’obres fixes en vies fora de poblat. 

 O.M. del 31 d’agost de 1987. BOE 18 de setembre de 1987. 

• Senyalització mòbil d’obres. Ministeri de Foment 1997. 

 R.D. 485 del 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

• Reial Decret 485/1997 sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització  

 de seguretat i salut en el treball. 

 

Activitats específiques 

• Reial Decret 1627/1997 del 24 d’octubre. Disposicions mínimes de seguretat i  

 salut laboral en les obres de construcció. 

• Reial Decret 1389/1997 del 5 de setembre. Disposicions mínimes de seguretat i  

 salut laboral en les activitats mineres. 

• Reglament general de normes bàsiques de seguretat minera i instruccions  

 tècniques complementàries. 
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 R.D. 863/1985 del 2 d’abril. 

• Instrucció T.C. 10.3.01 sobre explosius. Voladures especials. 

 O.M. del 31 d’agost de 1987. BOE 18 de setembre de 1987 

• Normes de seguretat per l’exercici d’activitats subaquàtiques. 

 O. del 30 de juliol de 1981. BOE 12 de novembre de 1981 

• Reial Decret 487/1997 del 14 d’abril sobre manipulació manual de càrregues. 

 

Varis 

• Quadre de malalties professionals. 

  R.D. 1403/1978. BOE DEL 25 D’AGOST DE 1978 

• Reial Decret 488/1997 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives 

 al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització. 

• Reglament de línies aèries d’alta tensió. 

 D. 3151/1968 del 28 de novembre. BOE 27 de desembre de 1968. 

Rectificat BOE 8 de març de 1969 

• Reglament Electrotècnic per a baixa tensió i instruccions tècniques 

 complementàries. 

 D. 2413/1973 del 20 de setembre. BOE 9 d’octubre de 1973. 

 

2. PLA DE SEGURETAT  

En compliment de l'article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre de 1997, cada 

contractista elaborarà un pla de seguretat i salut i adaptarà aquest estudi de seguretat i 

salut als seus mitjans i mètodes d'execució. 

Cada  pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de les obres, pel 

coordinador en matèria de seguretat i salut  en execució d'obra. 

Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons estableix el Reial 

decret 1627/97, amb la finalitat que puguin presentar els suggeriments i les alternatives 

que els semblin oportuns. 
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El pla de seguretat i salut, juntament amb l'aprovació del coordinador, l'enviarà el 

contractista als serveis territorials de Treball de la Generalitat, carrer Carrera, 20-24 de 

Barcelona amb la comunicació d'obertura de centre de treball, com es preceptiu. 

Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de 

resultes de les alteracions i incidències que puguin produir-se en el decurs de l'execució 

de l'obra o bé per variacions en el projecte d'execució que ha servit de base per elaborar 

aquest estudi de seguretat i salut, requerirà l'aprovació del coordinador. 

 

3. LLIBRE D'INCIDÈNCIES 

A l'obra hi haurà un llibre d’incidències, sota  control del coordinador de seguretat en fase 

d’execució, i a disposició de la direcció facultativa, l'autoritat laboral o el representant dels 

treballadors, els quals podran fer-hi les anotacions que considerin oportunes amb la 

finalitat de control de compliment. 

En cas d'una anotació, el coordinador enviarà una còpia de l'anotació a la Inspecció de 

treball (a Barcelona, Travessera de Gràcia, 303-311) dins del termini de 24 hores. 

 

4. PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT 

Tot el personal, incloent-hi les visites, la direcció facultativa, etc., usarà per circular per 

l'obra el casc de seguretat. 

En cas d'algun accident en que es necessiti assistència facultativa, encara que sigui lleu i 

l'assistència mèdica es redueixi a una primera cura, el responsable de seguretat  del 

contractista realitzarà una investigació tècnica de les causes de tipus humà i de 

condicions de treball que han possibilitat l'accident. 

A més dels tràmits establerts oficialment, l'empresa passarà un informe a la direcció 

facultativa de l'obra, on s'especificarà: 

• Nom de l'accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa. 

• Hora, dia i lloc de l'accident; descripció de l'accident; causes de tipus personal. 

• Causes de tipus tècnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi. 

• Dates límits de realització de les mesures preventives. 

Aquest informe es passarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat en fase 

d’execució el dia següent al de l'accident com a molt tard. 
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La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l'informe o exigir 

l'adopció de mesures complementàries no indicades a l'informe. 

El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la 

subjecció a les ordenances i reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni 

eximeix de complir-les. 

Cada contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i les de 

manteniment correctiu (avaries i reparacions) de la maquinària d'obra. 

En els casos que no hi hagi norma d'homologació oficial, seran de qualitat adequada a 

les prestacions respectives. 

La maquinària de l'obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de fàbrica, 

o bé les adaptacions millorades amb l'aval d'un tècnic responsable que en garanteixi 

l'operativitat funcional preventiva. 

Tota la maquinària elèctrica que s'utilitzi a l'obra tindrà connectades les carcasses dels 

motors i els xassís metàl·lics a terra, per la qual cosa s'instal·laran les piquetes de terra 

necessàries. 

Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines o instal·lacions les farà 

sempre l'electricista de l'obra. 

Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les màquines en 

funcionament. 

 

5. CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ  

Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció col·lectiva (SPC) 

tindran fixat un període de vida útil, i es llençaran quan aquesta acabi. Hauran de tenir el 

segell CE. 

Quan, per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid d'una 

determinada peça o equip, aquesta es reposarà, independentment de la durada prevista 

o de la data de lliurament. 

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de les admeses pel 

fabricant, seran reposades immediatament. 

L'ús d'una peça o d'un equip de protecció mai no representarà un risc per si mateix. 
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6. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)  

Cada contractista portarà el control  d'entrega dels equips de protecció individual (EPI) de 

la totalitat del personal que intervé a l'obra. 

Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a protecció personal que es fa servir 

més i amb més freqüència en un centre de treball del ram de la construcció, en funció 

dels riscos més corrents a què estan exposats els treballadors d'aquest sector. 

 

Casc 

El casc ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció. 

Les característiques principals són: 

• Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions inferiors o 

iguals a 1.000 V.  

• Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g. 

Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no 

hagin estat utilitzats han de ser substituïts per uns altres de nous. 

En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se'n canviïn les 

peces interiors en contacte amb el cap. 

 

Calçat de seguretat 

Les característiques principals són: 

• Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de punció 

plantar).  

• Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g. 

Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o de 

morter, les botes han de ser de goma. Norma tècnica reglamentària MT-27, Resolució de 

la DG de Treball de 03-12-81, BOE núm. 305 de 22-12-81, classe E. 

 

Guants 

Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosi, talls, esgarrapades, 

picadures, etc.), cal fer servir guants. Poden ser de diferents materials, com ara: 
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• Cotó o punt: feines lleugeres 

• Cuir:  manipulació en general 

• Làtex rugós: manipulació de peces que tallin 

• Lona:  manipulació de fustes 

 

Cinturons de seguretat 

Classe A: cinturó de subjecció. S'ha de fer servir quan el treballador no s'hagi de 

desplaçar o quan els seus desplaçaments siguin limitats. L'element amarrador ha d'estar 

sempre tibant per impedir la caiguda lliure.  

 

Protectors auditius 

Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior 

als 80 dB (A), és obligatori l'ús de protectors auditius, que sempre seran d'ús individual. 

 

Protectors visuals 

Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, esquitxades  

de líquids i radiacions perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb ulleres 

de seguretat i/o pantalles. 

 

Roba de treball 

Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, preferiblement del tipus 

granota, facilitada per l'empresa en les condicions fixades en el conveni col·lectiu 

provincial. 

La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals 

(bocamànigues, gires, etc.) i fàcil de netejar. 

En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat similars, se'ls 

entregarà roba impermeable. 
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7. SISTEMES DE PROTECCIONS COL·LECTIVES (SPC) 

Es descriu en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu, que tenen com a 

funció principal fer de pantalla entre el focus de possible agressió i la persona o objecte a 

protegir. 

 

Baranes  

Disposaran de llistó superior a una altura de 100 cm., de suficient resistència per garantir 

la retenció de persones, i portarà un llistó horitzontal entremig, així com el seu 

corresponent entornpeu. 

 

Tancaments de limitació i protecció  

Tindran com a mínim 90 cm., construïdes amb balustres metàl·liques tipus sergent o 

puntals amb suports pel passamà de fusta o tub, també metàl·lic. 

 

Cables i elements de subjecció del cinturó de segur etat i els seus ancoratges  

Tindran suficient resistència per suportar els esforços que puguin estar sotmesos, d’acord 

amb la funció protectora. 

 

Pòrtics de limitació de gàlibs  

Per prevenir contactes o aproximacions excessives de màquines i vehicles a línies aèries. 

Disposaran de llinda degudament senyalitzada. 

 

Senyal normalitzada de tràfic  

Es col·locarà en tots els llocs de l’obra o dels seus accessos i entorn, on la circulació de 

vehicles i vianants ho facin necessari, d’acord amb el codi de circulació i la norma 8.3-I.C. 

 

Senyal normalitzada de seguretat  

Es col·locarà en tots els llocs de l’obra o dels seus accessos, on sigui precís advertir els 

riscs, recordar obligacions d’utilitzar determinades proteccions, establir prohibicions o 

informar de la situació de mitjans de seguretat. 
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En l’apartat de plànols s’inclouen les senyals normalitzades de seguretat, d’acord amb la 

legislació vigent. 

 

Cordó de balisament  

Es col·locarà en els límits de zona de treball o de pas en les que existeixi perill de 

caiguda per desnivell o per caiguda d’objectes, com a complement de la corresponent 

protecció col·lectiva. Si és necessari serà reflectant. 

 

Extintors 

Serà adequat en agent extintor i mida al tipus d’incendi previsible, i es revisarà el 

contingut de càrrega cada any, i amb el retimbrat i data dins dels últims cinc anys. 

 

Tapes en arquetes  

Els forats d’arquetes i pous es protegiran amb tapa de fusta de resistència adequada. 

 

Topalls de desplaçament de vehicles  

Es podran realitzar amb un parell de taulons embridats, fixats al terreny mitjançant rodons 

clavats al mateix, o d’una altra manera eficaç. 

 

Passadissos de seguretat  

Es col·locaran en accessos o passos obligatoris, en l’obra o en el seu entorn on no sigui 

possible eliminar el risc de caiguda d’objectes. 

Podran realitzar-se amb pòrtics de peu drets i llinda a base de taulons, fermament 

subjectes al terreny i coberta quallada de taulons. Aquests elements també podran ser 

metàl·lics (els pòrtics a base de tubs o perfils i la coberta de xapa). 

Seran capaços de suportar l’impacte dels objectes que es prevegi que puguin caure, 

podent col·locar elements amortidors sobre la coberta (sacs, terres, capa de sorra, etc.) 
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Xarxes  

Seran de poliamida. Les seves característiques generals seran les que compleixin, amb 

garantia, la funció protectora per la qual estan previstes. 

 

Lona  

Es col·locarà per impedir la caiguda de treballadors i objectes per aïllar a aquells de les 

condicions atmosfèriques adverses. 

En cas de que es realitzin treballs de soldadura o similars serà resistent a la propagació 

de la flama. 

 

Interruptors diferencials i preses de terra  

La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà de 30 mA per enllumenat i de 

300 mA per força. 

La resistència de les preses de terra serà com a màxim la que garanteixi, d’acord amb la 

sensibilitat de l’interruptor diferencial, una tensió màxima de contacte de 24 V. La seva 

resistència es mesurarà periòdicament i, almenys, en l’època més seca de l’any. 

 

Transformador de seguretat de 24 V  

Es situarà en línies alimentadores d’eines i llums manuals quan es treballi en zones d’alt 

contingut d’humitat. 

 

Regatges   

Les pistes per a vehicles es regaran convenientment per evitar l’aixecament de pols pel 

trànsit d’aquests. També es regaran les escombraries per evitar la formació de pols. 

 

Maquinària  

Totes les màquines compliran la legislació vigent i a l’arribar a l’obra tindran tots els 

dispositius de seguretat i elements de protecció que es senyalin en l’obra. 
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Mitjans auxiliars de topografia  

Aquests mitjans tals com cintes, banderoles, mires, etc., seran dielèctrics, atès el risc 

d’electrocució per les línies elèctriques. 

 

8. SERVEIS DE PREVENCIÓ 

Servei tècnic de seguretat i salut  

Tots els contractistes han de tenir assessorament tècnic en seguretat i salut, propi o 

extern, d'acord amb el Reial decret 39/1997 sobre serveis de prevenció. 

 

Servei mèdic  

Els contractistes d'aquesta obra disposaran d'un servei mèdic d'empresa, propi o 

mancomunat. 

Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o autònom, haurà 

de passar el reconeixement mèdic prelaboral obligat. Són també obligades les revisions 

mèdiques anuals dels treballadors ja contractats. 

 

9. COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT  

Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan calgui, segons la legislació vigent i allò 

que disposa el conveni col·lectiu provincial del sector. 

Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i 

coneixements acreditats de primers auxilis, amb el vist-i-plau del servei mèdic. És 

interessant que participi en el Comitè de Seguretat i Salut. 

El socorrista revisarà mensualment la farmaciola, i reposarà immediatament el que s'hagi 

consumit. 

 

10. INSTAL·LACIONS DE SALUBRITAT I CONFORT  

Les instal·lacions provisionals d'obra s'adaptaran, pel que fa a elements, dimensions i 

característiques, al que preveuen a  l'especificat els articles 44 de l'Ordenança general de 

seguretat i higiene, i 335,336 i 337 de l'Ordenança laboral de la construcció, vidre i 

ceràmica. 
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11. CONDICIONS ECONÒMIQUES 

El control econòmic de les partides que integren el pressupost de l’estudi bàsic de 

seguretat i salut que siguin abonables al contractista principal, serà idèntic al que s'apliqui 

a l'estat d'amidaments del projecte d'execució. 

 

12. COMPLIMENT DEL RD 1627/1997 PER PART DEL PROMOT OR: COORDINADOR 

DE SEGURETAT I AVÍS PREVI 

El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase d'execució de les 

obres per a que assumeixi les funcions que es defineixen  en el RD 1627/1997, 

El promotor ha d’efectuar un avís als Serveis Territorials de treball de la Generalitat, 

carrer Carrera, 20-24 de Barcelona, abans de l’inici de les obres. 

L’avís previ és redactarà d’acord amb el disposat en l’annex III del RD 1627/1997, de 

data 24-10-97. 
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Projecte de l´EDAR i dels col·lectors en alta al nucli urbà de Llavorsí (Pallars Sobirà)
Estudi de Seguretat i Salut

AMIDAMENTS Data: 11/10/12 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST SS-LLAVORSÍ
Capítol 01  PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL.LECTIVES
Subcapítol 01  PROTECCIONS INDIVIDUALS

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

3 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 10,000

4 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i
maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

5 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

6 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat,
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
puntera metàl.lica

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

7 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

8 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 10,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST SS-LLAVORSÍ
Capítol 01  PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL.LECTIVES
Subcapítol 02  PROTECCIONS COL.LECTIVES

Euro



Projecte de l´EDAR i dels col·lectors en alta al nucli urbà de Llavorsí (Pallars Sobirà)
Estudi de Seguretat i Salut

AMIDAMENTS Data: 11/10/12 Pàg.: 2

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

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

3 H1533591 m2 Plataforma metàl.lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplària <=1 m, de planxa d'acer de 12 mm de
gruix, amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

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 2,000

Obra 01 PRESSUPOST SS-LLAVORSÍ
Capítol 01  PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL.LECTIVES
Subcapítol 03  MESURES PREVENTIVES

1 H16F1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Obra 01 PRESSUPOST SS-LLAVORSÍ
Capítol 02  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL DE L'OBRA
Subcapítol 01  MÒDULS PREFABRICATS

1 HQU1531A mes 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 6,000

Obra 01 PRESSUPOST SS-LLAVORSÍ
Capítol 02  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL DE L'OBRA
Subcapítol 02  MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS D'OBRA

1 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

Euro



Projecte de l´EDAR i dels col·lectors en alta al nucli urbà de Llavorsí (Pallars Sobirà)
Estudi de Seguretat i Salut

AMIDAMENTS Data: 11/10/12 Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

5 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Obra 01 PRESSUPOST SS-LLAVORSÍ
Capítol 02  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL DE L'OBRA
Subcapítol 03  EQUIPAMENT MÈDIC

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

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 HQUAM000 u Reconeixement mèdic

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

3 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST SS-LLAVORSÍ
Capítol 02  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL DE L'OBRA
Subcapítol 04  ELEMENTS AUXILIARS PER A EQUIPAMENT PERSONAL

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

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Obra 01 PRESSUPOST SS-LLAVORSÍ
Capítol 03  SENYALITZACIÓ PROVISIONAL
Subcapítol 01  SENYALITZACIÓ VERTICAL

Euro



Projecte de l´EDAR i dels col·lectors en alta al nucli urbà de Llavorsí (Pallars Sobirà)
Estudi de Seguretat i Salut

AMIDAMENTS Data: 11/10/12 Pàg.: 4

1 HBBAF002 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 85 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 25 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Euro
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Projecte de l´EDAR i dels col·lectors en alta al nucli urbà de Llavorsí (Pallars Sobirà)
Estudi de Seguretat i Salut

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 11/10/12

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €6,85uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

P- 1

(SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

 €5,54uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 2

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

 €17,10uH1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

P- 3

(DISSET EUROS AMB DEU CENTIMS)

 €1,64uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 4
(UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

 €1,17uH1451110 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de
la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

P- 5

(UN EUROS AMB DISSET CENTIMS)

 €5,16uH1459630 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- 6

(CINC EUROS AMB SETZE CENTIMS)

 €5,19uH1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347

P- 7

(CINC EUROS AMB DINOU CENTIMS)

 €17,41uH1462241 Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb puntera metàl.lica

P- 8

(DISSET EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

 €11,07uH1481131 Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriorsP- 9
(ONZE EUROS AMB SET CENTIMS)

 €6,36uH1487460 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- 10

(SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

 €11,48mH1522111 Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser
superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada
al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

P- 11

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

 €21,22uH152KBD1 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- 12

(VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

 €5,92m2H1533591 Plataforma metàl.lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplària <=1 m, de planxa d'acer
de 12 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

P- 13

(CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

 €36,83hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 14
(TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

 €120,27uH16F1003 Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 15
(CENT VINT EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

 €16,79hH16F1004 Formació en Seguretat i SalutP- 16
(SETZE EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)



Projecte de l´EDAR i dels col·lectors en alta al nucli urbà de Llavorsí (Pallars Sobirà)
Estudi de Seguretat i Salut

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2Data: 11/10/12

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €139,77uHBBAF002 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 85 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 25
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 17

(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

 €226,09mesHQU1531A 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- 18

(DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB NOU CENTIMS)

 €53,33uHQU22301 Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

P- 19

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

 €422,48uHQU25701 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- 20

(QUATRE-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

 €50,65uHQU27502 Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 21
(CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

 €110,90uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 22
(CENT DEU EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

 €51,10uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 23

(CINQUANTA-UN EUROS AMB DEU CENTIMS)

 €1,72uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 24
(UN EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

 €104,04uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

P- 25

(CENT QUATRE EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

 €29,80uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 26
(VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

 €181,68uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 27
(CENT VUITANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

 €16,79hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsP- 28
(SETZE EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)



Projecte de l´EDAR i dels col·lectors en alta al nucli urbà de Llavorsí (Pallars Sobirà)
Estudi de Seguretat i Salut

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 3Data: 11/10/12
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Projecte de l´EDAR i dels col·lectors en alta al nucli urbà de Llavorsí (Pallars Sobirà)

Estudi de Seguretat i Salut

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 11/10/12 Pàg.: 1

P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,

homologat segons UNE-EN 812

6,85 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 6,52000 €

Altres conceptes 0,33000 €

P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i

tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,54 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transp 5,28000 €

Altres conceptes 0,26000 €

P-3 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons

UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

17,10 €

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 16,29000 €

Altres conceptes 0,81000 €

P-4 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,64 €

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,56000 €

Altres conceptes 0,08000 €

P-5 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell,

dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

1,17 €

B1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de p 1,11000 €

Altres conceptes 0,06000 €

P-6 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

5,16 €

B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga lla 4,91000 €

Altres conceptes 0,25000 €

P-7 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló

rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347

5,19 €

B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló r 4,94000 €

Altres conceptes 0,25000 €

P-8 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del

turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de

manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl.lica

17,41 €

B1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant 16,58000 €

Altres conceptes 0,83000 €

P-9 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 11,07 €

B1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 10,54000 €

Altres conceptes 0,53000 €

P-10 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

6,36 €



Projecte de l´EDAR i dels col·lectors en alta al nucli urbà de Llavorsí (Pallars Sobirà)

Estudi de Seguretat i Salut

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 11/10/12 Pàg.: 2

B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 6,06000 €

Altres conceptes 0,30000 €

P-11 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb

travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de

fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

11,48 €

B0DZSM0K u Tub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos 0,28000 €

B0D41010 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos 0,59400 €

Altres conceptes 10,60600 €

P-12 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

21,22 €

B0B27000 kg Acer en barres corrugades B 400 S de límit elàstic >= 400 N/mm2 5,78200 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,90000 €

Altres conceptes 11,53800 €

P-13 H1533591 m2 Plataforma metàl.lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplària <=1 m, de planxa

d'acer de 12 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

5,92 €

B0DZWC03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 12 mm de gruix, per a 10 usos 4,04000 €

Altres conceptes 1,88000 €

P-14 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 36,83 €

Altres conceptes 36,83000 €

P-15 H16F1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 120,27 €

Altres conceptes 120,27000 €

P-16 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut 16,79 €

Altres conceptes 16,79000 €

P-17 HBBAF002 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma

triangular amb el cantell negre, costat major 85 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per

ésser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

139,77 €

BBBAF002 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma tri 61,60000 €

BBBAD002 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, am 47,53000 €

Altres conceptes 30,64000 €

P-18 HQU1531A mes 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

226,09 €

BQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poli 215,32000 €

Altres conceptes 10,77000 €



Projecte de l´EDAR i dels col·lectors en alta al nucli urbà de Llavorsí (Pallars Sobirà)

Estudi de Seguretat i Salut

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 11/10/12 Pàg.: 3

P-19 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el

desmuntatge inclòs

53,33 €

BQU22303 u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 46,79000 €

Altres conceptes 6,54000 €

P-20 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

422,48 €

BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones 399,96000 €

Altres conceptes 22,52000 €

P-21 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 50,65 €

BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones 42,64000 €

Altres conceptes 8,01000 €

P-22 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 110,90 €

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 100,02000 €

Altres conceptes 10,88000 €

P-23 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge

inclòs

51,10 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat 47,07000 €

Altres conceptes 4,03000 €

P-24 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 1,72 €

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa 0,84000 €

Altres conceptes 0,88000 €

P-25 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en

el treball

104,04 €

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat 99,09000 €

Altres conceptes 4,95000 €

P-26 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 29,80 €

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 28,38000 €

Altres conceptes 1,42000 €

P-27 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 181,68 €

BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 173,03000 €

Altres conceptes 8,65000 €

P-28 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions 16,79 €

Altres conceptes 16,79000 €
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Projecte de l´EDAR i dels col·lectors en alta al nucli urbà de Llavorsí (Pallars Sobirà)
Estudi de Seguretat i Salut

PRESSUPOST Pàg.:11/10/12 1Data:

OBRA PRESSUPOST  SS-LLAVORSÍ01

CAPÍTOL PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL.LECTIVES01

SUBCAPÍTOL PROTECCIONS INDIVIDUALS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

10,0006,85 68,50

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

5,0005,54 27,70

3 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 -
3)

10,00017,10 171,00

4 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i
dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre
interior, i subjecció elàstica al canell (P - 5)

10,0001,17 11,70

5 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347 (P - 7)

10,0005,19 51,90

6 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb puntera metàl.lica (P - 8)

10,00017,41 174,10

7 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors
(P - 9)

10,00011,07 110,70

8 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 - 10)

10,0006,36 63,60

9 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140 (P - 4)

10,0001,64 16,40

10 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 6)

3,0005,16 15,48

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.01 711,08

OBRA PRESSUPOST  SS-LLAVORSÍ01

CAPÍTOL PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL.LECTIVES01

SUBCAPÍTOL PROTECCIONS COL.LECTIVES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser
intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs (P - 11)

30,00011,48 344,40

2 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions (P - 14)

5,00036,83 184,15

3 H1533591 m2 Plataforma metàl.lica per a pas de vehicles per sobre de rases,
d'amplària <=1 m, de planxa d'acer de 12 mm de gruix, amb el
desmuntatge inclòs (P - 13)

5,0005,92 29,60

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 - 12)

2,00021,22 42,44

Euro
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SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.02 600,59

OBRA PRESSUPOST  SS-LLAVORSÍ01

CAPÍTOL PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL.LECTIVES01

SUBCAPÍTOL MESURES PREVENTIVES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H16F1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones (P - 15)

6,000120,27 721,62

2 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut (P - 16) 5,00016,79 83,95

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.03 805,57

OBRA PRESSUPOST  SS-LLAVORSÍ01

CAPÍTOL EQUIPAMENTS PER A PERSONAL DE L'OBRA02

SUBCAPÍTOL MÒDULS PREFABRICATS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQU1531A mes 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 - 18)

6,000226,09 1.356,54

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.01 1.356,54

OBRA PRESSUPOST  SS-LLAVORSÍ01

CAPÍTOL EQUIPAMENTS PER A PERSONAL DE L'OBRA02

SUBCAPÍTOL MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS D'OBRA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 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 - 20)

1,000422,48 422,48

2 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 21)

1,00050,65 50,65

3 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 23)

1,00051,10 51,10

4 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P
- 24)

5,0001,72 8,60

5 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 22)

1,000110,90 110,90

6 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 19)

5,00053,33 266,65

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.02 910,38

OBRA PRESSUPOST  SS-LLAVORSÍ01

CAPÍTOL EQUIPAMENTS PER A PERSONAL DE L'OBRA02

SUBCAPÍTOL EQUIPAMENT MÈDIC03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 25)

1,000104,04 104,04

Euro
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2 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 26) 10,00029,80 298,00

3 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 27) 1,000181,68 181,68

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.03 583,72

OBRA PRESSUPOST  SS-LLAVORSÍ01

CAPÍTOL EQUIPAMENTS PER A PERSONAL DE L'OBRA02

SUBCAPÍTOL ELEMENTS AUXILIARS PER A EQUIPAMENT PERSONAL04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 28) 10,00016,79 167,90

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.04 167,90

OBRA PRESSUPOST  SS-LLAVORSÍ01

CAPÍTOL SENYALITZACIÓ PROVISIONAL03

SUBCAPÍTOL SENYALITZACIÓ VERTICAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HBBAF002 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
85 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 25
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 17)

5,000139,77 698,85

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.01 698,85

Euro
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 11/10/12 Pàg.: 1

NIVELL 3: Subcapítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapítol 01.01.01  PROTECCIONS INDIVIDUALS 711,08

Subcapítol 01.01.02  PROTECCIONS COL.LECTIVES 600,59

Subcapítol 01.01.03  MESURES PREVENTIVES 805,57

Capítol 01.01  PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL.LECTIVES 2.117,24

Subcapítol 01.02.01  MÒDULS PREFABRICATS 1.356,54

Subcapítol 01.02.02  MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS D'OBRA 910,38

Subcapítol 01.02.03  EQUIPAMENT MÈDIC 583,72

Subcapítol 01.02.04  ELEMENTS AUXILIARS PER A EQUIPAMENT PERSONAL 167,90

Capítol 01.02  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL DE L'OBRA 3.018,54

Subcapítol 01.03.01  SENYALITZACIÓ VERTICAL 698,85

Capítol 01.03  SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 698,85

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5.834,63

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

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL.LECTIVES 2.117,24

Capítol 01.02  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL DE L'OBRA 3.018,54

Capítol 01.03  SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 698,85

Obra 01 Pressupost SS-LLAVORSÍ 5.834,63

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5.834,63

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

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost SS-LLAVORSÍ 5.834,63

5.834,63

euros
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Projecte de l´EDAR i dels col·lectors en alta al nucli urbà de Llavorsí (Pallars Sobirà)
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 5.834,63

13,00 % Despeses Generals SOBRE 5.834,63.................................................................. 758,50

6,00 % Benefici Industrial SOBRE 5.834,63....................................................................... 350,08

Subtotal 6.943,21

21,00 % IVA SOBRE 6.943,21............................................................................................ 1.458,07

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 8.401,28

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( VUIT MIL QUATRE-CENTS UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS )

Autor del Projecte:

Genís Carbó Serena

PFC - Enginyeria de Camins,
Canals i Ports de Barcelona

                                                         Barcelona, octubre 2012


