
Modificació d’usos i ordenació de la carretera C-37z entre Igualada i Òdena 
 

Annex 11: Expropiacions 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 11 
Expropiacions 

 

 

  



Modificació d’usos i ordenació de la carretera C-37z entre Igualada i Òdena 
 

Annex 11: Expropiacions 2 

ÍNDEX 
 

1. INTRODUCCIÓ ...................................................................................................................... 3 

2. OCUPACIONS TEMPORALS .................................................................................................. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modificació d’usos i ordenació de la carretera C-37z entre Igualada i Òdena 
 

Annex 11: Expropiacions 3 

1. INTRODUCCIÓ 

 

La Llei de Carreteres 7/1993 de 30 de setembre obliga a realitzar l’estudi i definició dels béns i 

drets afectats per l’execució de les obres de qualsevol projecte de carreteres. 

Aquesta labor compren una sèrie d’etapes que van des de conèixer la superfície física i real 

dels terrenys i la seva propietat, fins a la valoració dels béns i drets afectats per les obres, 

definint geomètricament la franja a expropiar. 

Per a la identificació de les diferents parcel·les s’han considerat les dades de la Direcció 

General del Cadastre del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 

En el cas de que els terrenys afectats siguin carreteres, camins municipals o sèquies, es 

considerarà nul·la expropiació. 

Per tant, el projecte no contempla expropiacions de béns particulars donat que les obres se 

situen íntegrament en domini que es considera de nul·la expropiació. 

Tot i això, durant l’execució de les obres es duran a terme ocupacions temporals de terrenys 

propers a la carretera projectada per a la maquinària i emmagatzematge de materials 

necessaris per a l’execució d’aquesta. 

 

2. OCUPACIONS TEMPORALS 

 

Es preveuen 3 zones d’ocupació temporal, dos d’elles més petites per a emmagatzemar els 

materials i eines necessaris per a l’execució de les obres i una d’elles més gran per a la 

maquinària.  

Al Document número 2 del present projecte “Plànols” es troben representades les ocupacions 

temporals que es duran a terme durant l’execució de les obres. 

A continuació, s’adjunta un document de la informació gràfica de les dades cadastrals de la 

zona  de projecte. El tram de la carretera c-37z tractada en el projecte i els seus voltants es 

troben totalment dins de l’immoble de naturalesa rústica exposat a continuació.  

Es tracta del Camí Antic d’Igualada a Òdena que té un ús local principal de via de comunicació 

de domini públic. Es troba dins una parcel·la de 67,586 km2. 
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1. INTRODUCCIÓ 

La planificació urbanística d’Igualada i d’Òdena es porten a terme mitjançant el planejament 

urbanístic general integrat pel Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals, el Pla Director 

Urbanístic de la Conca d’Òdena, el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal i les Normes de 

planejament urbanístic. 

El planejament urbanístic general es desenvolupa per mitjà del planejament urbanístic derivat 

que està integrat pels plans especials urbanístics, pels plans de millora urbana, pels plans 

parcials urbanístics i pels plans parcials urbanístics de delimitació. 

 

2. PLÀNOLS 

A continuació s’adjunten els plànols on es consideren les qualificacions urbanístiques del sòl 

als municipis d’Igualada i Òdena. Els plànols s’han extret del Pla Director Urbanístic de la Conca 

d’Òdena (Anoia) aprovat el 9 de febrer del 2009. 

Els plànols que es mostren a continuació són els següents: 

 

 Planejament vigent. Ordenació del sòl no urbanitzable (febrer 2008). Al voltant de 

l’àmbit d’estudi del projecte es qualifica com a sòl urbà i urbanitzable, boscos i 

protecció hidrogràfica. 

 

 Àrees especialitzades. Sòl urbà i urbanitzable. Situació actual (juny 2007). En el plànol 

podem observar que prop de la zona de projecte hi ha una zona de sòl urbà industrial 

ocupat però no hi ha cap zona de sòl urbanitzable. 

 

 Mobilitat sostenible. Viatges generats pels diferents usos (desembre 2008). Tal i com es 

pot veure en el plànol, els viatges generats cap a Òdena són deguts principalment als 

parcs supramunicipals i equipaments supramunicipals. En segon terme queda la 

indústria i la residència i en últim terme el comerç i les oficines. 

 

 Sòl urbà residencial del planejament vigent. Grau de consolidació actual (juny 2007). El 

sòl urbà residencial tan edificat com no edificat més proper a la zona de projecte es 

troba al municipi d’Òdena. Mentre que a Igualada, el sòl urbà queda lluny de l’àmbit 

del projecte. 

 

 Mobilitat sostenible. Aparcament bicicletes generats pels diferents usos (desembre 

2008). En el plànol es pot veure els aparcaments de bicicletes de cada municipi de 

l’entorn d’Igualada segons l’ús que l’hagi generat com residència, comerç, oficines, 

indústria, equipaments supramunicipals i parcs supramunicipals. 
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1. OBJECTIU 

 

Aquest Annex té com a objectiu dur a terme un seguiment de les obres projectades en 

el present Projecte i tenir un millor control del pressupost projectat. 

Les obres s’estructuren de forma jeràrquica, començant en un nivell superior fins a un 

d’inferior en varies categories. 

L’estructura de les obres és la següent: 

 Nivell superior:     

 

 

 

 

 Nivell inferior:  

 

El nivell superior OBRA compren el conjunt de l’estructura del pressupost. El nivell  

CAPÍTOL determina una mateixa tipologia de partides que s’ajusten a la codificació del 

banc de preus de GISA.  

 

2. ESTRUCTURACIÓ DE LES OBRES 

 

L’estructuració del present Projecte és la següent: 

OBRA: 

 

CAPÍTOL: 

 

 

 

 

 

 

OBRA 

CAPÍTOL 

SUBCAPÍTOL 

OBRA ELEMENTAL 

Activitat 

 
MODIFICACIÓ D’USOS I ORDENACIÓ DE LA CARRETERA C-37z 
ENTRE IGUALADA I ÒDENA 
 
 
01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 
02 MOVIMENTS DE TERRES  

Esbrossada 
Desmunts 
Terraplens 

 
03 DRENATGE 

Drenatge longitudinal 
Drenatge transversal 

 
04 AFERMATS I PAVIMENTACIÓ 

Calçada 
Carril bici 
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05 SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I SEGURETAT VIÀRIA 
Senyalització horitzontal 
Senyalització vertical 
Abalisament 

 
06 OBRES COMPLEMENTÀRIES 

Enllumenat 
 
07 SERVEIS AFECTATS 
 
08 PARTIDES ALÇADES 
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1. INTRODUCCIÓ 

En aquest annex es descriuen els criteris i normatives utilitzades per a definir la senyalització 

horitzontal i vertical, l’abalisament i les barreres de seguretat a implantar, les senyalitzacions 

del carril bici, els ramals d’accés dels enllaços i les connexions de les diferents carreteres i 

camins que intercepten aquests enllaços. 

 

2. NORMATIVA 

Per a definir la senyalització s’ha seguit les recomanacions de les següents normatives i 

documents: 

 Norma 8.1-IC “Señalización vertical” de la Instrucción de Carreteras. 

 Norma 8.2-IC “Marcas viales” de la Instrucción de Carreteras. 

 Norma 8.3-IC “Señalización de obras” de la Instrucción de Carreteras. 

 PG-3: Artículo 700 “Marcas viales”.  

 “Señales verticales de circulación. Tomo I. Características de las señales” (Dirección 

General de Carreteras). 

 “Señales verticales de circulación. Tomo II. Catálogo y significado” (Dirección General 

de Carreteras). 

 “Manual per al disseny de vies ciclistes de Catalunya”. Generalitat de Catalunya. 

 “Manual de senyalització urbana d’orientació”. Generalitat de Catalunya. 
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3. SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 

 

 

3.1. Criteris generals 

 

La senyalització de totes les marques vials del projecte s’ha efectuat d’acord amb la Norma 

8.2-IC “Marques vials” de la Instrucció de Carreteres del Ministeri de Foment de març de 1987, 

l’Article 700 “Marques vials” del PG-3 de desembre de 1999 i el “Manual per al disseny de vies 

ciclistes de Catalunya” de la Generalitat de Catalunya de maig de 2007. 

 

En els plànols en planta de senyalització es defineixen les marques viàries a pintar i en els 

plànols de detall inclouen el dimensionament i el color dels diferents tipus de marques viàries. 

 

Les marques vials definitives de la calçada seran de color blanc mentre que duran la fase 

d’obra seran de color groc segons l’estipulat en la normativa. 

 

Les obres de senyalització inclouen la preparació de la superfície a pintar, el replanteig, 

l’execució de les marques i l’esborrat de les marques existents o defectuoses. 

 

En el carril bici les marques han de servir per delimitar els carrils, separar els fluxos oposats, 

identificar línies de detenció i altres regulacions suplementàries dels senyals verticals de 

circulació. 

 

 

3.2. Marques vials 

 

S’ha adoptat la nomenclatura de la “Norma de carreteras 8.2-IC. Marcas viales” aprovat pel 

Ministeri el març de 1987. 

 

 Marques longitudinals discontínues 

 

- M-1.3. Línia longitudinal discontínua per a carreteres amb una velocitat igual o inferior 

de 60 km/h. Tenen una amplada de 10 cm, llargada de 2 m i distància entre aquestes 

de 5,5 m. 

- M-1.7. Línia longitudinal discontínua per separar el carril principal del carril d’entrada o 

de sortida, en el que normalment està prevista una acceleració o desacceleració. 

Amplada de 0,3 m, llargada d’1 m i distància entre elles d’1m.  

 

 Marques longitudinals contínues 

 

- M-2.2. Línia longitudinal contínua per separar els sentits de la calçada i indica la 

prohibició d’avançament. Amplada de 10 cm. 

- M-2.6. Línia longitudinal contínua que delimita la vora de la calçada. Amplada de 10 

cm. 
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 Marques transversals 

 

- M-4.1. Línia de detenció contínua disposada transversalment que delimita el límit 

màxim de parada en compliment de l’obligació imposada per la senyalització vertical o 

horitzontal adjunta. Amplada de 40 cm.  

- M-4.2. Línia de detenció discontínua disposada transversalmentque delimita el límit 

màxim de parada en compliment de l’obligació imposada per la senyalització vertical o 

horitzontal adjunta. Amplada de 40 cm. 

- M-4.3. Marca de pas de vianants on els conductors els han de deixar pas. Amplada 

mínima de 4 m.  

- M-4.4. Indica el lloc de la calçada per on han de travessar els ciclistes.  

 

 Fletxes 

 

- M-5.2. Fletxa pintada a la calçada dividida en carrils per marques longitudinals que 

indica el moviment permès o obligat als conductors que circulen per aquest carril. 

Llargada de 5 m. 

 

 Inscripcions 

 

- M-6.4. Indica al conductor l’obligació de detenir el vehicle davant la línia de detenció. 

Consta d’una inscripció de 2 m d’amplada i 1,6 m de llargada. 

- M-6.5. Indica al conductor l’obligació de cedir el pas als vehicles que circulin per la 

calçada a la que s’aproxima, i de detenir-se si és necessari davant la línia de cedeixi el 

pas. Consta d’una marca triangular invertida de 3,6 m de llargada i 1,2 m d’amplada. 

Amb un gruix de 0,60 m pel costat curt i 0,15 m pels laterals. 

 

 Zebrejats 

 

- M-7.2.Zebrejat per a la delimitació de zones excloses de la circulació.  

 

 Carril bici 

 

- Símbol ciclista. El símbol ciclista s’haurà de dibuixar a l’inici de la via ciclista i a intervals 

regulars (cada 250 metres). Serà de color blanc que correspon a la referència B-118 de 

la norma UNE 48 103. Dimensions: 140 cm x 100 cm 

- Fletxa direccional. Fletxa pintada sobre el carril bici que indica al ciclista el sentit a 

seguir en el carril que circula. Es dibuixarà just després del símbol ciclista. Dimensions: 

110 cm x 50 cm 

- M-4.1. Línia de detenció contínua disposada transversalment que delimita el límit 

màxim de parada en compliment de l’obligació imposada per la senyalització vertical o 

horitzontal adjunta. 

- M-6.4. Indica al conductor l’obligació de detenir el vehicle davant la línia de detenció. 
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- M-6.5. Indica al conductor l’obligació de cedir el pas als vehicles que circulin per la 

calçada a la que s’aproxima, i de detenir-se si és necessari davant la línia de cedeixi el 

pas. 

 

 
 

3.3. Materials a utilitzar 
 
Al Plec de Condicions del Projecte es determinaran les qualitats de la pintura i de la pel·lícula 

seca, els assaigs a que s’han de sotmetre i la granulometria de les microesferes de vidre. 

 

El tipus de pintura a utilitzar a l’obra serà de tipus acrílica amb solució aquosa o amb dissolvent 

i reflectant amb microesferes de vidre per a la reflectància a les marques vials longitudinals i 

transversals. La pintura a utilitzar per a les marques superficials d’inscripcions, zebrats, fletxes i 

altres serà de dos components en fred. Totes les marques seran reflectants.  

 

Les marques vials seran de pintura blanca i les dimensions es reflectiran en els plànols del 

Projecte Constructiu. 
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4. SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 

4.1. Criteris generals 
 
La senyalització de tots els senyals que s’han d’instal·lar s’ha efectuat d’acord amb la Norma 

8.1-IC “Señalización vertical” de la Instrucción de Carreteras del Ministeri de Foment de 

desembre de 1999, la Norma “Señales verticales de circulación. Tomo I. Características de las 

señales” i “Señales verticales de circulación. Tomo II. Catálogo y significado” de la Direcció 

General de Carreteres de març de 1992, el “Manual per al disseny de vies ciclistes de 

Catalunya” de la Generalitat de Catalunya de maig de 2007. 

 

S’haurà de procurar establir una senyalització clara, uniforme i senzilla, fonamentalment en els 

enllaços, on el trànsit s’incorpora o surt de la corrent principal, amb l’objectiu de que aquests 

moviments siguin fluïts i sobretot segurs. 

 

En els plànols en planta de senyalització es defineix la localització d’instal·lació dels senyals 

indicant el text, el tipus de senyal i les seves dimensions. 

 

 

4.2. Tipus de senyals 
 

 Senyals d’advertència o d’advertiment de perill: Són els senyals triangulars tipus “P”. 
Encreuament amb prioritat, corba perillosa, etc. 

 

 Senyalització de reglamentació: Són els senyals circulars tipus “R”. Entre aquests 
senyals s’inclouen les de prioritat, prohibició, restricció, obligació i final de prohibició o 
restricció. 

 

 Senyals d’indicació: Són els senyals tipus “S”. En aquest grup s’inclouen les 
d’indicacions generals, cartells d’orientació i plafons complementaris. També els 
pòrtics i banderoles. 

 
 

4.3. Disseny dels senyals 

 

Tot senyal o cartell necessita una distància mínima de visibilitat geomètrica en la que la visual 

dirigida pel conductor cap a la mateixa estigui lliure d’obstacles que la interceptin, i així mateix 

totes les seves visuals intermèdies del recorregut, mentre que no es formi un angle superior a 

10º amb el rumb del vehicle. Aquesta distància no haurà de ser inferior a la de percepció del 

conductor que circuli a la velocitat màxima establerta. 

 

Les dimensions dels senyals utilitzats per una carretera amb voral són les següents: 

 

 

Senyals triangulars costat 1.350 mm 

Senyals circulars diàmetre 900 mm 

Senyals octogonals diàmetre 900 mm 
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Senyals quadrats costat 900 mm 

Senyals rectangulars 
costat 900 mm 

alçada 1.350 mm 

 

 

4.4. Criteris d’implantació 

 

 Ubicació longitudinal  

 

Els senyals d’advertència de perill es col·locaran entre 150 i 250 metres abans de la secció on 

es trobi el perill indicat, tenint en compte la velocitat de recorregut, la visibilitat disponible, la 

naturalesa del perill i la maniobra necessària, si fos el cas. 

 

Els senyals de reclamació es situaran a la secció on comenci la seva aplicació, reiterant-se amb 

els intervals corresponents tal com indica la Normativa. 

 

 

 Ubicació transversal 

 

Els senyals es col·locaran en el marge dret de la plataforma. Si el trànsit obstruís la visibilitat 

d’aquestes, es col·locaran al marge esquerre. 

 

Els senyals i cartells situats als marges de la carretera es col·locaran de forma que la seva vora 

més pròxima es distanciï almenys 2,5 metres de la vora exterior de la calçada i 1,5 metres on 

no hi hagi voral o 0,5 metres de la vora exterior del voral.  

 

S’evitarà que els senyals o cartells laterals obstrueixin la visibilitat dels altres, o que ho facin 

altres elements situats prop de la vora de la plataforma.  

 

 

 Alçada 

 

L’alçada de les senyals de circulació serà de 1,5 metres entre la vora inferior de la senyal o 

cartell i la vora de la calçada. 

 

En zona urbana, si la senyal o cartell es situés sobre les voravies o zones destinades a la 

circulació de vianants, la diferencia de cota entre la vora inferior de la senyal o cartell i la 

voravia o zona no serà inferior a 2,2 metres.  

 

En interseccions en que puguin constituir un obstacle a la visibilitat, els cartells fletxa hauran 

de deixar totalment lliure l’altura compresa entre 0,9 i 1,2 metres sobre la calçada. 

 

En cartells situats sobre la calçada, la vora inferior d’aquest no estarà a menys de 5,5 metres 

del paviment de la calçada.  
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 Orientació 

 

Les senyals o cartells situats als marges de la plataforma es giraran lleugerament cap a fora, 

amb un angle de 3º respecte de la normal a la línia que uneix la vora de la calçada enfront 

d’ells, amb un punt de la mateixa vora situat 150 metres abans.   

 

Els cartells fletxa s’orientaran perpendiculars a la visual del conductor al que vagi destinat el 

seu missatge, situat 50 metres abans d’aquestes. 

 

 

 Nivell de reflectància 

 

Tots els elements d’un senyal (fons, caràcters, orles, símbols, fletxes, pictogrames), cartells o 

panells complementaris que hagin de ser vistos des d’un vehicle en moviment, excepte els de 

color negre o blau fosc, seran retroreflexius.  

 

El nivell de retroreflexió més adequat, per a cada senyal vertical de circulació, es realitzarà en 

funció de les característiques específiques i de la seva ubicació.  

 

Segons la Taula 7 de la Norma 8.1-IC “Señalización vertical”, els nivells mínims de retroreflexió 

són els següents: 

 

- Senyals de codi: Nivell 2 

- Cartells i panells complementaris: Nivell 3 

 

 

 Material 

 

El material dels nous senyals de circulació serà de xapa d’acer galvanitzat, essent els suports 

tubs d’acer galvanitzat segons l’article 701 del PG-3. Les característiques dels materials estaran 

definides en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte.  

 

Els plafons es fabricaran amb plaques d’alumini que podran ser de dos tipus: 

 

- Reforçades perimetralment mitjançant doble plec. La unió al suport es fa amb guies 

fixades al dors de la placa i amb brida al tub.  

- Rigidificades per mitjà d’un perfil extrudit que es fixa donant la volta a tot el rètol, amb 

guies extrudides fixades a la placa per la cara posterior i que serveixen per subjectar-

les al tub vertical per mitjà de brides. 

 

 Colors dels senyals 

 

Tots els colors dels senyals seran els corresponents als que dicta el “Catálogo de señales” i 

estaran dotats d’elements de retroreflectància d’alta intensitat en compliment del que 

s’estableix a la Normativa 8.1. IC “Señalización Vertical” i l’apartat 701 del PG-3. 
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4.5. Elements de sustentació 

 

Per els elements de suport de la senyalització, es dimensionarà la secció resistent del pal i dels 

fonaments als esforços provocats per les sol·licitacions físiques, amb el gruix de parets i 

diàmetre adequats a l’emplaçament, al nombre i la dimensió de les plaques i a l’alçada total 

del senyal. 

 

El tipus de suport, les seves dimensions i les fonamentacions vénen definits en el Document 

Número 2 (Plànols) del present projecte. 

 

En el cas del carrils bici es faran servir sistemes modulars d’alumini. Si el suport s’encasta a 

terra, per mitjà d’una placa de ferro amb abraçadora, és possible desmuntar el senyal, inclòs el 

pal de suport, i reaprofitar l’ancoratge. 

 

La dimensió dels senyals reglamentaris situats sobre vies ciclistes segregades del trànsit a 

motor s’ajustaran als 40 cm pel que fa a la dimensió vertical del senyal. L’alçada de col·locació 

de la base serà de 220 cm respecte de la rasant. 

 

En tot cas, és fonamental que la implantació dels senyals estigui acompanyada per una 

acurada i respectuosa reposició dels materials de la pavimentació existent. 

 

En els senyals amb més d’un plafó, els plafons han d’estar separats al mínim possible. Es 

recomana no separar-los més de 2,5 cm.  

 

 

4.6. Senyalització vertical actual 

 

Els senyals actuals en el tram de la carretera tractat en el present projecte s’exposen a 

continuació. La nomenclatura dels senyals que s’ha utilitzat és la referent al “Catálogo de 

Señales de Circulación” editat per la “Dirección de carreteras” el març de 1992. 

 

Classe P. Advertència de perill 

 

- Senyal P-1b. Amb prioritat sobre via a l’esquerra. Senyal triangular amb una mida de 

1350 mm de costat. 

- Senyal P-20. Pas de vianants. Senyal triangular amb una mida de 1350 mm de costat. 

 

Classe R. Senyals de reglamentació 

 

 Grup 1. Prioritat 

 

- Senyal R-1. Cediu el pas. Senyal triangular amb una mida de 1350 mm de costat. 

- Senyal R-2. Detenció obligatòria. Senyal hexagonal amb una mida de 900 mm entre 

costats oposats. 

 



Modificació d’usos i ordenació de la carretera C-37z entre Igualada i Òdena 
 

Annex 14: Senyalització, abalisament i defenses 11 

 Grup 100. Prohibició d’entrada 

 

- Senyal R-105. Entrada prohibida a ciclomotors. Senyal circular de 900 mm de 

diàmetre. 

- Senyal R-101. Entrada prohibida. Senyal circular de 900 mm de diàmetre. 

- Senyal R-111. Entrada prohibida a vehicles agrícoles de motor. Senyal circular de 

900 mm de diàmetre. 

- Senyal R-114. Entrada prohibida a cicles. Senyal circular de 900 mm de diàmetre. 

- Senyal R-116. Entrada prohibida a persones. Senyal circular de 900 mm de 

diàmetre. 

 

 Grup 300. Altres senyals de prohibició i restricció 

 

- Senyal R-301. Velocitat màxima. Senyal circular de 900 mm de diàmetre. 

- Senyal R-302. Gir prohibit a la dreta. Senyal circular de 900 mm de diàmetre. 

- Senyal R-305. Avançament prohibit. Senyal circular de 900 mm de diàmetre. 

 

 Grup 400. Senyals d’obligació 

 

- Senyal R-401b. Pas obligatori. Senyal circular de 900 mm de diàmetre. 

 

Classe S. Senyals d’indicació 

 

 Grup 100. Senyals de serveis 

 

- Senyal S-105. Sortidor de carburant. Senyal rectangular de 900 x 1350 mm. 

 

 Grup 200. Senyals d’orientació i presenyalització 

 

- Senyal S-220. Senyalització de direccions a una carretera convencional. 

- Senyal S-222. Senyalització de direccions a una autopista o autovia. 

 

 Grup 300. Senyals d’orientació i direcció 

 

- Senyal S-300. Poblacions d’un itinerari per carretera convencional. 

- Senyal S-301. Poblacions d’un itinerari per autopista o autovia. 

 

 Grup 400. Identificació de carreteres 

 

- Senyal S-410. Autopista o autovia. 

- Senyal S-430. Carretera autonòmica de primer nivell.  

 

 Grup 500. Localització 
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- Senyal S-500. Entrada a població. 

- Senyal S-510. Fi de població. 

- Senyal S-572. Fita quilomètrica a autopista, via ràpida o carretera convencional. 

 

 

4.7. Senyalització vertical a col·locar 

 

Els senyals verticals projectades en el tram de carretera del present projecte són els següents: 

 

Classe P. Advertència de perill 

 

- Senyal P-1: Intersecció amb prioritat. Senyal triangular amb una mida de 1350 mm de 

costat. 

- Senyal P-1b. Amb prioritat sobre via a l’esquerra. Senyal triangular amb una mida de 

1350 mm de costat.  

- Senyal P-3. Semàfors. Senyal triangular amb una mida de 1350 mm de costat. 

- Senyal P-20. Pas de vianants. Senyal triangular amb una mida de 1350 mm de costat. 

Es mantindrà l’actual i se n’afegirà una de nova. 

- Senyal P-22. Ciclistes. Senyal triangular amb una mida de 1350 mm de costat. 

 

Classe R. Senyals de reglamentació 

 

 Grup 1. Prioritat 

 

- Senyal R-1. Cediu el pas. Senyal triangular amb una mida de 1350 mm de costat. 

- Senyal R-2. Detenció obligatòria. Senyal hexagonal amb una mida de 900 mm entre 

costats oposats. 

 

 Grup 100. Prohibició d’entrada 

 

- Senyal R-105. Entrada prohibida a ciclomotors. Senyal circular de 900 mm de 

diàmetre. 

- Senyal R-101. Entrada prohibida. Senyal circular de 900 mm de diàmetre. 

- Senyal R-111. Entrada prohibida a vehicles agrícoles de motor. Senyal circular de 

900 mm de diàmetre. 

- Senyal R-114. Entrada prohibida a cicles. Senyal circular de 900 mm de diàmetre. 

- Senyal R-116. Entrada prohibida a persones. Senyal circular de 900 mm de 

diàmetre. 

 

 Grup 300. Altres senyals de prohibició i restricció 

 

- Senyal R-301. Velocitat màxima. Senyal circular de 900 mm de diàmetre. Es 

canviaran els senyals actuals ja que la velocitat del tram serà modificada. 

- Senyal R-302. Gir prohibit a la dreta. Senyal circular de 900 mm de diàmetre. 
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- Senyal R-303. Gir prohibit a l’esquerra. Senyal circular de 900 mm de diàmetre. 

- Senyal R-305. Avançament prohibit. Senyal circular de 900 mm de diàmetre. 

 

 Grup 400. Senyals d’obligació 

 

- Senyal R-401b. Pas obligatori. Senyal circular de 900 mm de diàmetre. 

- Senyal R-407. Camí reservat per a ciclistes.Senyal circular de 900 mm de diàmetre 

- Senyal R-410. Camí reservat per a vianants.Senyal circular de 900 mm de diàmetre 

 

Classe S. Senyals d’indicació 

 

 Grup 1. Indicacions generals 

 

- Senyal S-13. Situació d’un pas de vianants. Senyal quadrat de 900 x 900 mm. 

 

 Grup 100. Senyals de serveis 

 

- Senyal S-105. Sortidor de carburant. Senyal rectangular de 900 x 1350 mm. 

 

 Grup 200. Senyals d’orientació i presenyalització 

 

- Senyal S-220. Senyalització de direccions a una carretera convencional. 

- Senyal S-222. Senyalització de direccions a una autopista o autovia. 

 

 Grup 300. Senyals d’orientació i direcció 

 

- Senyal S-300. Poblacions d’un itinerari per carretera convencional. 

- Senyal S-301. Poblacions d’un itinerari per autopista o autovia. 

 

 Grup 400. Identificació de carreteres 

 

- Senyal S-410. Autopista o autovia. 

- Senyal S-430. Carretera autonòmica de primer nivell.  

 

 Grup 500. Localització 

 

- Senyal S-500. Entrada a població. 

- Senyal S-510. Fi de població. 

- Senyal S-572. Fita quilomètrica a autopista, via ràpida o carretera convencional. 

 

Tots els senyals d’indicació actuals es mantindran excepte en el cas dels senyals que es trobin 

en mal estat, que es canviaran per altres senyals nous iguals que els actuals. 
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SENYALITZACIÓ 
VERTICAL ACTUAL QUE 

ES CONSERVARÀ 

SENYALITZACIÓ 
VERTICAL NOVA A 

COL·LOCAR 

P-1b 
R-1 
R-2 

R-105 
R-101 
R-111 
R-114 
R-116 
R-301 
R-302 
R-305 

R-401b 
S-105 
S-220 
S-222 
S-300 
S-301 
S-410 
S-430 
S-500 
S-510 
S-572 

 

P-1 
P-3 

P-20 
P-22 

R-303 
R-407 
R-410 
S-13 

 

 
 
 
 

5. SENYALITZACIÓ DURANT LES OBRES 

 

La senyalització durant les obres s’ha efectuat d’acord amb la Norma 8.3-IC “Señalización de 

obras” de la Instrucción de Carreteras del Ministeri de Foment aprovada per ordre circular el 

31 d’agost de 1987. 

 

Es compliran tots els preceptes que dictamina la norma citada anteriorment, especialment en 

la senyalització d’itineraris alternatius i en la correcta restricció i identificació els sentitsde 

circulació. 

 

Durant l’execució de les obres corresponents recollides en el present projecte és necessari 

preveure el desviament del trànsit. 

 

Els criteris bàsics per a la definició dels desviaments proposats són: 

 

- Informar a l’usuari de la presència d’obres. 
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- Causar les afectacions mínimes al trànsit, ordenant la circulació i limitant el 

deteriorament del nivell de servei de la carretera. 

- Projectar els desviaments de manera que els fluxos de circulació habituals pateixin les 

menors modificacions possibles. 

- Definir la senyalització i abalisament precisos per a garantir el correcte desviament del 

trànsit. 

- Aconseguir una major seguretat, tan per als usuaris com pels treballadors de l’obra. 

 

En definitiva, l’objectiu és assolir el màxim nivell de seguretat, tant pels usuaris, com pel 

treballadors de l’obra.  

 

Senyalització vertical durant les obres 

 

 Senyals de perill 

 

- Senyal TP-3. Semàfors 

- Senyal TP-17. Estretament de la calçada 

- Senyal TP-18. Obres 

- Senyal TP-18. Projecció de graveta 

- Senyal TP-50. Altres perills 

 

 Senyals de reglamentació i prioritat 

 

- Senyal TR-301. Velocitat màxima 

- Senyal TR-302. Gir prohibit a la dreta 

 

 Senyals d’indicació 

 

- Senyal TS-60. Desviament d’un carril pel sentit oposat 

- Senyal TS-210 bis. Cartell croquis 

- Senyal TS-220. Presenyalització de direccions 

 

 Senyals manuals 

 

- Senyal TM-2. Disc blau de pas permès 

- Senyal TM-3. Disc de pas prohibit 

 

 Elements d’abalisament reflectants 

 

- Element TB-1. Panell direccional alt 

- Element TB-6. Con 

- Element TB-8. Balisa de vora dreta 

- Element TB-9. Balisa de vora esquerra 

- Element TB-10. Ull de gat dret i esquerre 
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6. ABALISAMENT 

 

L’abalisament constitueix un conjunt d’instal·lacions complementàries de l’autovia que tenen 

per objecte servir de guia als conductors. D’aquesta manera s’augmenta la seguretat i la 

comoditat de la conducció. 

 

Per tal d’adoptar un nivell d’abalisament òptimes seguiran les recomanacions de la “Proposta 

de criteris d’abalisament” de juny de 2004 del Servei Territorial de Carreteres de la Generalitat 

de Catalunya. 

 

A continuació es descriuen els diferents tipus d’elements que s’hauran d’implantar per establir 

l’abalisament a la carretera. 

 

 Balises cilíndriques: Es col·locaran en les zones zebrades de les convergències, 

divergències i bifurcacions, amb una separació de com a mínim 1 metre. Tenen per 

objecte reforçar la guia òptica que proporcionen els elements de senyalització 

tradicionals. Són capaços de ser impactats per un vehicle sense danyar 

significativament a aquest. 

 

 Captafars: S’han projectat elements captafars “ulls de gat”, com a element 

d’abalisament nocturn, de dos tipus: 

 

- Els captafars col·locats sobre la superfície del paviment enganxats mitjançant 

adhesiu i amb els elements reflexius sobre d’aquests. Són una guia òptima capaços 

de reflectir la major part de llum incident per tal de dirigir als usuaris de la 

carretera en hores nocturnes. El color de reflexió serà blanc en vora esquerra i 

groga a la vora dreta. Es col·loquen en el voral pavimentat a 10 cm del costat 

exterior de la línia blanca de la calçada i amb una equidistància de 10 metres. No 

s’han de col·locar sobre la pintura de marques viàries. 

 

- Els captafars col·locats a les barreres de seguretat de manera que es complementa 

l’abalisament. En els trams amb barrera metàl·lica de seguretat es col·loquen 

captafars amb una equidistància de 8 metres. 

 

 

7. DEFENSES 

 

7.1. Introducció 

 

Una part important de la seguretat que ofereix al conductor, als ciclistes i vianants les 

característiques tècniques de la carretera convencional tractada en el projecte, resideix en els 

detalls d’acabament i acabat que suposen els elements i instal·lacions de protecció com a 

dispositius que, en cas d’accident o emergència, impedeixen al vehicle sortir-se fora de la pista 

i alhora protegeixen als ciclistes i vianants que circulen pel carril bici i vorera adossats a 

aquesta.  
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En aquest apartat es descriuen i justifiquen els dispositius adoptats per a aquesta finalitat en 

diverses parts de l’obra projectada. 

 

Les defenses que s’ha previst disposar en el tram estudiat, segons les diferents aplicacions que 

més endavant s’especifiquen, les barreres de seguretat són de tipus semirrígides. 

 

Per tal de protegir l’entorn de les vies ciclistes i les persones que circulen amb bicicletes de les 

caigudes, es faran servir sistemes de protecció convencionals amb especial cura de no col·locar 

elements tallants que puguin provocar lesions importants als ciclistes en cas de caigudes. 

 

D’aquesta manera, es retiraran les barreres actuals del costat on es construirà el carril bici i es 

disposarà un nou sistema de contenció que consistirà en barreres mixtes metàl·liques amb 

revestiment de fusta per a la vora lateral. 

 

També es disposarà una barana de fusta per protegir els vianants i millorar la seva seguretat 

per la part exterior de la plataforma, ja sigui per protegir aquests del terraplè contigu o de la 

cuneta en els trams amb més fondària. 

 

 

7.2. Normativa 
 

Les barreres de seguretat de l’actual projecte s’han projectat d’acord amb la següent 

normativa: 

 

- “Recomanacions sobre sistemes de contenció de vehicles”, Orde Curricular 321/98 T i 

P, de la Direcció General de Carreteres. 

- Ordre Curricular 6/2001 per a la modificació de l’Ordre Curricular 321/95 T i P, referent 

a barreres de seguretat metàl·liques. 

 

 
7.3. Barreres de seguretat 

 
Les barreres de seguretat són els sistemes de contenció de vehicles instal·lades als marges de 

la carretera amb la finalitat de proporcionar un cert nivell de contenció a un vehicle fora de 

control. 

 

Actualment, la carretera disposa de barreres de seguretat metàl·liques simples en alguns trams 

de la carretera tractada, tot i que en algun cas es troba molt deteriorada. Els trams on la 

barrera de seguretat es trobi en mal estat es canviarà per una de nova amb les mateixes 

característiques. 

 

Amb la projecció d’un carril bici i una vorera per a vianants adossats a la calçada, es col·locaran 

noves barreres de seguretat per a protegir a ciclistes i persones del trànsit motoritzat. 
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Així doncs, en el marge dret de la carretera (en direcció Òdena), es col·locarà una barrera 

mixta, formada per un nucli de ferro i envoltada per fusta. S’ha optat per aquesta opció perquè 

en el cas de caiguda d’un ciclista i el posterior impacte amb la barrera, topi contra fusta i no 

contra ferro. D’aquesta manera, el ciclista circula amb més seguretat i comoditat. 

 

En el marge esquerre de la carretera, es conservarà la barrera metàl·lica simple existent en el 

tram que es trobi en bon estat. Les parts de la barrera que es troben deteriorades es canviaran 

per barreres noves de les mateixes característiques. 

 

Els vianants quedaran protegits per la part externa mitjançant una barrera circular de fusta en 

els trams de carretera que sigui necessari. Aquests trams són els que al costat de l’itinerari de 

vianants es troba una cuneta de gran profunditat, un terraplè amb gran desnivell o el pas 

inferior de la Riera d’Òdena. 

 

La instal·lació de barreres de seguretat que s’utilitzin diferents elements descrits a les UNE 

135 111, UNE 135 121 i UNE 135 122, de qualsevol material, quedarà sotmesa a l’aprovació de 

la Direcció d’Obra, per part del subministrador, a través del Contractista, del certificat 

acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries i el document 

acreditatiu del reconeixement de marca, segell o distintiu de qualitat, d’acord amb l’estipulata 

la UNE-EN-1317. 

 

La garantia de qualitat dels elements constituents de les barreres de seguretat serà exigible en 

qualsevol circumstància al Contractista adjudicatari de les obres. 

 

El Contractista comunicarà per escrit al Director d’Obra, abans de transcorreguts 30 dies des 

de la data de firma de l’”Acta de comprovació de replanteig”, la relació completa de les 

empreses subministradores de tots els materials utilitzats en la fabricació i dels propis 

elements que constitueixen les barreres , així com la marca comercial, o referència, que les 

empreses donen a aquesta classe i qualitat. 

 

Prèviament a l’inici de l’obra, es durà a terme el replanteig que garanteixi la correcta 

col·locació d’aquestes i la correcta finalització dels treballs, d’acord amb les prescripcions del 

Projecte.  

 

Els tipus de barreres que es projecten en aquest tram de carretera són els següents: 

 

 Barrera de seguretat metàl·lica simple 

 Barrera de seguretat mixta simple metàl·lica / fusta 

 Barrera de seguretat de fusta 

 

En el document número 2 (Plànols) del present projecte, es troben les característiques de 

cadascuna de les barreres de protecció utilitzades i en quin tram s’utilitzarà cadascuna. 
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 Barrera de seguretat metàl·lica simple 

 

Barrera metàl·lica simple de contenció BMSNA4/T  dissenyada per a la seva instal·lació als 

marges de la carretera, composta per una tanca de perfil doble ona amb separador estàndard, 

connector, captafars, cargols i pal Tubular 120 cada 4 metres. Està format per acer S235JR 

segons la norma UNE EN 10025, amb Si ≤ 0,03 % i Si+2,5P ≤ 0,09 %. Està protegida contra la 

corrosió mitjançant galvanitzat en calent segons UNE EN ISO 1461. 

 

 

 Barrera de seguretat mixta simple metàl·lica / fusta 

 

Barrera de seguretat mixta composta per dos materials: fusta i metall, assajada a escala real 

segons la norma EN 1317-1-2 complint amb un nivell de contenció N2, equivalent a un impacte 

d’un vehicle tipus turisme de 1500 kg de massa, circulant a 110 km/h i amb un angle de xoc de 

20º. Està composta per una franja horitzontal formada per una làmina en forma de U d’acer de 

4 mm d’espessor, revestida per les parts interior i exterior per 2 peces de fusta de pi tractada 

en autoclau nivell IV de 2000 mm de longitud. També està composta per pals verticals que són 

perfils d’acer de dimensions 100x50x1700 mm i 5 mm d’espessor, col·locats a una distància de 

2 m entre ells, revestits per les parts interior i exterior de fusta de pi tractada en autoclau 

nivell IV de dimensions 750x170x110 mm. 

 

 

 

 Barrera de seguretat de fusta model “Guilleries” 

 

Model bàsic de tanca de fusta formada per pals rodons tornejats i brides texanes. La tipologia 

de tanca es defineix per la col·locació del pal horitzontal per davant del vertical, estructura que 

permet combinar simple, doble i triple travesser. En el present projecte s’utilitzarà doble 

travesser. L’ús de les brides garanteix l’adaptació de la tanca sobre qualsevol tipus de terreny i 

un estalvi important en el temps de muntatge. 

 

La fusta utilitzada és pi silvestre nacional i tractat a l'autoclau nivell IV. La impregnació es 

realitza per mitjà del sistema Bethel buit-pressió a base de sals hidrosolubles i lliures de crom i 

arsènic. 
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1. INTRODUCCIÓ 

Els criteris luminotècnics aplicables en el present projecte s’estableixen d’acord amb les 

recomanacions de la CIE (Comissió Internacional de la Il·luminació), les quals estan basades 

en nivells d’enllumenat en servei al llarg de la vida útil de la instal·lació, i garantint una 

adequada i segura qualitat de la il·luminació. 

 

2. NORMATIVA UTILITZADA 

La normativa consultada per dur a terme el disseny de l’enllumenat a la zona és la següent: 

- Normativa 9.1-IC: Enllumenat públic 

- UNE-EN 40: Columnas y báculos de alumbrado de febrer del 2000 

 

3. SITUACIÓ ACTUAL 

Actualment, el tram de la carretera tractada en el projecte no disposa de cap tipus 

d’il·luminació. Amb la construcció d’un carril bici i una vorera per a vianants adossats a la 

carretera és necessari la col·locació d’una xarxa d’enllumenat per a garantir la seguretat 

dels ciclistes i vianants.  

 

4. FANALS AUTÒNOMS 

Els fanals solars constitueixen un sistema d’il·luminació totalment autònom i ecològic 

sense necessitat de línies elèctriques i altament rentables ja que manca de costs de 

consum, d’obra civil de canalització de cablejat, quadres elèctrics, comptadors i permisos 

de connexió a la companyia elèctrica. 

Els fanals solars eviten la dependència de la xarxa elèctrica convencional i tan la seva 

generació com el seu consum s’adapten perfectament al cicle solar. Durant el dia es 

genera i s’emmagatzema l’energia mentre que durant la nit s’utilitza. 

El disseny dels fanals solars no només tenen en compte els criteris estètics, sinó també 

criteris tècnics i funcionals que afavoreixin la generació energètica i que possibilitin un bon 

nivell d’il·luminació de la zona on s’instal·lin. 

La seva incorporació a la trama urbana mostra als ciutadans la imatge d’una administració 

compromesa amb el medi ambient. És un element divulgatiu per als ciutadans però 

tanmateix és una opció econòmica i atractiva davant les necessitats d’il·luminació. 

És per aquests motius que s’ha decidit projectar la xarxa d’enllumenat del present projecte 

mitjançant fanals solars. 
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5. DESCRIPCIÓ DE L’ENLLUMENAT 

L’enllumenat projectat entre el carril bici i la vorera és el següent: 

LUX+ LED de SIARQ 

Característiques generals: 

- Sistema de captació de silici cristal·lí amb garantia certificada de 25 anys. 

- Sistema d’acumulació mitjançant bateries de plom – calci de tecnologia gel, amb 

seguretat davant de descàrregues elevades, exemptes de manteniment i vida útil 

superior a 1500 cicles. 

- Sistema electrònic de control de càrrega i consum que garanteix el permanent 

funcionament del sistema. 

-  Sistema il·luminant LED amb potència regulable fins a 50W. 

- Vida útil de 50000 hores. 

- Estructura d’acer galvanitzat S275JR amb imprimació epoxídica, acabat amb 

pintura líquida color plata RAL 9006 texturada. 

- Estanquitat del mòdul il·luminant IP-67. 

Característiques específiques: 

- Lluminària LED, potència màxima 50W, regulada. 

- Mòdul fotovoltaic de 135Wp. 

- Regulador de càrrega 12/24V. 

- 1 bateria 220Ah, 12V de gel monoblock sense manteniment. 

Accessoris: 

- Joc de 4 perns d’anclatge M20x700 mm. 

- Plantilla 300x300 (M20) mm. 

 

L’enllumenat projectat dins del túnel és el següent: 

PRQ LED 

Característiques generals: 

- Armadura: Extrusió d’alumini. 

- Tapes laterals: Fosa injectada d’alumini, entrada mitjançant premsaestopes M20. 

- Obertura: Accés a la llum i a l’equip per la part frontal. 

- Tancament: Vidre temperat, junta de silicona i dos perfils longitudinals d’alumini 

extrusionat d’obertura ràpida. 

- Reflector: Alumini d’una sola peça anoditzat i segellat, distribució asimètrica 

longitudinal. 
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Característiques específiques: 

- VSAP 150W 

- h = 5.5 m 

- Distribució bilateral portell cada 20 m 

- Potència nominal unitària del LED: 1,12 W/LED 

- Temperatura de color del LED: 3000K – 4000K 

- Corrent de funcionament: 350 mA 

 

En total, es col·locaran un total de 34 fanals LUX+ LED al llarg del tram amb una distància de 22 

m entre ells i un total de 2 fanals PRQ LED separats entre ells 20m a l’interior del túnel. 
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1. INTRODUCCIÓ 

En el present estudi de gestió de residus es definiran i caracteritzaran els residus procedents 

de les obres del present projecte. També es quantificarà el volum de residus generats i on es 

traslladaran posteriorment segons la seva tipologia.  

D’acord amb el decret 89/2010, de 29 de juny, s’aprova el Programa de gestió de residus de la 

construcció de Catalunya (PROGROC), que regula la producció i gestió dels residus de la 

construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, 

que desenvolupa la normativa bàsica estatal continguda en el Real Decret 105/2008. 

L’aprovació del Real Decret 105/2008, de l’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió 

dels residus de construccions i demolicions, estableix un precedent a nivell nacional en la 

gestió de residus de construcció i enderrocs. 

Els productors de residus han de vetllar pel compliment de la normativa específica vigent, 

fomentant la prevenció de residus en obra, la reutilització, el reciclat i altres formes de 

valoració. S’ha d’assegurar un tractament adequat amb l’objecte d’assolir un 

desenvolupament sostenible de la construcció. 

 

 

2. RECICLAT EN PLANTA DEL FERM 

 

Tal i com s’indica a l’Annex de ferms i paviments, es realitzarà una rehabilitació superficial del 

ferm. Aquesta rehabilitació es durà a terme mitjançant el procediment de fresat i posterior 

reposició.  

 

El material procedent del fresat del paviment envellit constitueix un volum molt petit, per tant, 

les capes de ferm eliminades seran transportades a un dipòsit controlat. Allà, es durà a terme 

el reciclat d’aquest, reutilitzant els materials provinents de la demolició de les capes del ferm 

que estava en servei i han perdut les seves característiques. 

 

Aquest reciclat s’aconsegueix mitjançant el transport del material recuperat a un dipòsit 

central, on el material es treballa amb una unitat de processament. Aquest procediment 

permet reciclar el conjunt o només una certa proporció de material envellit. Quan el 

percentatge de material envellit és relativament baix, aquesta metodologia permet corregir 

problemes de dosificació o qualitat dels materials. 
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3. TIPOLOGIA DE LES RUNES 

 

Degut al fet que es procedirà a un reciclat del ferm tal i com s’ha explicat anteriorment, no hi 

haurà un gran volum de residus. Tot i així, es generaran residus d’altres partides d’obra que es 

quantificaran i es transportaran a un dipòsit controlat segons la seva tipologia. 

 

La classificació i codificació de residus està regulada en el Decret 34/1996, de 9 de gener, pel 

qual s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya, mitjançant el qual es compleixen els 

requeriments de la Unió Europea i els manaments de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora 

de residus.  

 

Segons el Catàleg de residus de Catalunya, els residus generats per construcció, demolició i 

dragatge són els següents. 

 

 

 

 
Imatge 1. Llistat de residus de construcció, demolició i dragatge. 

 

 

On les abreviacionsque apareixen són les següents: 

 



Modificació d’usos i ordenació de la carretera C-37z entre Igualada i Òdena 
 

Annex 16: Gestió de residus 5 

Llista d’abreviacions dels residus de construcció, demolició i dragatge 

Classificació del residu IN Inert 
NE No especial 

Tractament i disposició del 
rebuig 

T11 Deposició de residus inerts  
T12 Deposició de residus no especials 
T15 Deposició en dipòsit de terres i runes 

Vies de valorització V71 Utilització en la construcció 
V41 Reciclatge i recuperació de metalls o compostos 

metàl·lics 

Taula 2. Llista d’abreviacions dels residus segons el Catàleg de residus de Catalunya. 

 

Els residus generats a l’obra són els següents: 

 

- Ferralla de la barana en el pas inferior entre el PK 67+400 i el PK 67+450. 

- Runes de la vorera del pas inferior. 

- Runes de les dues illes interiors que seran eliminades. 

 

 

4. VOLUM DE RESIDUS GENERATS EN OBRA 

 

En aquest apartat s’elabora una estimació del volum de residus de construcció provinents de 

l’obra. Segons l’Article 4 del Real Decret 105/2008, de l’1 de febrer, s’ha d’estimar un volum 

dels residus de construcció i enderrocs que generarà l’obra.  

 

 

Materials Volum (m3) 

Fresat ferm 960 
Ferralla proteccions 45 

Vorera 60 
Illeta 55 

Neteja cunetes 30 

Taula 3. Volum dels residus generats 

 

 

 

5. TRANSPORT 

 

Es duran a terme un conjunt d’operacions que permeten la recollida i el trasllat de residus 

generats en l’obra a un abocador autoritzat i especialitzat en runes i altres residus de la 

construcció.  

 

Per poder dur a terme aquesta activitat les empreses han de complir les següents condicions: 

 

- Estar inscrit en el Registre de Transportistes de Residus de Catalunya. 

- Portar els residus a la planta del gestor que hagi indicat el productor dels residus. 
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- En cas que el gestor no accepti el residu per qualsevol motiu, retornar el residu al seu 

origen. 

- Portar dins el vehicle la documentació de transport de residus necessària (Full de 

seguiment o Full de seguiment itinerant). 

- Si es realitza una recollida itinerant de residus, formalitzar correctament el Full de 

seguiment itinerant. 

- Complir qualsevol altre requisit o obligació necessària per al transport de mercaderies 

(targeta de transport, ADR...). 

 
 
Consultant el registre de transportistes de residus de Catalunya que pertanyen al grup de 

residus sòlids, granulats o terrosos (sorres, terres, escòries, ...), hi ha varis transportistes a la 

comarca de l’Anoia i més en concret, a Igualada. 

 

 

6. DIPÒSIT CONTROLAT DE RESIDUS 

 

Els dipòsits controlats de runes són instal·lacions de disposició controlada del rebuig en 

superfície. Per aquests dipòsits existeixen uns criteris específics d’impermeabilització del vas, 

drenatge de lixiviats, condicions d’explotació, segellament i controls posteriors a la clausura. 

Al Decret 1/1997, del 7 de gener de 1997, sobre la disposició del rebuig dels residus en els 

dipòsits controlats es regulen totes les condicions tècniques i administratives que han de 

complir els dipòsits controlats de residus, concretament, els de terres i runes. 

 

6.1. Residus admissibles i no admissibles en dipòsits controlats 

 

A continuació s’exposen els residus admissibles i no admissibles en els dipòsits controlats de 

runes i residus de la construcció. 

 

Residus admissibles Residus no admissibles 

Enderrocs 
Construcció 
Excavació 

Amiant d’aïllament. 
Residus de jardineria i tales de boscos. 

Residus líquids. 
Productes de dragatge. 

Residus fermentables en general. 
Productes procedents de neteges prèvies a l’enderrocament 

d’instal·lacions industrials. 

Taula 4. Residus admissibles i no admissibles 
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6.2. Localització dipòsit controlat 

 

Actualment, i segons la informació disponible a l’Agència de Residus de Catalunya, no 

existeixen instal·lacions per a la gestió de runes i altres residus de la construcció a Igualada i 

voltants. 

La planta de transvasament d’Igualada només permet l’emmagatzematge temporal d’envasos 

lleugers i residus d’indústria d’envernissats que més tard seran transportats a un dipòsit 

controlat.  

Els residus i runes procedents de la construcció es portaran directament al dipòsit controlat 

més proper de la zona de projecte. Consultant l’Agència de Residus de Catalunya, el dipòsit 

controlat més proper i que permet aquest tipus de residus es troba al municipi de Pujalt. 

Aquest dipòsit es troba a la comarca de l’Anoia, a 30 km d’Igualada i actualment està en servei. 

Dins del dipòsit controlat es troba ubicada la planta de reciclatge de Pujalt. Aquest dipòsit 

permet resoldre totes les necessitats en enderrocs, moviments de terres, urbanització de 

terrenys i carrers, i reciclatge de materials. 

A continuació es mostren les dades i la localització del dipòsit controlat de Pujalt. 

 

 

Imatge 5. Informació del dipòsit controlat de Pujalt. 
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Imatge 6. Localització del dipòsit controlat de Pujalt. 
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1. ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 

Aquest Annex té per objecte exposar les mesures necessàries per a mantenir en servei la via 

afectada durant l’execució de les obres, de tal manera que la interferència entre els treballs a 

executar i el trànsit sigui mínima.  

L’àmbit del projecte engloba el tram de la carretera C-37z entre Igualada i Òdena. 

Degut a que és una carretera amb un carril de circulació per sentit i en alguns trams de tres, no 

es tallarà en complet en cap cas la carretera, tot i que es veuran afectades la incorporació a l’A-

2 en direcció a Òdena i la incorporació a la C-37z en direcció Barcelona. 

En qualsevol cas, es disposa de la carretera veïnal BV-1106 que enllaça els municipis d’Igualada 

i Òdena que té una longitud total de 3,5 km. En cas que fos necessari es podria desviar el 

trànsit per aquesta. 

Durant l’execució dels treballs s’hauran de mantenir els accessos a les finques, horts i cases 

que es troben dins l’àmbit de projecte. 

Es preveu que les obres s’executin en una única fase amb una duració total de 4 mesos. 

Els treballs a realitzar són els següents:  

- Treballs previs 

- Moviments de terres 

- Obres de drenatge 

- Afermat i pavimentació 

- Illetes 

- Construcció del carril bici i zona de vianants 

- Prolongació vorera  

- Senyalització horitzontal i vertical 

- Abalisament 

- Enllumenat 

- Acabats 
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2. SENYALITZACIÓ PROVISIONAL I ABALISAMENT DURANT LES OBRES 

 

2.1. Introducció 

Els talls dels carrils al trànsit que s’hagin de dur a terme per motiu de l’execució de les obres, la 

senyalització, abalisament i les defenses a establir de caràcter provisional, es duran a terme 

d’acord amb la Instrucció de Carreteres 8.3-IC “Senyalització d’Obres” aprovada per Ordre 

Ministerial el 31 d’agost de 1987 i per l’Ordre Circular 321/95 TiP sobre “Sistemes de 

Contenció de Vehicles”. 

També s’han seguit els exemples recollits al “Manual d’exemples de senyalització d’obres 

fixes” publicat per la Direcció General de Carreteres del Ministeri de Foment. 

Els objectius a assolir són els següents: 

- Informar a l’usuari de la presència d’obres 

- Ordenar la circulació de la zona afectada 

- Adaptar el trànsit a la situació no habitual representada per les obres 

Per tant, es vol aconseguir el màxim nivell de seguretat tan pels usuaris com pels treballadors 

de l’obra. 

 

2.2. Elements de senyalització, abalisament i defensa 

Els elements de senyalització, abalisament i defenses a emprar són els següents: 

- Senyals de perill (TP) 

- Senyals de reglamentació i prioritat (TR) 

- Senyals d’indicació (TS) 

- Senyals manuals (TM) 

- Elements d’abalisament i reflectants (TB) 

- Elements lluminosos (TL) 

- Elements de defensa (TD) 

Les dimensions mínimes de tots els elements i dispositius a utilitzar es troben a la Taula 4 de la 

“Norma 8.3-I.C. Senyalització d’Obres”. Es classifica la categoria d’aquestes com a normal. 
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Abalisament 

Per les zones vedades a la circulació es durà a terme: 

 Tancament d’un carril 

El tancament d’un carril a la circulació defineix un cantell recte o inclinat. Aquest cantell ha 

de materialitzar-se mitjançant un abalisament composat per: 

Un panell TB-1 (TB-2 quan l’IMD sigui inferior a 2.000) situat, si és possible, en el voral en 

la secció que comença la inclinació del cantell per tancar el carril, i un altre igual situat en 

la secció en la que acaba aquesta inclinació i el carril ha quedat tancat. Entre aquests dos 

panells extrems és recomanable col·locar-ne un entremig. Aquests panells TB-1 o TB-2 

podran complementar-se amb senyals TR-400 i TR-401 de sentit o pas obligatori. 

Una sèrie de cons TB-6 sobre el cantell inclinat i entre els dos panells TB-1 o TB-2 extrems, 

a una separació compresa entre 5 i 10 m, de manera que resulti uniforme. Quan la duració 

del carril sigui superior a una setmana, es considerarà la conveniència de complementar 

els cons per una marca d’abalisament TB-12, pintada sobre el paviment quan aquest no 

sigui definitiu, o adherida i removible en cas contrari. 

Quan el tancament del carril comprengui hores nocturnes o de visibilitat reduïda, els 

panells TB-1 o TB-2 hauran de complementar-se amb elements lluminosos intermitents TL-

2, col·locats sobre la cantonada superior del panell més pròxima a la circulació.  

 

 Ocupació parcial d’un carril 

De forma anàloga al cas anterior, es definirà un cantell inclinat, on el principi i final 

s’hauran de col·locar panells TB-1 o TB-2, complementats amb senyals TR-400 i TR-401, i 

en els casos previstos, amb elements lluminosos TL-2 o TL-8 

 

 Cantell longitudinal de la zona d’obres 

L’abalisament que marqui el cantell de la zona vedada a la circulació per motiu de les obres 

dependrà de la probabilitat de que es pugui produir un accident i de la probabilitat de que, 

en cas de produir-se, sigui greu. Es tindran en compte les següents situacions: 

Quan es tracti únicament d’impedir el pas dels vehicles sense una probabilitat elevada que 

es produeixi un accident greu, es disposaran panells TB-5 perpendicularment a la direcció 

de la circulació (mai paral·lelament a ella) a una distància suficient per a dissuadir l’entrada 

a la zona vedada. 

Quan l’entrada d’un vehicle a la zona vedada tingui una probabilitat elevada de causar un 

accident greu, es disposarà un abalisament amb piquets TB-7 o fites de cantell TB-11, quan 

es puguin clavar sense que es produeixi deteriorament a la superfície, o amb balises TB-8 o 

TB-9 en cas contrari. La distància entre elements contigus estarà compresa entre 5 i 20 m. 
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Quan la situació de perill persisteixi en hores nocturnes o d’escassa visibilitat, es 

complementaran amb elements lluminosos TL-10 cada 3 a 5 elements d’abalisament.    

 

Carrils provisionals 

Els carrils provisionals on el traçat i l’amplada no coincideixin amb els de carrils d’ús normal, 

s’hauran d’abalisar: 

Quan el carril estigui aïllat, ambdós cantells. 

Quan dos carrils contigus tinguin sentits oposats, la línia de separació de sentits, i segons el 

cas, els cantells exteriors de la calçada. 

L’abalisament es durà a terme mitjançant con TB-6, amb una separació màxima de 5 a 10 m en 

corba i del doble en recta. Una altra opció és pintar una marca vial taronja TB-12 sobre el 

paviment quan aquest no sigui definitiu o utilitzar ulls de gat TB-10  amb la mateixa separació 

que els cons. Totes les opcions es podran combinar entre sí quan les circumstàncies ho 

requereixin.  

 

3. ITINERARIS ALTERNATIUS 

 

Un itinerari alternatiu que es proposa durant l’execució de les obres és la carretera BV-1106 

que enllaça els municipis d’Igualada i Òdena que té una longitud total de 3,5 km. És una 

carretera amb un carril per sentit i una Intensitat Mitja Diària (IMD) de 2.554 vehicles/dia al PK 

3,2 (entrada a Òdena) l’any 2006.  

 

Carretera alternativa entre Igualada i Òdena 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

La classificació de les empreses contractistes està regulada en el Reial Decret 1098/2001, de 12 

d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 

Administracions Públiques. L’Article 25 en endavant, regula la classificació de les empreses 

contractistes d’obres i l’Article 37 en endavant, regula la classificació de les empreses 

contractistes de serveis. 

La classificació empresarial està formada per els següents conceptes: 

- Grup: Classificació general d’activitats segons d’acord amb l’Article 25 de la Llei de 

Contractes de les Administracions Públiques. 

- Subgrup: Subdivisió dins d’un grup general d’activitats d’acord amb l’Article 25 de la 

Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

- Categoria: Indica el límit màxim econòmic al qual podrà licitar l’empresa d’acord amb 

l’article 56.1 de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

Si l’objecte contractual no es pot englobar en un únic subgrup, es tindrà en compte que 

l’exigència de classificació s’ha de modular per tal d’evitar un requeriments exagerats en 

aspectes menys significatius del conjunt de l’objecte contractual. Per tant, en aquest sentit, 

s’hauran de requerir per als contractes d’obres com a màxim quatre subgrups, de forma que 

tan sols les parts de l’objecte contractual que tinguin una significació econòmica superior al 

20% del pressupost total seran les que requeriran classificació, d’acord amb l’Article 36.2.a) del 

Reglament general de la  Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

 

 

2. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

 

D’acord amb els Articles 25, 26, 27, 28, 29, 36 i 133 del Reial Decret 1098/2001 de 12 

d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 

Administracions Públiques, i de l’Article 54 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de la Contractes 

del Sector Públic, es proposarà la classificació exigida als contractistes. 

En el present projecte hi ha un capítol que supera el 20% del pressupost de l’obra. Es tracta del 

capítol de ferms i paviments. Aquestes activitats queden incloses dins l’àmbit de les actuacions 

del grup G i el subgrup 4. 

La categoria a exigir a cada subgrup es determina segons l’Article 19 de l’Ordre de 28 de març 

de 1968 i ve determinada en funció de la seva quantia. L’expressió de quantia s’efectuarà  per 

referència al valor íntegre del contracte ja que la duració d’aquest serà igual o inferior a un 

any. Per tant, es considera la categoria c) amb una anualitat mitjana de 120.000 a 360.000 €. 
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Amb les consideracions anteriors, la classificació a exigir als licitadors haurà de ser la següent: 

 

Grup  G. Vials i pistes 

Subgrup  4. Amb ferms de mescles bituminoses 
Categoria c 
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ANNEX 19 
Pla d’obres 

 

 

 

 

 

 



Id Nombre de tarea Duración

1 CARRETERA C-37z ENTRE IGUALADA I ÒDENA 103 días

2 INICI D'OBRA 7 días

3 Treballs previs 5 días

4 Senyalització i protecció de l'obra 2 días

5 MOVIMENTS DE TERRES 11 días

6 Esbrossada 3 días

7 Desmunt 4 días

8 Terraplens 4 días

9 DRENATGE 14 días

10 Construcció i prolongació de cunetes 10 días

11 Neteja de cunetes 4 días

12 DEMOLICIONS I ENDERROCS 4 días

13 Illetes 4 días

14 Vorera dins túnel 3 días

15 FERMS I PAVIMENTACIÓ 13 días

16 Fresat 3 días

17 Pavimentació 10 días

18 CONSTRUCCIONS 53 días

19 Carril bici 15 días

20 Vorera 15 días

21 Illeta 5 días

22 SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I SEGURETAT 

VIÀRIA

32 días

23 Senyalització vertical 3 días

24 Senyalització horitzontal 5 días

25 Abalisament 2 días

26 Barreres de seguretat 5 días

27 ENLLUMENAT 12 días

28 Col·locació d'enllumenat 12 días

29 ACABATS I IMPREVISTOS 15 días

30 SEGURETAT I SALUT 103 días

31 CONTROL DE QUALITAT 103 días

32 FI D'OBRA 0 días 22/01

04/08 18/08 01/09 15/09 29/09 13/10 27/10 10/11 24/11 08/12 22/12 05/01 19/01 02/02

01 agosto 01 septiembre 01 octubre 01 noviembre 01 diciembre 01 enero 01 febrero

Pàgina 1



Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso

Pàgina 2

Diagrama de Gantt

Igualada, juny 2014
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MEMÒRIA 

 

1. Objecte 

Aquest Pla de Control de Qualitat té per objecte organitzar i valorar els assaigs a realitzar per 

les diferents unitats d’obra i materials utilitzats en les obres. El Banc de criteris emprat per a la 

seva realització ha sigut el corresponent a l’any 2007 i la llista de preus utilitzada la 

corresponent als Preus de Referència de GISA 2007. 

 

2. Àmbit d’aplicació 

El present Pla de Control de Qualitat s’aplicarà per a la construcció del present projecte 

“Modificació d’usos i ordenació de la carretera c-37z entre Igualada i Òdena”. 

 

3. Descripció de les obres 

En el document memòria del projecte i els corresponents annexes, es detalla extensament la 

descripció de les obres previstes a efectuar i que contempla el present Pla de Control de 

Qualitat. 

Les unitats constructives que composen les obres són: 

- Demolicions i moviments de terres 

- Drenatge 

- Enllumenat 

- Ferms i paviments 

- Proteccions 

- Senyalització 

- Mobiliari 

 

 

4. Unitats més importants respecte el Control de Qualitat 

Pel que fa a les unitats d’obra en més importància respecte el control de qualitat són tots 

aquells treballs necessaris per a dur a terme l’execució de la nova via per ciclistes i vianants. 

Les unitats d’obra en més importància respecte el control de qualitat són: 

- Control d’execució del terraplenat 

- Control d’execució de l’estesa de mescles bituminoses 

 

 



Modificació d’usos i ordenació de la carretera C-37z entre Igualada i Òdena 
 

Annex 20: Control de qualitat 3 

 

5. Modificacions respecte a la base general 

Tenint en compte que el projecte contempla principalment l’execució d’un nou carril bici i 

vorera per a vianants, i per tal d’ajustar-se el màxim possible a un percentatge adequat 

respecte el pressupost total de l’obra, s’ha realitzat un estudi detallat de cada element a 

assajar, prescindint d’una sèrie de freqüències d’assaig que donades les característiques del 

projecte no es consideren necessàries. 

- S’ha prescindit dels assaigs relatius a cablejat d’instal·lacions i tubs per sanejaments, 

ja que es considera suficient els certificats de qualitats dels mateixos. 

- No s’ha considerat necessari l’assaig en els elements amb quantitats poc significatives. 

 

 

6. Import del Pla de Control de Qualitat 

L’import total dels treballs del Control de Qualitat suma la quantitat de 2.730,56€,sense IVA, el 

que suposa un percentatge del2% del pressupost de les obres. 

 

 

 

 

Igualada, juny de 2014 

Autora del Projecte, 

 

Meritxell Boixadé Cuadrat 

Enginyera de la Construcció 
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PRESSUPOST 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadre de preus I 



Control_de_Qualitat

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 01/04/14 Pàg.: 1

J03H1A01P-1 u Anàlisi granulomètrica per sedimentació (mètode del densímetre) d'una mostra de pols
mineral per a elaborar mescles bituminoses, segons la norma NLT 179

111,53 €

(CENT ONZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

J03H4C04P-2 u Determinació de la densitat relativa i l'absorció d'una mostra de grava per a elaborar mescles
bituminoses, segons la norma UNE-EN 1097-6

45,83 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

J03H5L06P-3 u Presa d'una mostra de granulat, segons la norma NLT 148 10,22 €

(DEU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

J0557206P-4 u Determinació de la solubilitat d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma UNE-EN 12592 105,90 €

(CENT CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

J0711102P-5 u Presa d'una mostra de morter fresc, segons la norma UNE-EN 1015-2 10,22 €

(DEU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

J0713104P-6 u Mesura de la consistència pel mètode alternatiu d'una mostra de morter fresc, segons la
norma UNE-EN 1015-4

18,62 €

(DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

J0714105P-7 u Determinació de la densitat aparent d'una mostra de morter fresc, segons la norma UNE-EN
1015-6

36,15 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

J911G2CDP-8 u Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al
lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633

173,38 €

(CENT SETANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

J961110DP-9 u Determinació de la forma, mides i designació d'una mostra de vorada prefabricada de
formigó, segons la norma UNE-EN 1340

68,20 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

J9H1410AP-10 u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament,
estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-34, UNE-EN 12697-6

135,42 €

(CENT TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

J9H1B401P-11 u Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons
la norma UNE-EN 12697-13

17,07 €

(DISSET EUROS AMB SET CÈNTIMS)

J9V11101P-12 u Determinació de la resistència al lliscament d'un paviment, segons la norma NLT 175, per a
un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 10

26,94 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

J9V1210HP-13 u Mesura de la regularitat superficial mitjançant l'equip viagrafo d'un paviment, segons la norma
NLT 332

59,37 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

J9V1310LP-14 u Mesura de la textura superficial pel mètode del cercle de sorra d'un paviment, segons la
norma UNE-EN 13036-1

26,62 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 01/04/14 Pàg.: 2

JB121600P-15 u Comprovació de les característiques geomètriques d'una barana metàl·lica o mixta 88,24 €

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

JBA17221P-16 u Determinació de la resistència a agents químics, d'una mostra de microesferes per a
senyalització horitzontal, segons la norma UNE-EN 1423

161,01 €

(CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB UN CÈNTIMS)

JBA19302P-17 u Determinació de la dosificació de pintura i microesferes sobre una mostra líquida, segons la
norma UNE 135274

68,20 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

JBA1B50CP-18 u Determinació del grau de deteriorament, d'una marca vial en servei, segons la norma UNE
135200-3

136,77 €

(CENT TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

JBB1HA38P-19 u Comprovació de les característiques geomètriques, de plaques metàl·liques per a senyals i
cartells, segons la norma UNE 135310

55,87 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

JBB1KB39P-20 u Determinació del corbat longitudinal (efecte sabre) i planor, de lamel·les metàl·liques per a
senyals i cartells, segons la norma UNE 135320

83,17 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

JBM21101P-21 u Determinació de les característiques geomètriques d'un element de barrera metàl·lica de
seguretat (suport, separador i biona), segons norma UNE 135121

50,76 €

(CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

JBV1110BP-22 u Comprovació de la resistència mitjançant l'aplicació d'una força paral·lela al terreny sobre un
suport clavat al terreny natural, segons OC-MOPTMA 321/1995 ´´T´´ Y ´´P´´

41,07 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)

JHV18101P-23 u Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació d'enllumenat, segons exigències
del Projecte i del REBT

600,00 €

(SIS-CENTS EUROS)

JHV19101P-24 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació d'enllumenat, segons
exigències del Projecte i del REBT

600,00 €

(SIS-CENTS EUROS)
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Igualada, juny 2014

L´autor del Projecte,

Meritxell Boixadé Cuadrat

Graduada en Enginyeria de la Construcció
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 01/04/14 Pàg.: 1

P-1 J03H1A01 u Anàlisi granulomètrica per sedimentació (mètode del densímetre) d'una mostra de pols

mineral per a elaborar mescles bituminoses, segons la norma NLT 179

111,53 €

BV121A01 u Anàlisi granulomètrica per sedimentació (mètode del densímetre) d'una mostra de pols

mineral per a elaborar mescles bituminoses, segons la norma NLT 179

111,53000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-2 J03H4C04 u Determinació de la densitat relativa i l'absorció d'una mostra de grava per a elaborar mescles

bituminoses, segons la norma UNE-EN 1097-6

45,83 €

BV124C04 u Determinació de la densitat relativa i l'absorció d'una mostra de grava per a elaborar mescles

bituminoses, segons la norma UNE-EN 1097-6

45,83000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-3 J03H5L06 u Presa d'una mostra de granulat, segons la norma NLT 148 10,22 €

BV125L06 u Presa d'una mostra de granulat, segons la norma NLT 148 10,22000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-4 J0557206 u Determinació de la solubilitat d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma UNE-EN 12592 105,90 €

BV177206 u Determinació de la solubilitat d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma UNE-EN 12592 105,90000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-5 J0711102 u Presa d'una mostra de morter fresc, segons la norma UNE-EN 1015-2 10,22 €

BV221102 u Presa d'una mostra de morter fresc, segons la norma UNE-EN 1015-2 10,22000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-6 J0713104 u Mesura de la consistència pel mètode alternatiu d'una mostra de morter fresc, segons la

norma UNE-EN 1015-4

18,62 €

BV223104 u Mesura de la consistència pel mètode alternatiu d'una mostra de morter fresc, segons la

norma UNE-EN 1015-4

18,62000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-7 J0714105 u Determinació de la densitat aparent d'una mostra de morter fresc, segons la norma UNE-EN

1015-6

36,15 €

BV224105 u Determinació de la densitat aparent d'una mostra de morter fresc, segons la norma UNE-EN

1015-6

36,15000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-8 J911G2CD u Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al

lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633

173,38 €

BV2LG2CD u Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al

lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633

173,38000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-9 J961110D u Determinació de la forma, mides i designació d'una mostra de vorada prefabricada de

formigó, segons la norma UNE-EN 1340

68,20 €

BV2L110D u Determinació de la forma, mides i designació d'una mostra de vorada prefabricada de

formigó, segons la norma UNE-EN 1340

68,20000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-10 J9H1410A u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament,

estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma

UNE-EN 12697-34, UNE-EN 12697-6

135,42 €

BV2M410A u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament,

estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma

UNE-EN 12697-34, UNE-EN 12697-6

135,42000 €
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Altres conceptes 0,00000 €

P-11 J9H1B401 u Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons

la norma UNE-EN 12697-13

17,07 €

BVZ1B401 u Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons

la norma UNE-EN 12697-13

17,07000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-12 J9V11101 u Determinació de la resistència al lliscament d'un paviment, segons la norma NLT 175, per a

un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 10

26,94 €

BVA91101 u Determinació de la resistència al lliscament d'un paviment, segons la norma NLT 175, per a

un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 10

26,94000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-13 J9V1210H u Mesura de la regularitat superficial mitjançant l'equip viagrafo d'un paviment, segons la norma

NLT 332

59,37 €

BVA9210H u Mesura de la regularitat superficial mitjançant l'equip viagrafo d'un paviment, segons la norma

NLT 332

59,37000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-14 J9V1310L u Mesura de la textura superficial pel mètode del cercle de sorra d'un paviment, segons la

norma UNE-EN 13036-1

26,62 €

BVA9310L u Mesura de la textura superficial pel mètode del cercle de sorra d'un paviment, segons la

norma UNE-EN 13036-1

26,62000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-15 JB121600 u Comprovació de les característiques geomètriques d'una barana metàl·lica o mixta 88,24 €

BV2B1600 u Comprovació de les característiques geomètriques d'una barana metàl·lica o mixta 88,24000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-16 JBA17221 u Determinació de la resistència a agents químics, d'una mostra de microesferes per a

senyalització horitzontal, segons la norma UNE-EN 1423

161,01 €

BV2B7221 u Determinació de la resistència a agents químics, d'una mostra de microesferes per a

senyalització horitzontal, segons la norma UNE-EN 1423

161,01000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-17 JBA19302 u Determinació de la dosificació de pintura i microesferes sobre una mostra líquida, segons la

norma UNE 135274

68,20 €

BV2B9302 u Determinació de la dosificació de pintura i microesferes sobre una mostra líquida, segons la

norma UNE 135274

68,20000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-18 JBA1B50C u Determinació del grau de deteriorament, d'una marca vial en servei, segons la norma UNE

135200-3

136,77 €

BV2BB50C u Determinació del grau de deteriorament, d'una marca vial en servei, segons la norma UNE

135200-3

136,77000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-19 JBB1HA38 u Comprovació de les característiques geomètriques, de plaques metàl·liques per a senyals i

cartells, segons la norma UNE 135310

55,87 €

BV2BHA38 u Comprovació de les característiques geomètriques, de plaques metàl·liques per a senyals i

cartells, segons la norma UNE 135310

55,87000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-20 JBB1KB39 u Determinació del corbat longitudinal (efecte sabre) i planor, de lamel·les metàl·liques per a

senyals i cartells, segons la norma UNE 135320

83,17 €
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BV2BKB39 u Determinació del corbat longitudinal (efecte sabre) i planor, de lamel·les metàl·liques per a

senyals i cartells, segons la norma UNE 135320

83,17000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-21 JBM21101 u Determinació de les característiques geomètriques d'un element de barrera metàl·lica de

seguretat (suport, separador i biona), segons norma UNE 135121

50,76 €

BV2B1101 u Determinació de les característiques geomètriques d'un element de barrera metàl·lica de

seguretat (suport, separador i biona), segons norma UNE 135121

50,76000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-22 JBV1110B u Comprovació de la resistència mitjançant l'aplicació d'una força paral·lela al terreny sobre un

suport clavat al terreny natural, segons OC-MOPTMA 321/1995 ´´T´´ Y ´´P´´

41,07 €

BVAB110B u Comprovació de la resistència mitjançant l'aplicació d'una força paral·lela al terreny sobre un

suport clavat al terreny natural, segons OC-MOPTMA 321/1995 ´´T´´ Y ´´P´´

41,07000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-23 JHV18101 u Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació d'enllumenat, segons exigències

del Projecte i del REBT

600,00 €

BVAH8101 u Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació d'enllumenat, segons exigències

del Projecte i del REBT

600,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-24 JHV19101 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació d'enllumenat, segons

exigències del Projecte i del REBT

600,00 €

BVAH9101 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació d'enllumenat, segons

exigències del Projecte i del REBT

600,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

Igualada, juny 2014

L´autor del Projecte,

Meritxell Boixadé Cuadrat

Graduada en Enginyeria de la Construcció
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PRESSUPOST Data: 01/04/14 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 01 Control de Qualitat

Titol 3 01 Paviments

1 J911G2CD u Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la

resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits,

segons la norma UNE-ENV 12633 (P - 8)

173,38 1,000 173,38

2 J961110D u Determinació de la forma, mides i designació d'una mostra de vorada

prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN 1340 (P - 9)

68,20 1,000 68,20

3 J9H1410A u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la

densitat, trencament, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una

mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-34,

UNE-EN 12697-6 (P - 10)

135,42 1,000 135,42

4 J9H1B401 u Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla

bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 11)

17,07 1,000 17,07

5 J9V11101 u Determinació de la resistència al lliscament d'un paviment, segons la

norma NLT 175, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes

igual a 10 (P - 12)

26,94 1,000 26,94

6 J9V1210H u Mesura de la regularitat superficial mitjançant l'equip viagrafo d'un

paviment, segons la norma NLT 332 (P - 13)

59,37 1,000 59,37

7 J9V1310L u Mesura de la textura superficial pel mètode del cercle de sorra d'un

paviment, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 14)

26,62 1,000 26,62

TOTAL Titol 3 01.01.01 507,00

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 01 Control de Qualitat

Titol 3 02 Elements de protecció

1 JB121600 u Comprovació de les característiques geomètriques d'una barana

metàl·lica o mixta (P - 15)

88,24 1,000 88,24

2 JBA17221 u Determinació de la resistència a agents químics, d'una mostra de

microesferes per a senyalització horitzontal, segons la norma UNE-EN

1423 (P - 16)

161,01 1,000 161,01

3 JBA19302 u Determinació de la dosificació de pintura i microesferes sobre una

mostra líquida, segons la norma UNE 135274 (P - 17)

68,20 1,000 68,20

4 JBA1B50C u Determinació del grau de deteriorament, d'una marca vial en servei,

segons la norma UNE 135200-3 (P - 18)

136,77 1,000 136,77

5 JBB1HA38 u Comprovació de les característiques geomètriques, de plaques

metàl·liques per a senyals i cartells, segons la norma UNE 135310 (P -

19)

55,87 1,000 55,87

6 JBB1KB39 u Determinació del corbat longitudinal (efecte sabre) i planor, de

lamel·les metàl·liques per a senyals i cartells, segons la norma UNE

135320 (P - 20)

83,17 1,000 83,17

7 JBM21101 u Determinació de les característiques geomètriques d'un element de

barrera metàl·lica de seguretat (suport, separador i biona), segons

norma UNE 135121 (P - 21)

50,76 1,000 50,76

8 JBV1110B u Comprovació de la resistència mitjançant l'aplicació d'una força

paral·lela al terreny sobre un suport clavat al terreny natural, segons

OC-MOPTMA 321/1995 ´´T´´ Y ´´P´´ (P - 22)

41,07 1,000 41,07

TOTAL Titol 3 01.01.02 685,09

EUR
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PRESSUPOST Data: 01/04/14 Pàg.: 2

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 01 Control de Qualitat

Titol 3 03 Enllumenat

1 JHV18101 u Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació

d'enllumenat, segons exigències del Projecte i del REBT (P - 23)

600,00 1,000 600,00

2 JHV19101 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació

d'enllumenat, segons exigències del Projecte i del REBT (P - 24)

600,00 1,000 600,00

TOTAL Titol 3 01.01.03 1.200,00

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 01 Control de Qualitat

Titol 3 04 Materials

1 J0711102 u Presa d'una mostra de morter fresc, segons la norma UNE-EN 1015-2

(P - 5)

10,22 1,000 10,22

2 J0713104 u Mesura de la consistència pel mètode alternatiu d'una mostra de

morter fresc, segons la norma UNE-EN 1015-4 (P - 6)

18,62 1,000 18,62

3 J0714105 u Determinació de la densitat aparent d'una mostra de morter fresc,

segons la norma UNE-EN 1015-6 (P - 7)

36,15 1,000 36,15

4 J03H1A01 u Anàlisi granulomètrica per sedimentació (mètode del densímetre) d'una

mostra de pols mineral per a elaborar mescles bituminoses, segons la

norma NLT 179 (P - 1)

111,53 1,000 111,53

5 J03H4C04 u Determinació de la densitat relativa i l'absorció d'una mostra de grava

per a elaborar mescles bituminoses, segons la norma UNE-EN 1097-6

(P - 2)

45,83 1,000 45,83

6 J03H5L06 u Presa d'una mostra de granulat, segons la norma NLT 148 (P - 3) 10,22 1,000 10,22

7 J0557206 u Determinació de la solubilitat d'una mostra de betum asfàltic, segons la

norma UNE-EN 12592 (P - 4)

105,90 1,000 105,90

TOTAL Titol 3 01.01.04 338,47

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 01/04/14 Pàg.: 1

NIVELL 3: Titol 3 Import

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

Titol 3 01.01.01  Paviments 507,00

Titol 3 01.01.02  Elements de protecció 685,09

Titol 3 01.01.03  Enllumenat 1.200,00

Titol 3 01.01.04  Materials 338,47

Capítol 01.01  Control de Qualitat 2.730,56

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

2.730,56

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

NIVELL 2: Capítol Import

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

Capítol 01.01  Control de Qualitat 2.730,56

Obra 01 Pressupost 01 2.730,56

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

2.730,56

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

NIVELL 1: Obra Import

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

Obra 01 Pressupost 01 2.730,56

2.730,56

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 2.730,56

Subtotal 2.730,56

21 % IVA SOBRE 2.730,56................................................................................................. 573,42

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 3.303,98

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( TRES MIL TRES-CENTS TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS )

Igualada, juny 2014

L´autor del Projecte,

Meritxell Boixadé Cuadrat
Graduada en Enginyeria de la Construcció
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1. OBJECTE DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

El present Estudi de Seguretat i Salut té l’objectiu d’establir les bases tècniques per a 

fixar els paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels 

treballs d’execució de les obres del Projecte “Modificació d’usos i ordenació de la 

carretera C-37z entre Igualada i Òdena”, així com també de complir amb les 

obligacions que es desprenen de la Llei 31/1995 i del Real Decret 1627/1997, amb la 

finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per 

part del Contractista. 

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses 

bàsiques per a les quals el Contractista constructor pugui preveure i planificar els 

recursos tècnics i humans necessaris per al compliment de les obligacions preventives 

en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva i la seva 

organització funcional i els mitjans a utilitzar. Tot això ha de quedar recollit al Pla de 

Seguretat i Salut, que haurà de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase 

d’execució, amb antelació a l’inici de les obres, per a dur a terme la seva aprovació i 

l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 

 

2. DADES DEL PROJECTE 

 

2.1.  Autor del projecte 

 

Autor del projecte:           

Titulació:                     

Població:                     

 

 

2.2. Tipologia de l’obra 

El present Projecte constructiu “Modificació d’usos i ordenació de la carretera C-37z 

entre Igualada i Òdena”, defineix totes les obres necessàries per a la construcció d’un 

carril bici i una vorera al llarg del tram de la carretera c-37z entre els municipis 

d’Igualada i Òdena. 

Les actuacions bàsiques que es contemplen en el present projecte són les següents: 

- Construcció d’una via per ciclistes 

- Construcció d’una vorera per als vianants 

- Rehabilitació del ferm en els trams deteriorats 

- Il·luminació de la carretera 

 

 

 

 

Meritxell Boixadé Cuadrat              

Enginyer de la Construcció           

Igualada  
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2.3. Situació 

 

Emplaçament:           

Població:                     

 

 

2.4. Comunicacions 

Carretera:                  

 

2.5. Pressupost d’execució material del projecte 

 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, 

inclosa la Seguretat i Salut complementària, i excloses les Despeses Generals i el 

Benefici Industrial, és de 7.894,87€ (set mil vuit-cents noranta-quatre euros amb 

vuitanta-set cèntims). 

 

 

2.6. Termini d’execució 

 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 5 mesos. 

 

 

2.7. Mà d’obra prevista 

 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 10 persones. 

 

 

2.8. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l’obra 

 

- Cap de colla 

- Manobre especialista 

- Coordinador d'activitats preventives 

- Oficial 1a per a seguretat i salut 

- Ajudant per a seguretat i salut 

- Manobre per a seguretat i salut 

 

 

2.9. Tipologia dels materials a utilitzar a l’obra 

 

- ABALISAMENT DE SEGURETAT LABORAL 

- EQUIPAMENT MÈDIC 

- EXTINTORS 

- MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

Carretera c-37z entre Igualada i Òdena 

Igualada – Òdena 

 

Carretera c-37z , Autovia A-2 
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- MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS PER A 

SEGURETAT 

- I SALUT 

- MATERIALS DE PREVENCIÓ PER A ÚS DE MAQUINÀRIA 

- MATERIALS PER A PROTECCIONS DE L'APARELL AUDITIU 

- MATERIALS PER A PROTECCIONS DE L'APARELL OCULAR 

- MATERIALS PER A PROTECCIONS DE L'APARELL RESPIRATORI 

- MATERIALS PER A PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS 

- MATERIALS PER A PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS 

- MATERIALS PER A PROTECCIONS DEL CAP 

- MATERIALS PER A PROTECCIONS DEL COS 

- MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 

- MÒDULS PREFABRICATS 

- ROBA DE TREBALL 

- SENYALS DE SEGURETAT LABORAL 

- SENYALS PROVISIONALS 

 

2.10. Maquinària prevista per executar l’obra 

- Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 

- Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 

- Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 

- Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 

- Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 

- Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 

- Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb 
residus inerts o no especials, per a seguretat i salut 

 

3. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

3.1. Instal·lació elèctrica provisional d’obra 

La companyia subministradora d’electricitat farà la connexió des de la línia 

subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la caixa general de protecció i els 

comptadors. El Contractista procedirà a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de 

subministrament provisional a l’obra d’acord amb el “Reglament Electrotècnic de Baixa 

Tensió”. 

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant un cable de 

coure nu connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons els càlculs del 

projectista. 

La connexió de servei estarà situada fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les 

zones sense pas de vehicles. 
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El quadre general anirà connectat a terra, a l’anell de terres. Aquesta connexió es durà 

a terme al principi de l’obra i estarà protegida de la intempèrie. Disposarà de protecció 

davant els contactes indirectes mitjançant el diferencial de sensibilitat mínima de 

300mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament, la sensibilitat mínima 

serà de 30mA. 

Els conductors disposaran d’un aïllament de 1000V de tensió nominal i aniran soterrats 

o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les zones de pas de vehicles o 

persones. 

Els quadres secundaris seguiran les mateixes especificacions del quadre general i seran 

de doble aïllament. Cap punt de consum podrà estar a més de 25 metres d’un 

d’aquests quadres. 

Les connexions de corrent aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra i 

s’empararan mitjançant un magnetotèrmic que facilitarà la seva desconnexió. La 

connexió de 24V serà de color violeta, la de 220V serà de color blau i la de 380V serà 

vermella. No s’utilitzaran connexions tipus “lladre”. 

La maquinària elèctrica disposarà de connexió a terra. L’establiment de connexió a les 

bases de corrent es faran sempre amb la clavilla normalitzada. 

L’enllumenat portàtil disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta 

amb capacitat anticops i suport de sustentació. La tensió de subministrament no 

passarà els 24V o alternativament disposarà de doble aïllament. 

 

3.2. Instal·lació d’aigua provisional d’obra 

El Contractista principal realitzarà 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. 

 

3.3. Instal·lació de sanejament 

Des de que s’inicia l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram pública, 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. 
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3.4. Altres instal·lacions 

Per a dur a terme treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor 

d’espurnes a zones amb risc d’incendi o explosió caldrà tenir un permís de forma 

explícita. Aquest permís estarà fet per una persona responsable, on el costat de les 

dates inici i final, la naturalesa i la localització del treball, i l’equip a utilitzar, 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. 

 

4. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 

 

Les instal·lacions provisionals de l’obra s’adaptaran a les característiques especificades 

en els articles 15 i 16 del Real Decret 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 farà responsable a una 

persona o equip, els quals podran alternar aquesta funció amb una altra propi de 

l’obra. 

Per a l’execució d’aquesta obra es disposarà de les instal·lacions de personal que es 

defineixen a continuació. 

 

 Serveis higiènics: Constaran de lavabos (com a mínim un per cada 10 

persones) i cabines d’evacuació (com a mínim un per cada 25 persones). 

 Vestuaris: Tindran una superfície aconsellable de 2m2 per treballador. 

 Menjador: Serà un local diferent del de vestuari que tindrà entre 1.5m2 i 2m2 

per treballador que mengi a l’obra.  

 Local d’assistència a accidentats: Per a contractacions inferiors a 25 

treballadors, com és el cas del Present projecte, és suficient disposar d’una 

farmaciola de butxaca o portàtil custodiada per l’encarregat. La farmaciola 

contindrà desinfectants i antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, 

benes, esparadrap, apòsits adhesius, estisores, pinces i guants d’un sol ús. 

El material de primer auxilis es revisarà periòdicament i es reposarà de manera 

immediata el material utilitzat o caducat.  

 

5. ÀREES AUXILIARS 

Els materials emmagatzemats a l’obra estaran compresos entre els valors establerts de 

màxims i mínims, segons una planificació adequada que impedeixi estacionaments de 

materials o equips inactius que puguin causar un accident. 

Les zones d’apilament provisional estaran abalisades, senyalitzades i il·luminades 

adequadament. 
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El personal de l’obra haurà rebut formació respecte els principis de manipulació 

manual dels materials. 

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP) necessaris per a complementar la 

manipulació manual o mecànica dels materials apilats estaran previstos en la 

planificació dels treballs. 

 

6. TRACTAMENT DE RESIDUS 

El Contractista és el responsable de gestionar els residus sobrants de l’obra seguint les 

directrius del Real Decret 201/1994, de 26 de juliol, que regula els enderrocs i d’altres 

residus de construcció, amb la finalitat de minimitzar la producció de residus de la 

construcció. 

En el Present projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que 

previsiblement s’originaran. S’han definit també les instal·lacions de reciclatge més 

properes a l’obra per tal de que el Contractista triï el lloc on portarà els residus de la 

construcció. Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els 

costos que això comporti. 

Si durant les excavacions o buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades no 

detectades prèviament, que puguin contenir productes tòxics i contaminants, es 

buidaran 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 és el responsable de la gestió del control de possibles efectes 

contaminants dels residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar malalties o 

patologies professionals als treballadors o tercers exposats al seu contacte i 

manipulació. 

 

L’Àrea d’Higiene Industrial del Servei de Prevenció comprendrà la identificació, 

quantificació, valoració i propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics 

i biològics, dels materials o substàncies perilloses, i els farà compatibles amb els 

treballadors o persones alienes exposades a aquests.  

 

El Contractista, en funció de l’agent contaminant, dels nivells d’exposició, dels valors 

límit als nivells de contaminació i de les possibles vies d’entrades a l’organisme humà, 

ha d’establir unes condicions de treball acceptables per als treballadors i personal 

exposat a materials com l’amiant, plom, crom, níquel, mercuri, sílice, vinil, urea formol, 

ciment, soroll, radiacions, productes tixotròpics (bentonita), pintures, dissolvents, 

hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis, gasos liquats del petroli o baixos nivells 

d’oxigen respirables.   
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El fabricant, importador o distribuïdor dels materials haurà de facilitar al Contractista 

la fitxa de seguretat del material o substància perillosa, en el moment del lliurament o 

abans. Les substàncies i els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara i com 

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

 

- Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o la 

nomenclatura de la IUPAC. 

- Nom comú, si és el cas. 

- Concentració de la substància o el nom químic de les substàncies presents. 

- Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la 

substància o preparat perillós. 

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

- Riscos específics i consells de prudència segons la legislació vigent. 

- El número CEE, si en disposa. 

- La quantitat nominal del contingut (per a preparats). 

 

 

8. CONDICIONS DE L’ENTORN 

L’àmbit d’ocupació del tancament de l’obra és el realment afectat, incloent tanques, 

elements de protecció, baranes, contenidors, casetes, etc. Aquest àmbit podrà ser 

permanentment al llarg de tota l’obra o podrà ser necessari diferenciar entre l’àmbit 

de l’obra, que és el del projecte, i l’àmbit dels treballs en les diferents fases, amb la 

finalitat de permetre la circulació de vehicles i vianants. 

Els àmbits d’ocupació quedaran clarament definits en els plànols per fases i 

interrelacionats amb el procés constructiu. 

Les casetes i els contenidors es col·locaran a l’interior de l’àmbit delimitat pel 

tancament de l’obra sempre que sigui possible. En el cas que no fos possible ubicar les 

casetes i contenidors dins de l’àmbit de tancament ni sigui possible traslladar-les dins 

d’aquest, s’indicaran en el Pla de Seguretat i Salut les àrees previstes per aquest fi. 

Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcaments de vehicles d’obra es 

situaran segons s’indica en l’apartat 19.1.  Àmbit d’ocupació de la via pública. 

 

9. UNITATS CONSTRUCTIVES 

 

Enderrocs:  

Enderrocs de paviments o revestiments 

Arrancada d’elements 

Desmuntatge d’instal·lacions 

 

Moviments de terres: 
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Rebaix del terreny 

Excavació de rases 

Reblerts i terraplenats 

Càrrega i transport de terres i runes 

 

Revestiments: 

Pintats i envernissats 

 

Paviments: 

Paviments amorfs (formigó, sub-bases, terres, sauló, bituminoses i regs) 

Enrajolats i aplacats de peces amb pulit (pedra, ceràmica, morter ciment, etc.) 

 

Proteccions i senyalització: 

Col·locació de baranes i senyals amb suports metàl·lics en vials 

 

Instal·lacions de drenatge, evacuació i canalitzacions: 

Elements col·locats superficialment (desguassos, embornals, etc.) 

 

Instal·lacions elèctriques: 

Instal·lacions elèctriques baixa tensió 

 

Instal·lacions d’enllumenat: 

Instal·lacions d’enllumenat 

 

Equipaments: 

Mobiliari urbà 

 

Jardineria: 

Moviments de terres i plantació 

 

 

10. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 

El Contractista haurà de perfilar l’anàlisi de cada activitat constructiva amb antelació a 

l’inici del procés constructiu d’acord amb els “Principis de l’Acció Preventiva” (Article 

15 Llei 31/1995 de 8 de novembre) i els “Principis Aplicables durant l’Execució de les 

Obres” (Article 10 Real Decret 1627/1997 de 24 d’octubre. 

Els aspectes a examinar per a configurar els procediments de construcció seran 

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

El Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació 

dels treballs a les característiques de gestió empresarial, de manera que quedi 

garantida l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cada 

activitat constructiva a realitzar, en funció del lloc, la persona o els mitjans a utilitzar. 
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Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupaments dels 

diferents talls de l’obra, s’han de tenir en compte els següents aspectes: 

 Llista d’activitats: Relació d’unitats d’obra. 

 Relacions de dependència: Relació temporal de realització material d’unes 

unitats respecte les altres. 

 Durada de les activitats: Fixació de terminis temporals per a l’execució de 

cada unitat d’obra. 

 

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 s’integrarà en el procés constructiu d’acord amb els “Principis de 

l’Acció Preventiva”, Article 15 Llei 31/1995 de 8 de novembre, els “Principis Aplicables 

durant l’Execució de les Obres”, Article 10 Real Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, les 

“Regles generals de seguretat per a màquines”, Article 18 Real Decret 1495/1986 de 

26 de maig i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i 

atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques 

Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o 

aconsellada. 

 

12. MEDIAMBIENT LABORAL 

12.1. Agents atmosfèrics 

Cal indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra i 

quines condicions s’han de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin. 

 

12.2. Il·luminació 

Tot i que generalment els treballs de construcció es realitzen amb llum natural, s’ha de 

tenir presents algunes consideracions respecte la il·luminació artificial. Es procurarà 

que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme i es procurarà evitar 

els reflexos i enlluernaments al treballador així com també les variacions brusques 

d’intensitat. 

Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els treballs relacionats amb la 

construcció, són les següents: 

 25-50 lux: En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’us 

ocasional o habitual. 
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 100 lux: Operacions en les quals les distincions de detalls no sigui essencial, tal 

com la manipulació de mercaderia a granel, l’apilament de materials o el lligat 

de conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals. 

 150 lux: Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales de 

màquines i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris i banys del 

personal. Baixes exigències visuals. 

 200 lux: Quan sigui necessària una distinció moderada de detalls, com 

muntatges mitjans, treballs senzills en bancs de taller i treballs en màquines. 

Moderades exigències visuals. 

 300 lux: Quan sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com treballs 

mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en general. 

 500 lux: Operacions que sigui necessària  una distinció mitja de detalls, com 

treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en general. 

Altes exigències visuals. 

 1000 lux: Per a treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls 

durant llarg períodes de temps, com muntatges delicats, treballs fins en banc 

de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. Exigències 

visuals molt altes. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells de riscs, 

les situacions en què es produeixen, les exigències visuals, l’organització dels mètodes 

de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions 

adequades per eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció. 

   

12.3. Soroll 

A continuació es mostra un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en 

la industria de la construcció: 

Equip Nivell sonor (dB) 

Compressor 82-94 

Equip de clavar pilots (a 15 m de distància) 82 

Formigonera petita < 500 lts. 72 

Formigonera mitjana > 500 lts. 60 

Martell pneumàtic (en recinte) 103 

Martell pneumàtic (a l’aire lliure) 94 

Esmeriladora de peu 60-75 

Camions i dumpers 80 

Excavadora 95 

Grua autoportant 90 

Martell perforador 110 

Mototrailla 105 

Tractor d’orugues 100 

Pala carregadora d’orugues 95-100 

Pala carregadora de pneumàtics 84-90 

Pistoles fixaclaus d’impacte 150 
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Esmeriladora radial portàtil 105 

Tronçadora de taula per a fusta 105 

 

Les mesures que s’hauran d’adoptar per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll 

seran les següents, segons l’ordre d’eficàcia: 

1) Supressió del risc en origen 

2) Aïllament de la part sonora 

3) Equip de Protecció Individual mitjançant taps i orelleres 

 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells de riscs, 

les situacions en què es produeixen, controlar periòdicament les condicions, 

l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de 

prendre les decisions adequades per eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 

mesures de prevenció. 

 

12.4. Pols 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents 

afeccions: 

- Rinitis 

- Asma bronquial 

- Bronquitis destructiva 

- Bronquitis crònica 

- Efisemes pulmonars 

- Neumoconiosis 

- Asbestosis  

- Càncer de pulmó  

- Mesotelioma  

 

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva 

concentració i el temps d’exposició. 

 

En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (SiO2) 

que és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la 

neumoconiosis. El problema de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, 

necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que excedeix a les competències del 

present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses 

especialitzades. 

 

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els 

següents:  
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- Manutenció de runes 

- Demolicions 

- Treballs de perforació 

- Manipulació de ciment 

- Moviments de terres 

- Circulació de vehicles 

- Plantes asfàltiques 

 

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres 

contra la pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 

 

Activitat Mesura preventiva 

Manutenció de runes Regat previ 

Demolicions Regat previ 

Treballs de perforació 
Captació localitzada en carros perforadors o 
injecció d’aigua 

Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions confinades 

Circulació de vehicles Regat de pistes 

Plantes de matxuqueig i plantes 
asfàltiques 

Aspiració localitzada 

 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells de riscs, 

les situacions en què es produeixen, controlar periòdicament les condicions, 

l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de 

prendre les decisions adequades per eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 

mesures de prevenció. 

 

12.5. Radiacions no ionitzants 

Aquest tipus de radiacions tenen una longitud d’ona compresa entre 6 i 10 

centímetres, aproximadament. Normalment, no provoquen la separació dels electrons 

dels àtoms dels que formen part, però no per aquest motiu deixen de ser perilloses. 

Comprenen la radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, microones, ultrasònica i 

de freqüència de radio. 

Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els 

soldadors, especialment els de soldadura elèctrica. 

 Radiacions infraroges: 

Aquestes radiacions són ràpidament absorbides pels teixits superficials 

produint un efecte d’escalfament. En el cas dels ulls, l’absorbir-se la calor pel 

cristal·lí i no dispersar-se ràpidament pot produir cataractes. Totes les fonts de 

radiació IR intensa hauran d’estar protegides per aconseguir la màxima 

absorció de calor i així prevenir que la radiació penetri als ulls dels operaris. Si 
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s’utilitzen ulleres normalitzades, haurà d’incrementar-se adequadament la 

il·luminació del recinte per evitar la dilatació de la pupila de l’ull. La resposta 

primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant a la pell 

en forma de cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i 

un increment de la pigmentació.  

 Radiacions visibles: 

L’òrgan més afectat per aquest tipus de radiacions és l’ull. Aquestes longituds 

d’ona són transmeses a través dels mitjans oculars sense apreciable absorció 

abans d’aconseguir la retina. 

 Radiacions ultraviolades: 

Aquestes radiacions tenen una longitud d’ona entre els 400 nm i els 10 nm i 

queda inclosa dins de la radiació solar. La radiació a la regió UVA (315 – 400 

nm) representa poc risc, pel contrari, les radiacions UVB (280 – 315 nm) i UVC 

(200 – 280 nm) són les més perilloses. Les radiacions a les regions UVB i UVC 

tenen efectes biològics que varien amb la longitud d’ona, temps d’exposició i 

intensitat de radiació. La protecció contra la sobreexposició d’aquestes 

radiacions que poden comportar riscs es durà a terme mitjançant mesures 

organitzatives, apantallaments o resguards i de protecció personal.  

 Làser: 

El làser produeix un raig d’alta densitat i s’utilitza en la topografia, replantejos, 

amidaments, etc. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de 

radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats poden danyar la pell i els 

ulls si estan exposats a la radiació.  

 

12.6. Radiacions ionitzants 

En l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs en els que es generen aquest tipus 

de riscs, tot i que si que existeixen situacions on es poden donar aquest tipus de 

radiació: 

- Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures o 

edificis. 

- Control de densitats in situ pel mètode nuclear. 

- Control d’irregularitats en el nivell d’emplenament de recipients o grans 

dipòsits. 

- Identificació de trajectòries emprant traçadors en corrents hidràuliques, 

sediments, moviment de granels, etc. 

El Contractista tindrà l’obligació de col·laborar amb el seu servei de prevenció per a 

determinar un procediment de treball segur per a realitzar les anteriors situacions. 
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13.  MANIPULACIÓ DELS MATERIALS 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, s’ha d’evitar tota manipulació 

que no sigui estrictament necessària, des del punt de vista preventiu.  

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 

 

 Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és a dir, 

en primer lloc i el més accessible. 

 Lliurar el material, no tirar-lo. 

 Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat. Que es realitzi en 

piles estables, lluny dels passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-

se. 

 Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i 

embuatada en empenya i turmells. 

 En el manejament de càrregues llargues entre dues persones o més persones, 

la càrrega pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos o bé 

sobre l’espatlla. 

 S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de 

cada tipus de material. 

 En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà posicionar-se entre la 

part posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 

 Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, 

potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi 

que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 

 

En relació a la manipulació de materials, el contractista durant l’elaboració del Pla de 

Seguretat i Salut haurà de tenir en compte les següents premisses: 

 Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 

- Automatització i mecanització dels processos. 

- Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

 

 Adoptar mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 

- Utilització d’ajudes mecàniques. 

- Reducció o redisseny de la càrrega. 

- Actuació sobre l’organització del treball. 

- Millora de l’entorn de treball. 

 

 Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 

- Ús correcte de les ajudes mecàniques. 

- Us correcte dels equips de protecció individual. 

- Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 

- Informació sobre el pes i el centre de gravetat. 
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Manejament de càrregues sense els mitjans mecànics: 

 

Per a l’hissat manual de càrregues, la totalitat del personal d’obra haurà rebut la 

formació 

bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 

 

1) Apropar-se el més possible a la càrrega. 

2) Assentar els peus fermament. 

3) Ajupir-se doblegant els genolls. 

4) Mantenir l’esquena dreta. 

5) Subjectar l’objecte fermament. 

6) L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 

7) Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del 

cos. 

8) Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els 

següents criteris preventius: 

 

- Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de 

l’espatlla. 

- Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre 

de gravetat de la càrrega. 

- Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 

- Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb 

l’extrem davanter aixecat. 

  

9) És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar 

arestes afilades. 

10) Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg 

per homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar 

un material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas 

de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg 

respectivament. 

11) És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte 

entre uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol 

sistema a condició que sigui conegut o convingut per l’equip. 

 

 

14. MITJANS AUXILIARS D’UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 

 

Els mitjans auxiliars d’utilitat preventiva són tot mitjà auxiliar dotat de protecció, 

resguard, dispositiu de seguretat, operació seqüencial, seguretat positiva o sistema de 

protecció col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o 

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

riscos d’abast o simultaneïtat de l’energia fora de control amb els treballadors, 
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personal aliè a l’obra, màquines, materials o equips pròxims a l’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 està obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 

Els mitjans auxiliars d’utilitat preventiva més rellevants estan indicats en l’annex 

d’aquesta memòria que conté les fitxes amb Risc-Avaluació-Mesures. 

 

 

15. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 

 

Els sistemes de protecció col·lectiva són el conjunt d’elements incorporats al sistema 

constructiu de forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de 

major eficàcia (MAUP). Estan destinats a apantallar o condonar la possibilitat de 

coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control amb els 

treballadors, personal aliè a l’obra, màquines, materials o equips pròxims a l’àrea 

d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. 

Aquests garanteixen la seguretat de les persones i 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 diferencia amb els equips de protecció individuals. 

Els equips de protecció col·lectiva més rellevants estan indicats en l’annex d’aquesta 

memòria que conté les fitxes amb Risc-Avaluació-Mesures. 

 

 

16. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 

 

Els equips de protecció individual són aquelles peces  de treball que actuen a mode de 

coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari que estan destinats a 

reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida amb una 

energia fora de control. 

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats segons les 

normes harmonitzades CE.  

El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament a cada 

treballador (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel 

beneficiari. 

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment reserves de les proteccions individuals, 

de manera que es pugui garantir el subministrament d’aquests a tot el personal que en 

manqui. En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal. La vida útil 

dels equips, la data de caducitat, les visites d’obra, etc.  

Els equips de protecció individual més rellevants estan indicats en l’annex d’aquesta 

memòria que conté les fitxes amb Risc-Avaluació-Mesures. 
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17. RECURSOS PREVENTIUS 

 

La legislació a complir respecte la presència de recursos preventius a les obres de 

construcció està contemplada a la Llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència 

dels recursos preventius a les obres serà preceptiva en els següents casos: 

 

l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament 

del procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es 

desenvolupen successivament o simultàniament i que facin precís el control de 

la correcta aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos 

preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, es 

desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 

1627/97. 

m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin 

perillosos o amb riscos especials. 

n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de 

Treball i Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les 

condicions de treball detectades. 

 

Quan en les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que 

poden constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència de 

“Recursos preventius” és necessària. 

 

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos 

especials, definits a l’annex II del Real Decret 1627/1997: 

 

1) Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda 

d’altura, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els 

procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball.  

2) Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc 

d’especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels 

treballadors sigui legalment exigible. 

3) Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica 

obliga a  la delimitació de zones controlades o vigilades. 

4) Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 

5) Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 

6) Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de 

terra subterranis. 

7) Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

8) Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 

9) Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 

10) Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
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18. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

 

Tota senyalització de l’obra estarà aprovada per la Direcció Facultativa i podrà estar 

sotmesa a variacions al llarg de l’obra, en base a les necessitats o modificacions que es 

presentin.  

 

La senyalització referida a la demanda de l’atenció per part dels treballadors, 

s’aplicaran les prescripcions establertes pel Real Decret 485/1997 de 14 d’abril. La 

senyalització i abalisament de tràfic exterior afectat per l’obra vindran regulats per la 

Norma 8.3 – IC de la Direcció General de Carreteres. 

 

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina el riscos, sinó 

que la seva observació quan és l’apropiada i es troba ben col·locada , fa que les 

persones adoptin conductes segures. 

 

La senyalització no es considerarà una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 

organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan no hagi estat possible 

eliminar els riscos o reduir-los lo suficient. 

  

 

19. AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 

 

El Contractista haurà de definir les desviacions i passos provisionals per a vianants i 

vehicles, la senyalització, les mesures de protecció i detecció, els paviments 

provisionals i les modificacions que comporti la implantació i l’execució de l’obra.  

 

Es tindrà en compte la Normativa per a la informació i senyalització de les obres del 

municipi (Igualada i Òdena) i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements 

urbans a l’espai públic. 

 

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

circulació de vehicles provocades per l’execució de les obres a la Guàrdia Civil i als 

Bombers i l’Autoritat que correspongui. 

 

Si cal prohibir l’estacionament en zones on normalment està permès, es col·locarà un 

cartell de “Senyalització excepcional” de 1050 x 600 mil·límetres amb 10 dies 

d’antel·lació a l’inici dels treballs. 

 

L’execució de l’obra no començarà fins que s’hagi procedit a la implantació dels 

elements de senyalització i protecció necessaris.  
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19.1. Àmbit d’ocupació de la via pública 

 

L’àmbit d’ocupació és l’àmbit realment ocupat incloent les tanques, els elements de 

protecció, les baranes, bastides contenidors, casetes, etc. 

En el Pla se Seguretat s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es 

diferenciarà si aquest canvia en les diferents fases d’obra. 

L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera, de manera que 

l’espai per al pas dels vianants no serà inferior a un terç de l’amplada de la vorera 

existent. En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres metres des de la línia 

de la façana ni més de dos terços de l’amplada de la vorera, si no queda com a mínim 

una amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres per al pas dels vianants. 

 

 

19.2. Tancaments de l’obra que afecten a l’àmbit públic 

 

TANQUES 

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o tancaran el front 
de l’obra o solar i els laterals de la part de la vorera ocupada. 
 

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o amb plafons prefabricats 
o d’obra de fàbrica arrebossada i pintada. 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 centímetres només 
s’admeten per a proteccions provisionals en operacions de 
càrrega, desviacions puntuals del trànsit o similars. 
en cap cas s’admet com a tanca l’abalisament amb cinta de PVC, 
malla electrosoldada, xarxa tipus tenis de polipropilè o elements 
tradicionals de delimitacions provisionals en zones de risc. 
 

Complements Totes les tanques tindran abalisament lluminós i elements 
reflectants en el seu perímetre. 
 

Manteniment El Contractista vetllarà per el correcte estat de la tanca, eliminant 
grafitis, publicitat il·legal i qualsevol altre element que deteriori el 
seu estat. 
 

 

ACCÉS A L’OBRA 

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent per a 
vehicles i personal de l’obra. 
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19.3. Operacions que afecten a l’àmbit públic 

 

 Entrades i sortides de vehicles i maquinària 

El personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les operacions d’entrada i 

sortida, avisant als vianants i conductors per evitar accidents. 

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

maquinària de l’obra, excepte en les zones reservades per a càrrega i descàrrega.  

Si no hi ha un espai suficient per acollir els camions en espera, caldrà preveure i 

habilitar un espai adequat per a aquest fi fora de l’obra.  

 Càrrega i descàrrega  

Les operacions de càrrega i descàrrega es duran a terme dins de l’àmbit de l’obra. 

Quan això no sigui possible, el vehicle en qüestió s’estacionarà en el punt més proper a 

la tanca de l’obra i es desviaran els vianants i els vehicles fora de l’àmbit d’actuació. 

S’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents mesures: 

- S’habilitarà un pas per als vianants i es deixarà un pas mínim d’un metre i 

quaranta centímetres d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de 

la calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient o si cal envair 

el un carril de circulació s’haurà de contactar prèviament amb la Guàrdia 

Urbana. 

- Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 

centímetres pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 

- La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, 

formarà una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de 

productes a carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia 

consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra. 

- Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques 

metàl·liques i es netejarà el paviment. 

- Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments 

sobre la calçada. 

 

 Apilament i evacuació de terres i runa 

No es podran acumular terres, runa o deixalles en l’àmbit de domini públic, excepte si 

s’ha obtingut un permís de l’Ajuntament, per un curt termini i dipositant les runes en 

contenidors homologats. Si no es disposa d’autorització ni d’un espai suficient i 

adequat, les terres es dipositaran directament sobre els camions per a la seva 

evacuació immediata.  

Si la zona manca d’espai per a col·locar els contenidors dins de l’àmbit de l’obra, es 

podran col·locar sobre la vorera, en el punt més proper a la tanca, deixant pas per als 

vianants d’un metre i quaranta centímetres com a mínim.  
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S’evitarà que els productes sobresurtin del contenidor i quan aquests no s’hagin 

d’utilitzar més, es retiraran de l’obra. Es netejarà diàriament la zona afectada i després 

del retirat del contenidor. 

 Proteccions per evitar la caiguda d’objectes a la via pública 

En el Pla de Seguretat s’especificaran les mesures i proteccions per a garantir la 

seguretat dels vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública. 

Les bastides es col·locaran al llarg del perímetre a tots els paraments exteriors a la 

construcció a realitzar. Seran metàl·liques i modulars i estaran tapades perimetralment 

i a tota l’alçada de l’obra per evitar així la caiguda d’objectes i la propagació de pols. 

Es col·locaran xarxes de protecció amb sistemes homologats sempre que s’executin 

treballs que comportin perill per als vianants pel risc de caigudes de materials o altres 

elements. 

 

19.4. Neteja i incidència sobre l’ambient que afecta l’àmbit públic 

 

 Neteja: El Contractista netejarà i regarà diàriament l’espai públic afectat per 

les activitats de l’obra. Es vigilarà amb especial atenció l’emissió de partícules 

sòlides com pols, ciment, runes, etc. Està prohibit netejar les formigoneres al 

clavegueram públic. S’evitaran les roderes de fang a la xarxa viària causades 

per la sortida dels camions de l’obra mitjançant una solera de formigó o 

planxes de “relliga” sobre les quals s’aturaran els camions i es netejaran per 

reg amb mànega les rodes. 

 

 Sorolls i horari de treball: Les obres es realitzaran entre les 8:00 i les 20:00 

hores dels dies feiners. Fora d’aquest horari, només es permetrà realitzar 

activitats que no produeixin soroll i hauran de ser autoritzades per l’empresa 

promotora de l’obra. Excepcionalment i per reduir les molèsties sobre l’àmbit 

públic i la circulació o per motius de seguretat, l’empresa promotora podrà 

obligar que certs treballs es duguin a terme fora de l’horari feiner o en un 

horari específic. 

 

 Pols: Es regaran les pistes de circulació de vehicles, els elements a enderrocar, 

la runa i tots els materials que produeixin pols. En el tall de peces amb disc s’hi 

afegirà aigua i les sitges de ciments estaran dotades de filtre. 

 

 

19.5. Residus que afecten a l’àmbit públic 

 

El Contractista juntament amb el seu servei de prevenció, definirà els procediments de 

treball per a l’emmagatzematge i retirada dels diferents tipus de residus que es 

generin a l’obra. El Contractista haurà de donar les adequades instruccions als 

treballadors i subcontractistes, comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 
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19.6. Circulació de vehicles i vianants que afecten a l’àmbit públic 

 

 Senyalització i protecció 

Degut a que l’obra comporta la desviació del trànsit rodat i la reducció de vials de 

circulació, s’aplicaran les mesures de la Norma 8.3 – IC: Senyalització d’Obres.  

 Dimensions mínimes d’itineraris i de passos per a vianants 

En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un 

terç de l’amplada de la vorera existent i l’amplada mínima d’itineraris o de passos per 

a vianants serà d’1,40 metres.  

 Elements de protecció 

Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran per ambdós costats 

amb tanques o baranes continues resistents, ancorades o enganxades a terra d’una 

alçada mínima d’un metre. 

Si els vianants han de passar per sobre de rases o forats es col·locaran xapes 

metàl·liques fixades, de resistència suficient, planes i sense ressalts. 

 Enllumenat i abalisament lluminós 

Tots els senyals i elements de abalisament aniran il·luminats encara que es disposi 

d’il·luminat públic. També s’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent 

per a la senyalització horitzontal i vertical i per elements d’abalisament. 

Els itineraris o passos de vianants estaran il·luminats durant tot el tram (intensitat 

mínima 20 lux), les bastides que ocupin la vorera o la calçada tindran abalisament 

lluminós i elements reflectants a totes les potes i les tanques metàl·liques que 

delimiten els passos per a vianants disposaran d’abalisament lluminós al llarg del seu 

perímetre. 

 Abalisament i defensa 

Els elements d’abalisament i defensa a utilitzar per als passos de vehicles seran els 

designats com a tipus TB, TL i TD a la Norma 8.3 – IC, amb el següent criteri d’ubicació 

dels elements d’abalisament i defensa: 

- En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al 

tancament de l’obra. 

- En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles 

contigus a passos provisionals per a vianants. 

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

per diversos carrils, en estrenyiments de pas o disminució del número de 

carrils. 
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- En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, 

per salvar l’obstacle de les obres. 

- 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 la possible desviació d’un vehicle de 

l’itinerari marcat pugui produir accidents a treballadors o vianants. Quan l’espai 

disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD-2. 

 

 Paviments provisionals 

Els paviments provisionals seran durs, no lliscants i tindran el mateix gruix. Si són de 

terres, tindran una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).  

Si cal ampliar la vorera per al pas de vianants a la calçada, es col·locarà un entarimat 

sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i 

disposarà d’una barana de protecció fixa. 

 

 Manteniment 

Els elements de senyalització i abalisament es fixaran de tal manera que s’impedeixi el 

seu desplaçament i es dificulti la seva subtracció. La senyalització, abalisament , 

paviments, enllumenat, 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. Tots els passos i itineraris es mantindran nets. 

 

 Retirada de senyalització i abalisament 

 

Una vegada acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i 

abalisament implantats.  

El termini màxim per a l’execució d’aquesta operació serà d’una setmana, una vegada 

acabada l’obra o la part de l’obra que exigís la seva implantació. 

 

 

19.7. Protecció d’elements emplaçats a la via pública 

 

En el Pla de Seguretat s’assenyalaran tota la vegetació i l’arbrat existent a la via pública 

que estiguin en l’àmbit del projecte. Mentre durin les obres es protegiran totes les 

espècies vegetals que puguin veure’s afectades, deixant al seu voltant una zona d’un 

metre no ocupada. Les zones ajardinades i escossells restaran lliures d’elements 
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estranys, runes, deixalles i escombraries. Els escossells que quedin dins de l’àmbit 

d’obra, s’hauran de tapar de manera que quedi una superfície contínua i sense 

ressalts.  

 

 

20. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

 

 

 Riscos de danys a tercers 

 

Degut a què l’obra a executar és una rehabilitació i modificació de la carretera existent 

C-37z entre Igualada i Òdena i una via d’entrada i sortida a l’autovia A-2 , es preveu 

trànsit rodat en la proximitat de l’obra. Aquest trànsit deriva tant dels vehicles 

d’excavació, de transport de materials com dels vehicles privats que circulen per la 

carretera. 

Els riscs que durant l’execució de l’obra podrien afectar a persones són les caigudes al 

mateix nivell,  atropellaments, col·lisions amb obstacles a la vorera i caiguda 

d’objectes. 

 

 

 Mesures de protecció a tercers 

Les mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten pel voltant 

de l’obra són les següents: 

- Senyalització dels accessos a l’obra d’acord amb la normativa vigent i 

col·locació de cartells que prohibeixin l’entrada de persones i vehicles aliens. 

- Col·locació de senyalització òptica i lluminosa de nit per a indicar el gàlib de les 

proteccions al trànsit rodat i senyals de trànsit que avisin als vehicles de la 

situació de perill. 

 

 

21. PREVENCIÓ DE RISCS CATASTRÒFICS 

Els principals riscos catastròfics considerats previsibles per aquesta obra són els 

següents: 

- Incendi, explosió i deflagració. 

- Inundació (Per sota de la carretera travessa la Riera d’Òdena). 

- Atemptat patrimonial contra la Propietat o contractistes. 

- Enfonsament de càrregues. 

Per a cobrir aquests riscos, el Contractista ha de redactar un “Pla d’Emergència 

Interior” que cobreixi les següents mesures mínimes: 

- Ordre i neteja general. 

- Accessos i vies de circulació internes de l’obra. 
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- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 

- Punts de trobada. 

- Assistència de primers auxilis. 

 

 

 

 

Igualada, juliol 2014 

 

 

Meritxell Boixadé Cuadrat 

Graduada en Enginyeria de la Construcció 
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APÈNDIX I: FITXES D’ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 



   
 ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES

G01 ENDERROCS
G01.G01 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA
ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS I ELEMENTS A
POCA FONDARIA

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3

Situació: SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2

Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2

Situació: MATERIALS MAL APLEGATS
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3

Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3

Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4

Situació: TERRENY IRREGULAR
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2

Situació: POLS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3

Situació: MOVIMENTS DE MAQUINARIA I CAMIONS DINS DE L'OBRA
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3

Situació: MAQUINÀRIA
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2

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

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000045 Formació 10 /12
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000082 Aïllament del procés 17
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
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I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /12 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4

   
G01.G03 ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS
ENDERROCS PER MITJANS MANUALS I MECÀNICS D'ELEMENTS SUPERFICIALS (MOBILIARI URBÀ, DIVISÒRIES,
SENYALITZACIÓ, PROTECCIONS VIÀRIES, LLUMINÀRIES...)

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2

Situació: ITINERARIS OBRA
APLECS DE MATERIAL
SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ I TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3
Situació: MANIPULACIÓ D'EINES

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: INEXISTÈNCIA DE ZONES DE SEGURETAT

ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: ELEVACIÓ I CARRETEIG DE MATERIAL, I ENDERROCS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3

Situació: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2

Situació: POLS I PARTÍCULES GENERADES ALS ENDERROCS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 3 2 4

Situació: ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA I TRANSPORT
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3

Situació: MAQUINÀRIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2

Situació: CABINA MÀQUINES
MARTELL PNEUMÀTIC

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

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2
I0000013 Ordre i neteja 17
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
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I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16

   

G02 MOVIMENTS DE TERRES
G02.G01 REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I  REPOSICIÓ

EN DESMUNT
EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2

Situació: REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MÉS DE 2 m.
ACCÉS A LA ZONA DE TREBALL

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: ITINERARIS D'OBRA

IRREGULARIDAD DEL ÀREA DE TREBALL
ACCÉS A L'EXCAVACIÓ

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3
Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOS DE FORTA PENDENT

TREBALLS EN RASES
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2

Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
ACCÉS ALS TALLS

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: MOBILITAT DE LA MAQUINÀRIA

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS

BASES NIVELLADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2

Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2

Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3

Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2

Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3

Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2

Situació: MAQUINÀRIA
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2

Situació: MAQUINÀRIA

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

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /10 /12
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 10 /12
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I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /12 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2

   
G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS
FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS
MECÀNICS

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2

Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT
ACCÉS A ZONES DE TREBALL

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL

ACCÉS A ZONES DE TREBALL
APLEC DE TERRES

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2
Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL

NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2

Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3

Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS
ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2
Situació: TREBALLS MANUALS

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

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

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3
Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA

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

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /4
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3
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I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /12 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2

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

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2

Situació: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL
ACCÉS AL TALL

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

CAMIONS SOBRECÀRREGATS
MAQUINÀRIA NO ADIENT

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4
Situació: MAQUINÀRIA NO ADIENT

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4
Situació: IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I ITINERARIS OBRA

ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2

Situació: TREBALLS MANUALS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 1 2

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3

Situació: POLS DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4

Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2

Situació: MAQUINÀRIA
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2

Situació: MAQUINÀRIA

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

MESURES PREVENTIVES

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

   

G08 PAVIMENTS
G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BIT UMINOSOS I REGS )
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3

Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3

Situació: ITINERARI OBRA
APLECS DE MATERIAL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2
Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2
Situació: ÚS D'EINES MANUALS

COPS AMB MAQUINÀRIA
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2

Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2

Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3

Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  DEL
TALÚS

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: ÚS D'EINES MANUALS

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3
Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2

Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES
POLS DE SITGES DE CIMENT

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3
Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2
Situació: MAQUINÀRIA

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

MESURES PREVENTIVES

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

treball específic
4

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

càrregues
13

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

   
G08.G02 PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. )
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2

Situació: ITINERARI D'OBRA
IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 1 2
Situació: TRANSPORT DE MATERIAL

MANIPULACIÓ DE BLOCS DE PEDRA
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2

Situació: ITINERARI D'OBRA
APLECS DE MATERIAL

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situació: ÚS D'EINES MANUALS

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2
Situació: TALL EN SEC DE PECES, PEDRES

RETIRADA DE RUNA
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2

Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE MATERIAL PRÒXIM A TALUSSOS
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2

Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS
ÚS D'EINES MANUALS

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES
DESCÀRREGA DE MATERIAL

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: POLS DE TERRES

CONFECCIÓ DE MORTER
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TALL DE PEDRA, CERÀMICA
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O

AL·LERGÈNIQUES)
2 1 2

Situació: CONTACTES AMB MORTER (CIMENT)
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3

Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA D'OBRA
FEINES DE MANTENIMIENT

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA

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

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /18
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular

càrregues
4

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16

   

G09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
G09.G01 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS

Estudi de Seguretat i Salut

 Pàgina:    8



COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE
CIRCULACIÓ I ZONES URBANITZADES

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3

Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2

Situació: ITINERARIS D'OBRA
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2
Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL

APLECS DE MATERIAL
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3

Situació: ÚS D'EINES MANUALS
COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2
Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES

CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2

Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3

Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS

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

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
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I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular

càrregues
4 /13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16

   

G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACION S
G10.G01 ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, EMBORNALS,  BUNERES,

ETC.)
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA SUPERFICIALMENT, PERICONS SIFÒNICS I DESGUASSOS, DE
MATERIAL PREFABRICAT

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2

Situació: CAIGUDA EN RASES OBERTES
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2

Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL
APLEC DE TERRES DE L'EXCAVACIÓ

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3
Situació: CAIGUDA DE TERRES DEL TALÚS

INESTABILITAT DEL TERRENY
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2

Situació: SOBRE MATERIALS MAL APLEGATS
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3

Situació: COPS AMB TUBS O PERICONS
MANIPULACIÓ DE MATERIALS (TALL, UNIÓ DE PECES)

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2
Situació: PROCESSOS D'AJUST DE MATERIAL, TALLS, UNIONS

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3
Situació: TREBALLS DE GUIATGE DE MATERIAL A LA SEVA COL·LOCACIÓ

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2
Situació: TREBALLS D'UNIÓ: SOLDADURA, TERMOSELLAT

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2
Situació: INHALACIÓ DE DISSOLVENTS

POLS TERRES
GASOS TÒXICS DE CONNEXIONS INCONTROLADES

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)

1 2 2

Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENTS
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2

Situació: MÚRIDS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4

Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA I VEHICLES D'ALTRES ACTIVITATS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 /3
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 25
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3
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I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /25
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /15
I0000045 Formació 10 /11 /13 /15

/18
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24
I0000102 Procediment previ de treball 24
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular

càrregues
3 /11 /13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14

   
G10.G02 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I DESGUASSOS, DE
MATERIAL PREFABRICAT

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2

Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4

Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU
INESTABILITAT DEL TALÚS

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1
Situació: APLECS DE MATERIAL

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2

Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3

Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2
Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)

1 2 2

Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENT
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2
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Situació: MÚRIDS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4

Situació: VEHICLEOS PROPIS I ALIENS DE L'OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /3 /25
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 1 /2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 1 /3 /4 /25
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 15
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 15
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 15
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15
I0000071 Revisió de la posta a terra 15
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 15
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24
I0000102 Procediment previ de treball 24
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular

càrregues
3 /4 /11 /13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14

   

G14 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
G14.G01 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE SUPORTS I LLUMINÀRIES, CONNEXIONS DE LÍNIES, CONNEXIÓ A
XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
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Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: OPERACIONS D'INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIES
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2

Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2

Situació: TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ D'INSTAL·LACIONS
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2

Situació: ÚS D'EINES MANUALS
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2

Situació: PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ, ENCAIX D'ELEMENTS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
PROVES D'INSTAL·LACIONS

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3
Situació: VEHICLES PROPIS I ALIENS A L'OBRA

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

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /25
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la

instal.lació
1

I0000013 Ordre i neteja 2
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 /25
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000045 Formació 10 /13
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /4
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular

càrregues
4 /13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte

elèctric
16

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 16
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tensió

   

G19 EQUIPAMENTS
G19.G01 MOBILIARI URBÀ
COL.LOCACIÓ DE BANCS, PAPERERES, JOCS INFANTILS, ETC.

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2

Situació: COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS EN ALÇADA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1

Situació: EN ÀREA DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2

Situació: MANIPULACIÓ
MANTENIMENT

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1
Situació: RESTES I SOBRANTS DE MATERIAL

MANCA IL.LUMINACIÓ
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2

Situació: AMB EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1

Situació: A L´AJUSTAR ELS ELEMENTS
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2

Situació: PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2

Situació: PER MANIPULACIÓ MANUAL
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 4 /11 /13
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càrregues
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 6
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16

   

G20 JARDINERIA
G20.G01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ
NIVELACIÓ DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSELLS, RASES I PLANTACIÓ
D'ARBRES, ARBUSTS I SEMBRA

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2

Situació: CAIGUDES EN POUS I RASES
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1

Situació: ITINERARIS D'OBRA
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: OPERACIONS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA DE ARBRES I MATERIALS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1
Situació: ITINERARIS D'OBRA

ZONAS DE TREBALL
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2

Situació: ÚS D'EINES MANUALS
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3

Situació: DESPLAÇAMENTS DE MAQUINÀRIA PER DESPLOM DE TALUSSOS O
INESTABILITAT DE SUPERFÍCIES DE TREBALL

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES PESADES

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2
Situació: POLS DE SUBSTÀNCIES D'ADOB O FITOSANITARIES

POLS DE TERRES
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O

AL·LERGÈNIQUES)
1 2 2

Situació: TERRES ADOBADES, PRODUCTES QUÍMICS FITOSANITARIS
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2

Situació: MÚRIDS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3

Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13
I0000045 Formació 9 /18
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
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I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24
I0000102 Procediment previ de treball 24
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular

càrregues
13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14

   
G20.G02 ROCALLES
COL.LOCACIÓ DE ROCALLA, ESTABILITZACIÓ DE TALUSSOS AMB ROCALLES I FORMACIÓ D'ESCALES DE JARDÍ

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2

Situació: EN COL.LOCACIÓ DE ROCALLA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3

Situació: TERRENY HETEROGENI ESCOLLERA
MANCA IL.LUMINACIÓ

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: CAIGUDA DE ROCALLA

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: TERRENY HETEROGENI

MANCA IL.LUMINACIÓ
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3

Situació: COPS AMB BARRES, CADENES, ETC
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3

Situació: ENTRE PECES DE ROCALLA
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3

Situació: DESPLAÇAMENTS PER TERRENYS IRREGULARS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL, AJUST DE ROCALLA
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3

Situació: VEHICLES D'APORTACIÓ I COL.LOCACIÓ DE ROCALLA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
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I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000045 Formació 12 /13
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14

   
G20.G03 PODA
PODA D'ARBRES I ARBUSTS AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3

Situació: PODA SOBRE ARBRES, DE ZONES ALTES
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3

Situació: TERRENYS HETEROGENIS
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4
Situació: ELEMENTS PODATS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: TERRENYS HETEROGENIS

MANCA D'IL.LUMINACIÓ
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3

Situació: EINES DE PODA
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3

Situació: SUBPRODUCTES DE LA PODA
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
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I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular

càrregues
13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16
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Modificació d’usos i ordenació de la carretera C-37z entre Igualada i Òdena 
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Projecte

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 01/04/14 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01H1000 h Coordinador d'activitats preventives 24,68000 €

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 23,30000 €

A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 20,68000 €

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 19,47000 €



Projecte

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 01/04/14 Pàg.: 2

MATERIALS

B0DZWA03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8 mm de gruix, per a 10 usos, per a seguretat i

salut

3,67000 €

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

homologat segons UNE-EN 812

5,97000 €

B1421110 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

5,99000 €

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,23000 €

B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN

352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

15,10000 €

B1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 13,37000 €

B144A103 u Parell de filtres per a respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres contra pols, vapors, fums

i partícules tòxiques en ambient amb un mínim del 16% d'oxigen, homologada segons CE

7,26000 €

B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú

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

UNE-EN 420

2,37000 €

B1462241 u Parella de botes de seguretat 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, amb puntera metàl·lica

20,60000 €

B147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes

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

d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per

un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN

365 i UNE-EN 354

54,59000 €

B1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 9,63000 €

B1483132 u Pantalons de treball, de polièster i cotó, amb butxaques laterals 7,50000 €

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons

UNE-EN 471

18,69000 €

B148F700 u Parell de braçalets per a senyalista, amb tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 i

UNE-EN 471

23,09000 €

B15A0003 u Sirena acústica de marxa enrera, per a seguretat i salut 45,00000 €

B15A0020 u Cinturó portaeines 20,60000 €

B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut 0,31000 €

BBBAA007 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, de diàmetre 10

cm, per ésser vista fins 3 m, per a seguretat i salut

2,99000 €

BBBAC015 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre

fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de

distància, per a seguretat i salut

6,52000 €

BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, amb el text en

negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser

vist fins 12 m, per a seguretat i salut

13,31000 €

BBBAD017 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text en

negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 10 cm, per ésser

vist fins 3 m, per a seguretat i salut

6,24000 €

BBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, per a

seguretat i salut

5,52000 €

BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb

el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

9,77000 €

BBC12302 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut 9,89000 €

BBC1B000 m Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats, per a seguretat i salut 0,22000 €

BBC1GFJ2 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb energia de bateria de 12 V, per a 2 usos, per

a seguretat i salut

35,67000 €



Projecte

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 01/04/14 Pàg.: 3

MATERIALS

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a seguretat i salut 36,17000 €

BQU1531A 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

246,01000 €

BQU1A50A 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

171,59000 €

BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut 47,72000 €

BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut 47,38000 €

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut 106,53000 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut 52,91000 €

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el

treball

119,21000 €

BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança general de

seguretat i salut en el treball

78,99000 €

BQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 21,39000 €

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 35,55000 €

BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 212,00000 €



Projecte

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 01/04/14 Pàg.: 4

PARTIDES D'OBRA

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

Rend.: 1,000 5,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de

polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat

segons UNE-EN 812

1,000      x 5,97000 = 5,97000

Subtotal: 5,97000 5,97000

COST DIRECTE 5,97000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,97000

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

Rend.: 1,000 5,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1421110 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

1,000      x 5,99000 = 5,99000

Subtotal: 5,99000 5,99000

COST DIRECTE 5,99000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,99000

P-3 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons

UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 0,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons

UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

1,000      x 0,23000 = 0,23000

Subtotal: 0,23000 0,23000

COST DIRECTE 0,23000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,23000

P-4 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc

industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN

352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 15,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc

industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN

352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

1,000      x 15,10000 = 15,10000

Subtotal: 15,10000 15,10000



Projecte

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 01/04/14 Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 15,10000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,10000

P-5 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules,

homologada segons UNE-EN 149

Rend.: 1,000 13,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules,

homologada segons UNE-EN 149

1,000      x 13,37000 = 13,37000

Subtotal: 13,37000 13,37000

COST DIRECTE 13,37000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,37000

P-6 H144A103 u Parell de filtres per a respirador amb dos allotjaments

laterals per a filtres contra pols, vapors, fums i

partícules tòxiques en ambient amb un mínim del

16% d'oxigen, homologada segons CE

Rend.: 1,000 7,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B144A103 u Parell de filtres per a respirador amb dos allotjaments

laterals per a filtres contra pols, vapors, fums i

partícules tòxiques en ambient amb un mínim del

16% d'oxigen, homologada segons CE

1,000      x 7,26000 = 7,26000

Subtotal: 7,26000 7,26000

COST DIRECTE 7,26000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,26000

P-7 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió

per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós

sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell,

homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 2,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió

per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós

sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell,

homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1,000      x 2,37000 = 2,37000

Subtotal: 2,37000 2,37000

COST DIRECTE 2,37000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,37000



Projecte

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 01/04/14 Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

P-8 H1462241 u Parella de botes de seguretat 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, amb

puntera metàl·lica

Rend.: 1,000 20,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1462241 u Parella de botes de seguretat 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, amb

puntera metàl·lica

1,000      x 20,60000 = 20,60000

Subtotal: 20,60000 20,60000

COST DIRECTE 20,60000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,60000

P-9 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès

anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes

subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a

subjecció, elements d'ajust, element dorsal

d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,

incorporat a un element d'amarrament composat per

un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN

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

UNE-EN 354

Rend.: 1,000 54,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès

anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes

subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a

subjecció, elements d'ajust, element dorsal

d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,

incorporat a un element d'amarrament composat per

un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN

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

UNE-EN 354

1,000      x 54,59000 = 54,59000

Subtotal: 54,59000 54,59000

COST DIRECTE 54,59000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,59000

P-10 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques

exteriors

Rend.: 1,000 9,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques

exteriors

1,000      x 9,63000 = 9,63000

Subtotal: 9,63000 9,63000



Projecte

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 01/04/14 Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 9,63000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,63000

P-11 H1483132 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb

butxaques laterals

Rend.: 1,000 7,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1483132 u Pantalons de treball, de polièster i cotó, amb

butxaques laterals

1,000      x 7,50000 = 7,50000

Subtotal: 7,50000 7,50000

COST DIRECTE 7,50000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,50000

P-12 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al

pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

Rend.: 1,000 18,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al

pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

1,000      x 18,69000 = 18,69000

Subtotal: 18,69000 18,69000

COST DIRECTE 18,69000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,69000

P-13 H148F700 u Parell de braçalets per a senyalista, amb tires

reflectants, homologats segons UNE-EN 340 i

UNE-EN 471

Rend.: 1,000 23,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B148F700 u Parell de braçalets per a senyalista, amb tires

reflectants, homologats segons UNE-EN 340 i

UNE-EN 471

1,000      x 23,09000 = 23,09000

Subtotal: 23,09000 23,09000

COST DIRECTE 23,09000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,09000

P-14 H1532581 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per

sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer

de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 5,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 19,47000 = 1,94700

Subtotal: 1,94700 1,94700
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PARTIDES D'OBRA

Materials

B0DZWA03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8

mm de gruix, per a 10 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 3,67000 = 3,67000

Subtotal: 3,67000 3,67000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01947

COST DIRECTE 5,63647

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,63647

P-15 H15A0003 u Senyal acústica de marxa enrera Rend.: 1,000 45,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B15A0003 u Sirena acústica de marxa enrera, per a seguretat i

salut

1,000      x 45,00000 = 45,00000

Subtotal: 45,00000 45,00000

COST DIRECTE 45,00000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,00000

P-16 H15A2020 u Cinturó portaeines Rend.: 1,000 20,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B15A0020 u Cinturó portaeines 1,000      x 20,60000 = 20,60000

Subtotal: 20,60000 20,60000

COST DIRECTE 20,60000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,60000

P-17 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició

de les proteccions

Rend.: 1,000 43,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,47000 = 19,47000

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 1,000 /R x 23,30000 = 23,30000

Subtotal: 42,77000 42,77000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,42770

COST DIRECTE 43,19770

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,19770

P-18 H15Z2011 h Senyaler Rend.: 1,000 19,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,47000 = 19,47000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 19,47000 19,47000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19470

COST DIRECTE 19,66470

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,66470

P-19 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6

persones

Rend.: 1,000 141,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 6,000 /R x 23,30000 = 139,80000

Subtotal: 139,80000 139,80000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 1,39800

COST DIRECTE 141,19800

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 141,19800

P-20 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos

específics de l'obra

Rend.: 1,000 19,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,47000 = 19,47000

Subtotal: 19,47000 19,47000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19470

COST DIRECTE 19,66470

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,66470

P-21 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i

Salut

Rend.: 1,000 23,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 1,000 /R x 23,30000 = 23,30000

Subtotal: 23,30000 23,30000

COST DIRECTE 23,30000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,30000

P-22 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius Rend.: 1,000 24,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H1000 h Coordinador d'activitats preventives 1,000 /R x 24,68000 = 24,68000

Subtotal: 24,68000 24,68000
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COST DIRECTE 24,68000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,68000

P-23 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

Rend.: 1,000 28,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,47000 = 19,47000

Subtotal: 19,47000 19,47000

Materials

BBBAD017 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb

llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre

sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el

cantell negre, costat major 10 cm, per ésser vist fins 3

m, per a seguretat i salut

1,000      x 6,24000 = 6,24000

BBBAA007 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, de diàmetre 10 cm, per

ésser vista fins 3 m, per a seguretat i salut

1,000      x 2,99000 = 2,99000

Subtotal: 9,23000 9,23000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19470

COST DIRECTE 28,89470

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,89470

P-24 HBBAC015 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,

normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd,

de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm,

per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el

desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 26,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,47000 = 19,47000

Subtotal: 19,47000 19,47000

Materials

BBBAC015 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,

normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd,

de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm,

per ésser vista fins 12 m de distància, per a seguretat

i salut

1,000      x 6,52000 = 6,52000

Subtotal: 6,52000 6,52000
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19470

COST DIRECTE 26,18470

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,18470

P-25 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a

quadre o pupitre de control elèctric, adherit

Rend.: 1,000 5,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a

quadre o pupitre de control elèctric, per a seguretat i

salut

1,000      x 5,52000 = 5,52000

Subtotal: 5,52000 5,52000

COST DIRECTE 5,52000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,52000

P-26 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

Rend.: 1,000 42,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,47000 = 19,47000

Subtotal: 19,47000 19,47000

Materials

BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma

negre sobre fons groc, de forma triangular amb el

cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins

12 m, per a seguretat i salut

1,000      x 9,77000 = 9,77000

BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb

llegenda indicativa d'advertència, amb el text en

negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el

cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins

12 m, per a seguretat i salut

1,000      x 13,31000 = 13,31000

Subtotal: 23,08000 23,08000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19470

COST DIRECTE 42,74470

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,74470

P-27 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària Rend.: 1,000 10,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,020 /R x 19,47000 = 0,38940

Subtotal: 0,38940 0,38940

Materials
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BBC12302 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm

d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 9,89000 = 9,89000

Subtotal: 9,89000 9,89000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00389

COST DIRECTE 10,28329

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,28329

P-28 HBC1B001 m Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color

vermell i blanc alternats i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 1,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,050 /R x 19,47000 = 0,97350

Subtotal: 0,97350 0,97350

Materials

BBC1B000 m Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color

vermell i blanc alternats, per a seguretat i salut

1,000      x 0,22000 = 0,22000

Subtotal: 0,22000 0,22000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00974

COST DIRECTE 1,20324

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,20324

P-29 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb

energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge

inclòs

Rend.: 1,000 38,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 19,47000 = 2,92050

Subtotal: 2,92050 2,92050

Materials

BBC1GFJ2 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre,

amb energia de bateria de 12 V, per a 2 usos, per a

seguretat i salut

1,000      x 35,67000 = 35,67000

Subtotal: 35,67000 35,67000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02921

COST DIRECTE 38,61971

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,61971

P-30 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

Rend.: 1,000 45,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 0,200 /R x 20,68000 = 4,13600
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A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,200 /R x 23,30000 = 4,66000

Subtotal: 8,79600 8,79600

Materials

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió

incorporada, pintat, per a seguretat i salut

1,000      x 36,17000 = 36,17000

B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors,

per a seguretat i salut

1,000      x 0,31000 = 0,31000

Subtotal: 36,48000 36,48000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13194

COST DIRECTE 45,40794

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,40794

P-31 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

Rend.: 1,000 246,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQU1531A 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

1,000      x 246,01000 = 246,01000

Subtotal: 246,01000 246,01000

COST DIRECTE 246,01000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 246,01000

P-32 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

Rend.: 1,000 171,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQU1A50A 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

1,000      x 171,59000 = 171,59000
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Subtotal: 171,59000 171,59000

COST DIRECTE 171,59000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 171,59000

P-33 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones,

col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 14,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 19,47000 = 2,92050

Subtotal: 2,92050 2,92050

Materials

BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4

usos , per a seguretat i salut

0,250      x 47,72000 = 11,93000

Subtotal: 11,93000 11,93000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,07301

COST DIRECTE 14,92351

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,92351

P-34 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones,

col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 18,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 19,47000 = 6,81450

Subtotal: 6,81450 6,81450

Materials

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

4 usos , per a seguretat i salut

0,250      x 47,38000 = 11,84500

Subtotal: 11,84500 11,84500

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,17036

COST DIRECTE 18,82986

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,82986

P-35 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i

amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 113,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 19,47000 = 6,81450

Subtotal: 6,81450 6,81450

Materials

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

per a seguretat i salut

1,000      x 106,53000 = 106,53000
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Subtotal: 106,53000 106,53000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,17036

COST DIRECTE 113,51486

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,51486

P-36 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de

capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 54,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 19,47000 = 1,94700

Subtotal: 1,94700 1,94700

Materials

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de

capacitat, per a seguretat i salut

1,000      x 52,91000 = 52,91000

Subtotal: 52,91000 52,91000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,04868

COST DIRECTE 54,90568

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,90568

P-37 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a

l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Rend.: 1,000 119,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a

l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

1,000      x 119,21000 = 119,21000

Subtotal: 119,21000 119,21000

COST DIRECTE 119,21000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 119,21000

P-38 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el

contingut establert a l'ordenança general de seguretat

i salut en el treball

Rend.: 1,000 78,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el

contingut establert a l'ordenança general de seguretat

i salut en el treball

1,000      x 78,99000 = 78,99000

Subtotal: 78,99000 78,99000



Projecte

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 01/04/14 Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 78,99000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,99000

P-39 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm Rend.: 1,000 21,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 1,000      x 21,39000 = 21,39000

Subtotal: 21,39000 21,39000

COST DIRECTE 21,39000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,39000

P-40 HQUAM000 u Reconeixement mèdic Rend.: 1,000 35,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 1,000      x 35,55000 = 35,55000

Subtotal: 35,55000 35,55000

COST DIRECTE 35,55000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,55000

P-41 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme Rend.: 1,000 212,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 1,000      x 212,00000 = 212,00000

Subtotal: 212,00000 212,00000

COST DIRECTE 212,00000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 212,00000

P-42 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les

instal·lacions

Rend.: 1,000 19,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,47000 = 19,47000

Subtotal: 19,47000 19,47000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19470

COST DIRECTE 19,66470

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,66470
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1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

 

1.1. Identificació de les obres 

Modificació d’usos i ordenació de la carretera C-37z entre els municipis d’Igualada i 

Òdena. 

1.2. Objecte 

El Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut compren el conjunt 

d’especificacions que han d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista 

com el document de Gestió Preventiva de l’obra, les proteccions a emprar per a la 

reducció de riscos, implantacions provisionals per a la salubritat i confort dels 

treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra.  

1.3. Documents que defineixen l’Estudi de Seguretat i Salut 

 

D’acord amb l’article 6 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, “Disposicions 

mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció”, l’Estudi de Seguretat i Salut 

ha de formar part del Projecte d’Obra, essent coherent amb el contingut del mateix i 

recollint les mesures preventives adequades per als riscos que comporta l’execució de 

l’obra. Ha de contenir com a mínim les següents informacions: 

 

- Memòria descriptiva 

- Identificació de riscos laborals 

- Indicació de les mesures per evitar els riscos 

- Relació de riscos que no es puguin evitar amb la indicació de mesures 

preventives i proteccions tècniques per a controlar i reduir aquests riscos 

valorant l’eficàcia  

- Mesures específiques per als treballs que impliquin riscos especials 

- Previsions per efectuar futurs treballs de manteniment amb seguretat 

 

1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 

L’Estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d’Obra, essent cadascú dels 

documents que l’integren, coherents amb el contingut del projecte, i recollir les 

mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als riscos no eliminats o reduïts 

en la fase de disseny, que comportin la realització de l’obra, en els terminis i 

circumstàncies socio-tècniques on s’hagi de materialitzar. 

El Plec de Condicions és un document contractual, incorporat al Contracte, d’obligat 

acompliment, llevat en les modificacions degudament autoritzades. 

La resta de documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius i estan 

constituïts per la memòria descriptiva, amb els documents complementaris. Aquest 

documents informatius representen una opinió fonamentada de l’autor de l’Estudi de 
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Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les 

dades que es subministren. 

2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 

Cadascun dels actors que participen en el fet constructiu estan obligats a prendre 

decisions ajustant-se als Principis Generals de l’Acció Preventiva (Article 15 a la Llei 

31/1995), dins l’àmbit de la seva capacitat de decisió: 

- Evitar riscos. 

- Avaluar els riscos que no es poden evitar. 

- Combatre els riscos en el seu origen. 

- Adaptar la feina a la persona, en referència a la concepció dels llocs de treball, 

elecció dels equips i dels mètodes de treball i producció, amb l’objectiu 

d’atenuar la feina monòtona i repetitiva per reduir-ne els efectes a la salut. 

- Tenir en compte l’evolució tècnica. 

- Substituir el que sigui perillós per el que comporti cap o poc perill. 

- Planificar la prevenció, amb la recerca d’un conjunt coherent que integri la 

tècnica, organització de la feina, condicions de treball, relacions socials i 

influència de factors ambientals. 

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

individual. 

- Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

 

2.1. Promotor 

El Promotor és qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o 

col·lectivament, decideix, impulsa, programa i finança, amb recursos propis o aliens, 

les obres de construcció per a sí mateix o per a la posterior alineació, cessió o 

lliurament a tercers. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 

- Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de 

Projecte. 

- Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al 

Projectista i al Coordinador, la documentació i informació prèvia necessària per 

l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com 

autoritzar als mateixos les modificacions pertinents. 

- Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui 

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

- Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla 

de Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el 

qual  Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes. 

- Designar els Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor 

de les seves responsabilitats. 
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- Gestionar l’”Avís Previ” davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives 

llicències i autoritzacions administratives. 

- El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en 

compte les observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament 

justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia equivalents. 

 

2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut és qualsevol persona física legalment habilitada 

pels seus coneixements específics en matèria de Construcció. És designat pel Promotor 

en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte o bé durant l’execució de l’obra. 

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

Facultativa. 

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

projecte: 

- Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el 

Projectista tingui en consideració els “Principis Generals de la Prevenció en matèria 

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

- Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la 

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

desenvolupin simultània o successivament. 

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

de treball. 

- Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per 

integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració 

del projecte d'obra. 

- Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer 

redactar l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

 

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

l’obra: 

- Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 

31/1995): 

- En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi 

de planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de 

desenvolupar simultània o successivament. 

- En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o 

fases de treball. 

- Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels 

Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i 

responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de 
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l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del 

Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i 

Salut a les obres de construcció. 

- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les 

modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta 

funció quan no calgui la designació de Coordinador. 

- Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei 

de Prevenció de Riscos Laborals. 

- Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de 

treball. 

- Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les 

persones autoritzades. 

 

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

del Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en 

Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents 

que intervinguin a l'execució material de l'obra. 

 

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al 

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

d’Obra, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 

 

2.3. Projectista 

El Projectista és el tècnic habilitat professionalment que redacta el Projecte per 

encàrrec del Promotor d’acord amb la normativa i legislació tècnica corresponent. 

Poden redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres 

tècnics de forma coordinada amb l’autor d’aquest. Quan el Projecte es desenvolupa o 

es completa mitjançant projectes parcials o altres documents tècnics, cada projectista 

ha d’assumir la titularitat del seu projecte. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 

- Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en 

fase de Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva, prendre les 

decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la 

planificació dels treballs o fases de treball durant l'execució de les obres. 

- Acordar amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 

 

2.4. Director d’Obra 

 

El Director d’Obra és el tècnic habilitat professionalment que dirigeix el 

desenvolupament de l’obra respecte els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i 

mediambientals conforme amb el projecte que el defineix, la llicència constructiva i 

altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte. En el cas que el 

Director d’Obra dirigeixi també l’execució material d’aquesta, haurà d’assumir la 



Modificació d’usos i ordenació de la carretera C-37z entre Igualada i Òdena 
 

Annex 21: Estudi de Seguretat i Salut. Plec de prescripcions  7 

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

executada.  

Poden redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres 

tècnics de forma coordinada amb l’autor d’aquest. 

El Director d’obra forma part de la Direcció de l’Obra o Direcció Facultativa. 

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

- Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de 

l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny. 

- Verificar la recepció d'obra dels productes de construcció, ordenant la realització 

dels assaigs i proves precises. 

- Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre 

d’Ordres i Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del 

Projecte. 

- Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva 

conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la 

marxa de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que 

les mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives contemplades a la redacció 

del Projecte i del seu Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

- Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament 

amb el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació 

del Pla de Seguretat i Salut del contractista. 

- Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els 

visats que siguin preceptius. 

- Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de 

Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

- Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra, seran normalment verbals, 

tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment 

del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències. 

- Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria 

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

 

2.5. Contractista o constructor i Subcontractistes 

El Contractista és qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, 

assumeix contractualment davant del promotor, el compromís d’executar, en 

condicions de solvència i seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les 

obres o part d’aquestes amb subjecció al Contracte, Projecte i Estudi de Seguretat i 

Salut.  

El Subcontractista és qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment 

davant el contractista, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de 

l’obra d’acord amb el contracte, el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 
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Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista o constructor i 

Subcontractistes: 

- El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de 

l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les 

instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la 

finalitat de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i 

l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides 

en el Projecte 

- Tenir acreditació empresarial i la solvència i la capacitació tècnica, professional i 

econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar 

com constructor. 

- Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor, a 

l’obra i que per la seva titulació o experiència haurà de tenir la capacitat adequada 

d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra. 

- Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho 

requereixi. 

- Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra 

dins dels límits establerts en el Contracte. 

- Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i 

Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora 

corresponents a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del 

Contractista i presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 

- El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de 

Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

- Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 

- Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de 

les mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut en relació amb les 

obligacions que corresponen directament a ells o als treballadors autònoms que 

hagin contractat. 

- Els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències 

que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla. 

- El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de 

prevenció de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 

- Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als 

Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat l’avaluació de riscos i la 

planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal 

exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves 

obligacions en matèria d’informació i formació respecte als treballadors de l’obra. 

- El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que 

concorren a l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació. 

- Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no 

eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 

- El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant 

l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs, per 
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assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets 

servir a l'obra. 

- El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director 

Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció 

Facultativa. El Director Tècnic  podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap 

d'Obra, o bé, delegarà la funció a un altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements 

contrastats i suficients de construcció a peu d'obra.  

- El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució 

de les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre 

d'Incidències. 

- Serà responsabilitat del Contractista i del Director Tècnic, o del Cap d'Obra o 

Encarregat, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, 

de conformitat a la normativa legal vigent. 

- El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut, 

així com de la supervisió de seguretat, tant del personal propi com subcontractat, 

facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, formació, informació i 

capacitació del personal, conservació i reposició dels elements de protecció 

personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions 

Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i 

horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, 

característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i 

neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, 

apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i emmagatzematges de 

materials, ordre d'execució dels treballs constructius, seguretat de les màquines, 

grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en general, 

distància i localització d'estesa i canalitzacions de les companyies 

subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i d’obligat 

compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui 

afectar a aquest centre de treball. 

- El Director Tècnic o el Cap d'Obra, visitaran l'obra com a mínim una vegada al dia i 

hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà 

d’estar present a l'obra durant la realització de tot el treball que s'executi. 

L'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i Salut 

del Centre de Treball per part del Contractista. 

- L'acceptació expressa del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut 

l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, 

característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà 

al·legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 

- El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a 

cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu 

entorn, i serà responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui 

ocasionar a tercers, tant per omissió com per negligència o imprudència 

professional, del personal al seu càrrec. Les instruccions i ordres que doni la 

Direcció d’Obra seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els 

efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, 
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s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències. En cas d’incompliment reiterat 

dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut, el Coordinador i Tècnics de la 

Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, 

Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els 

representants del Servei de Prevenció del Contractista o Subcontractistes, tenen el 

dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a 

reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 

- Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus 

desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels 

Contractistes o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms. 

- També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte 

de l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a 

l'entrada, per a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la 

protecció d'accessos i l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de 

les oficines d'obra. 

- El Contractista haurà de disposar d'un efectiu Pla d'Emergència per a l'obra, en 

previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc 

al personal d'obra, a tercers o als medis o instal·lacions de la pròpia obra. 

- El Contractista i Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius 

sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

- La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per 

operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de 

grua mòbil i en altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un 

tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una 

copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del 

responsable tècnic que autoritza l'habilitació. 

- Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons 

la Instrucció Tècnica Complementaria “MIE-AEM-4” aprovada pel Reial Decret 

837/2003, per garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que 

es pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar. 

- El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es 

troba en possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf 

anterior, així mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a 

l'obra compleixen totes i cadascunes de les especificacions establertes a l'ITC 

“MIEAEM-4”. 

 

2.6. Treballadors Autònoms 

 

Els Treballadors Autònoms són les persones físiques diferents al Contractista o 

Subcontractista que realitzaran de forma personal i directa una activitat professional, 

sense cap subjecció a un contracte de treball. Assumeixen contractualment davant el 

Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar determinades 

parts o instal·lacions de l’obra. 
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Competències en matèria de Seguretat i Salut dels Treballadors Autònoms: 

- Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals.. 

- Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del 

Reial Decret 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

- Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels 

treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

- Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats 

empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

- Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el Reial Decret 

1215/1997, de 18 de juliol, pel  qual s'estableixen les disposicions mínimes de 

seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per part dels treballadors. 

- Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el Reial Decret 

773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a 

la utilització dels equips de protecció individual per part dels treballadors. 

- Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 

seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra. 

 

2.7. Treballadors 

 

Els Treballadors són les persones físiques diferents al Contractista, Subcontractista o 

Treballador Autònom que realitzaran de forma personal i directa una activitat 

professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un contracte de treball. 

Assumeixen contractualment davant l’empresari el compromís de desenvolupar a 

l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut des Treballadors: 

- Obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 

- Indicar els perills potencials. 

- Té responsabilitat dels actes personals. 

- Rebre la informació adequada i comprensible i formular propostes, en relació a la 

seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut. 

- Consultar i participar, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals. 

- Adreçar-se a l'autoritat competent. 

- Interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i la 

dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 

- Té el dret de fer us d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, 

previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant 

el temps que duri la seva permanència a l’obra. 
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3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 

 

3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 

L’ordre de preferència dels document contractuals en matèria de seguretat i salut és el 

següent: 

- Escriptura del Contracte. 

- Bases del concurs. 

- Plec de prescripcions per a la redacció dels Estudis de Seguretat i Salut en fase 

de projecte i d’obra. 

- Plec de Condicions Generals del projecte. 

- Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

- Procediments Operatius de Seguretat i Salut i Procediments de control 

Administratiu de Seguretat, redactats pel Coordinador de Seguretat. 

- Plànols de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

- Pla d’Acció Preventiva de l’empresari – contractista. 

- Pla de Seguretat i Salut. 

- Procediments, instruccions i Normes de Seguretat i Salut interna del 

Contractista o Subcontractistes. 

Els documents que integren el Contracte es consideraran explicatius i les discrepàncies 

interpretatives en temes de seguretat seran aclarides i corregides pel Director d’Obra i 

posteriorment transmetrà al Contractista les interpretacions pertinents. 

Si el Contractista descobreix errades, discrepàncies o contradiccions ho haurà de 

notificar al Director d’Obra per escrit, qui després de parlar amb el Coordinador de 

Seguretat, notificarà la resolució al Contractista. 

Totes les parts del Contracte són complementàries entre si, per tant, qualsevol treball 

requerit en un sol document tindrà el mateix caràcter contractual que si estigués 

recollits en tots.  

 

3.2. Vigència de l’Estudi de Seguretat i Salut 

 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà indicar en l’Acta d’aprovació del Pla de 

Seguretat la declaració de subsistència d’aquells aspectes que puguin estar, segons el 

criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat i Salut, com ara 

ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de Seguretat del Contractista. 

Els procediments operatius o administratius de seguretat, que redactin el Coordinador 

de Seguretat i Salut posteriorment a l’aprovació del Pla de Seguretat, tindrà la 

consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat essent 

vinculant per les parts contractants.  
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3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 

D’acord amb el Reial Decret 1627/1997, cada contractista està obligat a redactar, 

abans de l’inici d’execució de l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest Estudi 

de Seguretat i Salut als seus medis, mètodes d’execució i al “Pla d’acció preventiva 

interna d’empresa”, realitzat conforme amb l’article 1 i 2 apartats 1, 8 i 9 del Reial 

Decret 39/1997 “Llei de prevenció de riscos laborals”. No obstant, el Contractista té 

plena llibertat per estructurar el Pla se Seguretat i Salut segons el seu criteri. 

3.4. Llibre d’incidències 

 

La Direcció d’Obra facilitarà el document oficial “Llibre d’incidències” visat pel Col·legi 

Professional corresponent. D’acord amb l’article 13 del Reial Decret 1627/1997 de 24 

d’octubre, el llibre d’incidències ha d’estar permanentment a l’obra, en poder del 

Coordinador de Seguretat i Salut i a disposició de la Direcció d’Obra, Contractistes, 

Subcontractistes i Treballadors Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de 

Seguretat i Salut i del Supervisor de Seguretat, els quals podran realitzar les anotacions 

adients respecte a les desviacions del compliment del Pla de Seguretat i Salut. El 

Contractista procedirà a notificar a l’Autoritat Laboral en un termini inferior a 24 

hores. 

 

3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document “Conveni de Prevenció i 

Coordinació” i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat. 

El Conveni de Prevenció i Coordinació podrà ser elevat a escriptura pública a 

requeriment de les parts atorgants del mateix, sent totes les despeses notarials i fiscals 

que se’n derivin a càrrec del Contractista. 

Els terminis de la documentació contractual (contemplada en l’apartat 2.1 del present 

Plec) junt amb els terminis de tots els documents aquí incorporats, constitueixen 

l’acord total entre les parts. Cap modificació verbal als mateixos tindrà validesa o 

efecte algun. 

El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors a complir al 

pactat en la documentació contractual relacionat amb matèria de seguretat. El 

Contractista no és representant legal del Promotor, per tant, aquest no serà 

responsable de les responsabilitats que assumeixi el Contractista. 

Tots els recursos brindats per a la documentació contractual vinculada a la seguretat, 

hauran de ser interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol altre 

recurs prescrit per la llei. 

Les controvèrsies que sorgeixin entre les parts, respecte la interpretació de la 

documentació contractual vinculada a la seguretat, seran competència de la jurisdicció 

civil. 
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4. NORMATIVA LEGAL D’APLICACIÓ 

 

Per a la realització del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista haurà de tenir en 

compte la normativa vigent, obligatòria o no, que pugui ser d’aplicació durant la 

redacció de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

A continuació, s’adjunta la normativa aplicable, a títol orientatiu i sense caràcter 

limitatiu. 

 

4.1. Textos generals 

 

- Quadre de Malalties Professionals. Reial Decret 1995/1978. BOE de 25 d’agost 

de 1978. Modificada per Reial Decret 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de 

desembre de 1981. 

- Convenis Col·lectius 

- Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 1940. BOE 

3 de febrer de 1940, en vigor capítol VII. 

- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. Reial Decret 

486 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en Treball en l'àmbit de les 

empreses de treball temporal. Reial Decret 216/1999 de 5 de febrer. BOE 24 

de febrer de 1999. 

- Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la 

Construcció. O.M. 

- 20 de maig de 1952. BOE 15 de juny de 1958. 

- Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 d’agost de 

1970. BOE5, 7, 8, 9 de setembre de 1970, en vigor capítols VI i XVI, i les 

modificacions O.22 de març de 1972. BOE 31 de març de 1972 i O.27 de juliol 

de 1973. BOE 31 de juliol de 1973. 

- Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de març de 

1971. BOE 16 de març de 1971, en vigor parts del títol II. 

- Reglament d’Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses. D. 2414/1961 

de 30 de novembre. BOE 7 de desembre de 1961. 

- Ordre Aprovació del Model de Llibre d’Incidències en les obres de Construcció. 

O.M. 12 de gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de gener de 1998. 

- Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. Reial Decret 

2001/1983 de 28 de juliol. BOE 29 de juliol de 1983. Anul·lada Parcialment per 

Reial Decret 1561/1995 de 21 de setembre. BOE 26 de setembre de 1995. 

- Establiment de Models de Notificació d’Accidents de Treball. O.M. 16 de 

desembre de 1987. BOE 29 de desembre de 1987. 

- Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de 

novembre de 1995. Complementada per Reial Decret 614/2001 de 8 de juny. 

BOE 21 de juny de 2001. 

- Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la 

prevenció de riscos laborals. BOE núm. 298 de 13 de desembre. 
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- Reglament dels Serveis de Prevenció. Reial Decret 39/1997 de 17 de gener. 

BOE 31 de gener de 1997. Modificat per Reial Decret 780/1998 de 30 d'abril. 

BOE 1 de maig de 1998. 

- Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. Reial Decret 485/1997 de 14 

d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació Manual de 

Càrregues que comportin Riscos, en particular dorsolumbars, per als 

treballadors. Reial Decret 487/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 

1997. 

- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que inclouen 

pantalles de visualització. Reial Decret 488/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE de 

23 d’abril de 1997. 

- Funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals 

de la Seguretat Social i Desenvolupament d’Activitats de Prevenció de Riscos 

Laborals. O. de 22 d’abril de 1997. BOE de 24 d’abril de 1997. 

- Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb l’Exposició a 

Agents Biològics durant el treball. Reial Decret 664/1997 de 12 de maig. BOE 

de 24 de maig de 1997. Modificada per O de 25 de març de 1998. BOE 3 de 

març de 1998. 

- Protecció de la seguretat i la salut dels treballadors contra els Riscos 

relacionats amb els Agents Químics durant el treball. Reial Decret 374/2001 de 

6 d'abril. BOE 1 de maig de 2001. 

- Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats a riscos derivats 

d'atmosferes explosives en el lloc de treball. Reial Decret 681/2003 de 12 de 

juny. BOE 18 de juny de 2003. 

- Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. Reial Decret 665/1997 de 12 

de maig. BOE de 24 de maig de 1997. Modificada per Reial Decret 1124/2000 

de 16 de juny. BOE 17 de juny de 2000. 

- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels 

treballadors d’Equips de Protecció Individual. Reial Decret 773/1997 de 30 de 

maig. BOE de 12 de juny de 1997. 

- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la Utilització pels treballadors 

dels Equips de Treball. Reial Decret 1215/1997 de 18 de juliol. BOE de 7 

d’agost de 1997. 

- Disposicions mínimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels 

Treballadors en les Activitats Mineres. Reial Decret 1389/1997 de 5 de 

setembre. BOE de 7 d’octubre de 1997. 

- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. Reial 

Decret 1627/1997 de 24 d’octubre. BOE de 25 d’octubre de 1997. 

- Real Decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, 

de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d’activitats 

empresarials. BOE de 31 de gener de 2004. 

- Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial 

Decret 1215/1997, de 18 de juliol, en el que s'estableixen les disposicions 
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mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per part 

dels treballadors, en matèria de treballs temporals en alçada. 

- Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i 

seguretat dels treballadors en front als riscos derivats o que puguin derivar-se 

de la exposició a vibracions mecàniques. 

 

4.2. Condicions ambientals 

 

- Il·luminació en els Centres de Treball. O.M. 26 d’agost de 1940. BOE 29 d’agost 

de 1940. 

- Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de l’exposició a soroll 

durant el treball. Reial Decret 1316/1989 de 27 d’octubre. BOE 2 de novembre 

de 1989. 

- Reial Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i seguretat 

dels treballadors en front als riscos relacionats amb la exposició al soroll. 

 

4.3. Incendis 

 

- Norma Bàsica Edificacions NBE - CPI / 96. 

- Ordenances Municipals 

- Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 

forestals, i Ordre MAB/62/2003 per la qual es desenvolupen les mesures 

preventives establertes pel Decret 64/1995 (Generalitat de Catalunya). 

 

4.4. Instal·lacions elèctriques 

 

- Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió. Decret 3151/1968 de 28 de 

novembre. BOE 27 de desembre de 1968. Rectificat: BOE 8 de març de 1969. 

- Reglament Electro-tècnic per a Baixa Tensió. Reial Decret 842/2002 de 2 

d'agost. BOE 18 de setembre de 2002. 

- Instruccions Tècniques Complementàries. 

 

4.5. Equips i maquinària 

 

- Reglament de Recipients a Pressió. Reial Decret 1244/1979 de 4 d’abril. BOE 29 

de maig de 1979. 

- Reglament d’Aparells d’Elevació i el seu manteniment. Reial Decret 2291/1985 

de 8 de novembre. BOE 11 de desembre de 1985. 

- Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. BOE 14 

de juny de 1977. Modificacions: BOE 7 de març de 1981 i 16 de novembre de 

1981. 

- Reglament de Seguretat en les Màquines. Reial Decret 1849/2000 de 10 de 

novembre. BOE 2 de desembre de 2000. 
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- Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors d’Equips 

de Treball. Reial Decret 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 7 d’agost de 1997. 

- Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines. 

- Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines. 

- ITC – MIE – AEM1: Ascensors Electromecànics. O. 23 de setembre de 1987. 

BOE 6 d’octubre de 1987. Modificació: O. 11 d’octubre de 1988. BOE 21 

d’octubre de 1988. Autorització de la instal·lació d'ascensors amb màquines en 

fossat. Resolució 10 de setembre de 1998. BOE 25 de setembre de 1998. 

Autorització de la instal·lació d'ascensors sense sala de màquines. Resolució 3 

d'abril de 1997. BOE 23 d'abril de 1997. 

- ITC – MIE – AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. Reial Decret 

836/2003 de 27 de maig de 2003. BOE 17 de juliol de 2003. 

- ITC – MIE – AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de maig de 

1989. BOE 9 de juny de 1989. 

- ITC – MIE – AEM4: Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, referent a 

grues mòbils autopropulsades. Reial Decret 837/2003 de 27 de maig de 2003. 

BOE 17 de juliol de 2003. 

- ITC - MIE - MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de Protecció 

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

 

 

4.6. Equips de protecció individual 

 

- Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de Protecció 

Individual. Reial Decret 1407/1992 de 20 de novembre. BOE 28 de desembre 

de 1992. Modificat per O.M. de 16 de maig de 1994 i per Reial Decret 

159/1995 de 3 de febrer. BOE 8 de març de 1995 i complementat per la 

Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de setembre de 2000, i modificada per 

la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 2002. 

- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels 

Treballadors d’Equips de Protecció Individual. Reial Decret 773/1997 de 30 de 

maig de 1997. 

- Reglament sobre comercialització d’Equips de Protecció Individual (RD 

1407/1992, de 20 de novembre. BOE núm. 311 de 28 de desembre, modificat 

pel RD 159/1995, de 2 de febrer. BOE núm. 57 de 8 de març, i per l’O. de 20 de 

febrer de 1997. BOE núm. 56 de 6 de març), i modificada per la Resolució de 27 

de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 2002. 

- Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV de la 

Resolució de 18 de març de 1998, de la Direcció General de Tecnologia i 

Seguretat Industrial. (BOE núm. 151 de 25 de juny de 1999). Complementada 

per la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de setembre de 2000. 
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4.7. Senyalització 

 

- Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en el 

Treball. Reial Decret 485/1997. BOE 14 d’abril de 1997. 

- Normes sobre senyalització d’obres a carreteres. Instrucció 8.3. I.C. del MOPU. 

 

4.8. Diversos 

 

- Quadre de Malalties Professionals. Reial Decret 1995/1978. BOE de 25 d’agost 
de 1978. Modificada per Reial Decret 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de 
desembre de 1981. 

- Convenis Col·lectius 

 

5. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 

 

5.1. Previsions del Contractista a l’aplicació de les Tècniques de Seguretat 

La Prevenció de Sinistralitat Laboral pretén detectar i corregir els riscos d’accidents 

laborals. 

El Contractista Principal ha de reflectir al Pla de Seguretat i Salut la manera de 

desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà a l’obra. 

A continuació, es descriuen les diferents Tècniques Analítiques i Operatives de 

Seguretat. 

5.1.1. Tècniques Analítiques de Seguretat 

Tenen com a objectiu la detecció de riscos i la recerca de les seves causes. 

 Prèvies als accidents 

- Inspeccions de seguretat 

- Anàlisi de treball 

- Anàlisi Estadística de la sinistralitat 

- Anàlisi de l’entorn de treball 

 

 Posteriors als accidents 

- Notificació d’accidents 

- Registre d’accidents 

- Investigació Tècnica d’Accidents 

 

5.1.2. Tècniques Operatives de Seguretat 

El seu objectiu és eliminar les causes i a través d’aquestes corregir el risc. 
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El Contractista ha de tenir desenvolupat un sistema d’aplicació de Tècniques 

Operatives al Pla de Seguretat i Salut sobre: 

 El Factor Tècnic: 

- Sistemes de Seguretat 

- Proteccions col·lectives i resguards 

- Manteniment Preventiu 

- Normes 

- Senyalització 

 

 El Factor Humà: 

- Test de selecció de personal 

- Reconeixements mèdics prelaborals 

- Formació 

- Aprenentatge 

- Propaganda 

- Acció de grup 

- Disciplina 

- Incentius  

 

5.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 

 

El Contractista ha d’incloure a les empreses subcontractades i treballadors autònoms 

en el desenvolupament del Pla de Seguretat i Salut, així com també els documents 

tipus en el seu format real i els procediments de complimentació utilitzats a la seva 

estructura empresarial, amb l’objectiu de controlar la qualitat de la Prevenció de la 

Sinistralitat Laboral. 

 

5.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l’Empresa Contractista competents en 

matèria de Seguretat i Salut 

El comitè encarregat de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i Salut de 

l’obra seran els establerts per a la normativa vigent, assenyalant-se al Pla de Seguretat, 

la relació amb l’organigrama general de Seguretat i salut de l’empresa adjudicatària de 

les obres. 

El Contractista haurà d’acreditar l’existència d’un Servei Tècnic de Seguretat i Salut 

com a departament staff depenent de la Direcció de l’Empresa Contractista, dotat dels 

recursos i qualificació necessària d’acord amb el Reial Decret 39/1997 “Reglament dels 

serveis de Prevenció”. 

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vetar la participació del Delegat Sindical de 

Prevenció en el cas que no reuneixi la capacitació tècnica preventiva del correcte 

compliment de la seva missió. 
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L’obra haurà de disposar de Tècnic de Seguretat i Salut a temps parcial que assessori 

als responsables tècnics de l’empresa constructora i la brigada de reposició i 

manteniment de les proteccions de seguretat. 

5.4. Obligacions de l’Empresa Contractista competent en matèria de Medicina de 

Treball 

 

El Servei de Medicina de Treball s’encarregarà de vetllar per les condicions higièniques 

que ha de reunir el centre de treball. Respecte les instal·lacions mèdiques a l’obra, hi 

haurà com a mínim una farmaciola d’urgència, que estarà correctament assenyalada i 

contindrà de tot allò que es disposa a la normativa vigent. Es revisarà periòdicament el 

control i reposició d’existències. 

 

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene, el contractista principal desenvoluparà 

l’organigrama i les funcions i competències de l’estructura en Medicina Preventiva. 

 

Tot el personal de l’obra (propi, subcontractat o autònom) haurà d’haver passat un 

reconeixement mèdic d’ingrés i estar classificat d’acord amb les seves condicions 

psicofísiques. Independentment del reconeixement d’ingrés, tots els treballadors es 

sotmetran com a mínim a un reconeixement periòdic anual.  

 

L’equip mèdic del servei de prevenció de l’empresa ha d’establir al Pla de Seguretat i 

Salut un programa d’actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 

- Higiene i Prevenció al Treball 

- Medicina preventiva dels treballadors 

- Assistència Mèdica 

- Educació sanitària i preventiva dels treballadors 

- Participació en Comitè de Seguretat i Salut 

- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d’empresa 

 

5.5. Competències de Formació en Seguretat a l’obra 

El Contractista ha d’establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d’actuació en el 

qual quedi reflectit un sistema de formació inicial bàsic als nous treballadors, personal 

que és traslladat a un nou lloc de treball o que ingressin com a operadors de màquines, 

vehicles o aparells d’elevació.  

La formació adequada s’efectuarà al personal per assegurar el correcte ús dels medis 

que disposen per a millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat en el treball.  
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6. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, MÀQUINES O 

MÀQUINES FERRAMENTES 

 

6.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines o Màquines Ferramentes 

Són un conjunt de peces o òrgans units entre sí, dels quals com a mínim un és mòbil, i 

d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de 

forma solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada a la 

transformació, tractament, desplaçament i accionament d’un material. 

Quan l’equip, màquina o màquina ferramenta disposin d’elements de seguretat que es 

comercialitzin per separat per a garantir la funció de seguretat en el seu ús, aquests 

adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà 

Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’instruccions d’utilització on 

figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així com les 

normes de seguretat i altres instruccions que siguin exigides en les Instruccions 

Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran plànols i esquemes per al 

manteniment i verificació tècnica. Hauran de portar també una placa de material 

durador i fixada en un lloc visible on figuraran les següents dades: 

- Nom del fabricant 

- Any de fabricació, importació o subministrament 

- Tipus i número de fabricació 

- Potència (Kw) 

- Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat 

acreditada 

 

6.2. Condicions d’elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, 

Màquines o Màquines Ferramentes 

 

 Elecció d’un equip 

Els Equips, Màquines o Màquines Ferramentes s’hauran de seleccionar en base als 

criteris de garanties de seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi 

Ambient de Treball. 

 Condicions d’utilització 

Les condicions d’utilització són les que es contemplen en l’Annex II del Reial Decret 

1215, de 18 de juliol, “Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització 

pels treballadors dels Equips de Treball”. 

 Emmagatzematge i manteniment 

 

- Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge fixades pel fabricant i 

contingudes a la “Guia de manteniment preventiu”. 
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- Els elements es reemplaçaran, netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i 

col·locaran al lloc assignat per les indicacions del fabricant. 

- S’emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures 

compreses entre els 15 i 25ºC. 

- L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’equips 

estaran documentats i custodiats, amb justificant de recepció de 

conformitat, lliurament i rebut, per un responsable tècnic, delegat per 

l’usuari.  

 

6.3. Normativa aplicable 

Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les 

legislacions dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), 

modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, 

de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 

22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un 

sols text mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98).  

 

Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), 

modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95).  

 

Entrada en vigor del Reial Decret 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins 

l’1/1/95.  

 

Entrada en vigor del Reial Decret 56/1995: el 9/2/95. 

 

 

 

 

 

 

Igualada, juliol 2014 

 

Meritxell Boixadé Cuadrat 

Enginyeria de la Construcció 
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Estudi de Seguretat i Salut 
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Amidaments 



Projecte

AMIDAMENTS Data: 01/04/14 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol 01  SEGURETAT I SALUT
Titol 3 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 10,000

3 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352,
UNE-EN 397 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

5 H144A103 u Parell de filtres per a respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres contra pols, vapors, fums i partícules
tòxiques en ambient amb un mínim del 16% d'oxigen, homologada segons CE

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

6 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

8 H1462241 u Parella de botes de seguretat 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, amb puntera
metàl·lica

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

11 H1483132 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

EUR



Projecte

AMIDAMENTS Data: 01/04/14 Pàg.: 2

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

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

13 H148F700 u Parell de braçalets per a senyalista, amb tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol 01  SEGURETAT I SALUT
Titol 3 02  PROTECCIONS COL·LECTIVES

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

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

2 H1532581 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm
de gruix, amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

3 H15A0003 u Senyal acústica de marxa enrera

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 H15A2020 u Cinturó portaeines

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

5 H15Z2011 h Senyaler

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

6 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 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol 01  SEGURETAT I SALUT
Titol 3 03  SENYALITZACIÓ PROVISIONAL

1 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

2 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

EUR



Projecte

AMIDAMENTS Data: 01/04/14 Pàg.: 3

3 HBBAC015 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, 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

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

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

6 HBC1B001 m Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 500,000

7 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol 01  SEGURETAT I SALUT
Titol 3 04  FORMACIÓ I REUNIONS

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

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

3 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

5 HQUAM000 u Reconeixement mèdic

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

6 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol 01  SEGURETAT I SALUT
Titol 3 05  EQUIPAMENT MÈDIC

EUR



Projecte

AMIDAMENTS Data: 01/04/14 Pàg.: 4

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

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

EUR
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Projecte

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 01/04/14

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €5,97uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

P- 1

(CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

 €5,99uH1421110 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 NORANTA-NOU CÈNTIMS)

 €0,23uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458P- 3
(ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €15,10uH1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

P- 4

(QUINZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €13,37uH1446004 Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149P- 5
(TRETZE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €7,26uH144A103 Parell de filtres per a respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres contra pols, vapors, fums
i partícules tòxiques en ambient amb un mínim del 16% d'oxigen, homologada segons CE

P- 6

(SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €2,37uH1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

P- 7

(DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €20,60uH1462241 Parella de botes de seguretat 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, amb puntera metàl·lica

P- 8

(VINT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €54,59uH147D102 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 354

P- 9

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

 €9,63uH1481131 Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriorsP- 10
(NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €7,50uH1483132 Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques lateralsP- 11
(SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €18,69uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

P- 12

(DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

 €23,09uH148F700 Parell de braçalets per a senyalista, amb tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 i
UNE-EN 471

P- 13

(VINT-I-TRES EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €5,64m2H1532581 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa
d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

P- 14

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €45,00uH15A0003 Senyal acústica de marxa enreraP- 15
(QUARANTA-CINC EUROS)

 €20,60uH15A2020 Cinturó portaeinesP- 16
(VINT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €43,20hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 17
(QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €19,66hH15Z2011 SenyalerP- 18
(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

 €141,20uH16F1003 Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 19
(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €19,66hH16F1004 Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 20
(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

 €23,30uH16F1005 Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i SalutP- 21
(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

 €24,68hH16F3000 Presencia al lloc de treball de recursos preventiusP- 22
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €28,89uHBBAA007 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- 23

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

 €26,18uHBBAC015 Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 24

(VINT-I-SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

 €5,52uHBBAE001 Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adheritP- 25
(CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €42,74uHBBAF004 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- 26

(QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €10,28uHBC12300 Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçàriaP- 27
(DEU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

 €1,20mHBC1B001 Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats i amb el desmuntatge
inclòs

P- 28

(UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €38,62uHBC1GFJ1 Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el
desmuntatge inclòs

P- 29

(TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

 €45,41uHM31161J Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs

P- 30

(QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €246,01mesHQU1531A 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- 31

(DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB UN CÈNTIMS)

 €171,59mesHQU1A50A 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- 32

(CENT SETANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

 €14,92uHQU25201 Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 33
(CATORZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)
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 €18,83uHQU27502 Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòsP- 34
(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

 €113,51uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòsP- 35
(CENT TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

 €54,91uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 36

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

 €119,21uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

P- 37

(CENT DINOU EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

 €78,99uHQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

P- 38

(SETANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

 €21,39uHQUACCJ0 Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cmP- 39
(VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

 €35,55uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 40
(TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

 €212,00uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 41
(DOS-CENTS DOTZE EUROS)

 €19,66hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacionsP- 42
(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

Igualada, juny 2014

L´autor del Projecte,

Meritxell Boixade Cuadrat
Graduada en Enginyeria de la Construcció
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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

5,97 €

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

homologat segons UNE-EN 812

5,97000 €

Altres conceptes 0,00000 €

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

5,99 €

B1421110 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

5,99000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-3 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-4 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons

UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

15,10 €

B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons

UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

15,10000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-5 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 13,37 €

B1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 13,37000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-6 H144A103 u Parell de filtres per a respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres contra pols, vapors,

fums i partícules tòxiques en ambient amb un mínim del 16% d'oxigen, homologada segons

CE

7,26 €

B144A103 u Parell de filtres per a respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres contra pols, vapors,

fums i partícules tòxiques en ambient amb un mínim del 16% d'oxigen, homologada segons

CE

7,26000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-7 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de

cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN

388 i UNE-EN 420

2,37 €

B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de

cautxú rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN

388 i UNE-EN 420

2,37000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-8 H1462241 u Parella de botes de seguretat 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, amb puntera metàl·lica

20,60 €

B1462241 u Parella de botes de seguretat 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, amb puntera metàl·lica

20,60000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-9 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,

bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,

element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element

d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,

UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

54,59 €
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B147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,

bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,

element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element

d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,

UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

54,59000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-10 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-11 H1483132 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals 7,50 €

B1483132 u Pantalons de treball, de polièster i cotó, amb butxaques laterals 7,50000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-12 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 segons

UNE-EN 471

18,69000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-13 H148F700 u Parell de braçalets per a senyalista, amb tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 i

UNE-EN 471

23,09 €

B148F700 u Parell de braçalets per a senyalista, amb tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 i

UNE-EN 471

23,09000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-14 H1532581 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa

d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

5,64 €

B0DZWA03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8 mm de gruix, per a 10 usos, per a

seguretat i salut

3,67000 €

Altres conceptes 1,97000 €

P-15 H15A0003 u Senyal acústica de marxa enrera 45,00 €

B15A0003 u Sirena acústica de marxa enrera, per a seguretat i salut 45,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-16 H15A2020 u Cinturó portaeines 20,60 €

B15A0020 u Cinturó portaeines 20,60000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-17 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 43,20 €

Altres conceptes 43,20000 €

P-18 H15Z2011 h Senyaler 19,66 €

Altres conceptes 19,66000 €

P-19 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 141,20 €

Altres conceptes 141,20000 €

P-20 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 19,66 €

Altres conceptes 19,66000 €

P-21 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut 23,30 €

Altres conceptes 23,30000 €
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P-22 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 24,68 €

Altres conceptes 24,68000 €

P-23 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 el text

en negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 10 cm,

per ésser vist fins 3 m, per a seguretat i salut

6,24000 €

BBBAA007 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, de

diàmetre 10 cm, per ésser vista fins 3 m, per a seguretat i salut

2,99000 €

Altres conceptes 19,66000 €

P-24 HBBAC015 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc

sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m

de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

26,18 €

BBBAC015 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc

sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12

m de distància, per a seguretat i salut

6,52000 €

Altres conceptes 19,66000 €

P-25 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, per a

seguretat i salut

5,52000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-26 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 €

BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma

triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat

i salut

9,77000 €

BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, amb el text

en negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 41 cm, per

ésser vist fins 12 m, per a seguretat i salut

13,31000 €

Altres conceptes 19,66000 €

P-27 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 10,28 €

BBC12302 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut 9,89000 €

Altres conceptes 0,39000 €

P-28 HBC1B001 m Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats i amb el

desmuntatge inclòs

1,20 €

BBC1B000 m Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats, per a seguretat i

salut

0,22000 €

Altres conceptes 0,98000 €

P-29 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el

desmuntatge inclòs

38,62 €

BBC1GFJ2 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb energia de bateria de 12 V, per a 2

usos, per a seguretat i salut

35,67000 €

Altres conceptes 2,95000 €

P-30 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 €
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B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut 0,31000 €

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a seguretat i salut 36,17000 €

Altres conceptes 8,93000 €

P-31 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 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

246,01000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-32 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 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

171,59000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-33 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 14,92 €

BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut 11,93000 €

Altres conceptes 2,99000 €

P-34 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 18,83 €

BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut 11,84500 €

Altres conceptes 6,98500 €

P-35 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-36 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-37 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 i salut

en el treball

119,21000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-38 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general

de seguretat i salut en el treball

78,99 €

BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança

general de seguretat i salut en el treball

78,99000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-39 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 21,39 €
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BQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 21,39000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-40 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 35,55 €

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 35,55000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-41 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-42 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions 19,66 €

Altres conceptes 19,66000 €

Igualada, juny 2014

L´autor del Projecte,

Meritxell Boixade Cuadrat

Graduada en Enginyeria de la Construcció



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pressupost 



Projecte

PRESSUPOST Data: 01/04/14 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 01 Seguretat i Salut

Titol 3 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 (P - 1)

5,97 10,000 59,70

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)

5,99 10,000 59,90

3 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,

homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 4)

15,10 5,000 75,50

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

UNE-EN 458 (P - 3)

0,23 20,000 4,60

5 H144A103 u Parell de filtres per a respirador amb dos allotjaments laterals per a

filtres contra pols, vapors, fums i partícules tòxiques en ambient amb

un mínim del 16% d'oxigen, homologada segons CE (P - 6)

7,26 5,000 36,30

6 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada

segons UNE-EN 149 (P - 5)

13,37 5,000 66,85

7 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,

amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció

elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P -

7)

2,37 10,000 23,70

8 H1462241 u Parella de botes de seguretat 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, amb puntera metàl·lica (P - 8)

20,60 10,000 206,00

9 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors (P - 10) 9,63 10,000 96,30

10 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,

bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament

dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal

d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element

d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat

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

UNE-EN 354 (P - 9)

54,59 2,000 109,18

11 H1483132 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals (P - 11) 7,50 10,000 75,00

12 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,

homologada segons UNE-EN 471 (P - 12)

18,69 10,000 186,90

13 H148F700 u Parell de braçalets per a senyalista, amb tires reflectants, homologats

segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 (P - 13)

23,09 10,000 230,90

TOTAL Titol 3 01.01.01 1.230,83

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 01 Seguretat i Salut

Titol 3 02 Proteccions col·lectives

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

(P - 17)

43,20 30,000 1.296,00

2 H1532581 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases,

d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm de gruix, amb el

desmuntatge inclòs (P - 14)

5,64 10,000 56,40

3 H15A0003 u Senyal acústica de marxa enrera (P - 15) 45,00 1,000 45,00

4 H15A2020 u Cinturó portaeines (P - 16) 20,60 5,000 103,00

EUR
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5 H15Z2011 h Senyaler (P - 18) 19,66 20,000 393,20

6 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 - 30)

45,41 1,000 45,41

TOTAL Titol 3 01.01.02 1.939,01

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 01 Seguretat i Salut

Titol 3 03 Senyalització provisional

1 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 - 26)

42,74 2,000 85,48

2 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 - 23)

28,89 2,000 57,78

3 HBBAC015 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada

amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o

quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància,

fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 24)

26,18 2,000 52,36

4 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de

control elèctric, adherit (P - 25)

5,52 0,000 0,00

5 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 27) 10,28 30,000 308,40

6 HBC1B001 m Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc

alternats i amb el desmuntatge inclòs (P - 28)

1,20 500,000 600,00

7 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de

bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs (P - 29)

38,62 2,000 77,24

TOTAL Titol 3 01.01.03 1.181,26

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 01 Seguretat i Salut

Titol 3 04 Formació i reunions

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

19)

141,20 2,000 282,40

2 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -

20)

19,66 30,000 589,80

3 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 22) 24,68 30,000 740,40

4 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut (P - 21) 23,30 4,000 93,20

5 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 40) 35,55 10,000 355,50

6 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 41) 212,00 1,000 212,00

TOTAL Titol 3 01.01.04 2.273,30

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 01 Seguretat i Salut

Titol 3 05 Equipament mèdic

EUR



Projecte

PRESSUPOST Data: 01/04/14 Pàg.: 3

1 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general

de seguretat i salut en el treball (P - 37)

119,21 2,000 238,42

2 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut

establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 38)

78,99 2,000 157,98

3 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm (P - 39) 21,39 2,000 42,78

TOTAL Titol 3 01.01.05 439,18

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 01 Seguretat i Salut

Titol 3 06 Instal·lacions d'higiene i benestar

1 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 - 31)

246,01 1,000 246,01

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 - 32)

171,59 1,000 171,59

3 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el

desmuntatge inclòs (P - 33)

14,92 2,000 29,84

4 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el

desmuntatge inclòs (P - 35)

113,51 1,000 113,51

5 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,

col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 36)

54,91 1,000 54,91

6 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el

desmuntatge inclòs (P - 34)

18,83 1,000 18,83

7 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (P - 42) 19,66 10,000 196,60

TOTAL Titol 3 01.01.06 831,29

EUR



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resum de pressupost 
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 01/04/14 Pàg.: 1

NIVELL 3: Titol 3 Import

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

Titol 3 01.00.01  Proteccions individuals 1.230,83

Titol 3 01.00.02  Proteccions col·lectives 1.939,01

Titol 3 01.00.03  Senyalització provisional 1.181,26

Titol 3 01.00.04  Formació i reunions 2.273,30

Titol 3 01.00.05  Equipament mèdic 439,18

Titol 3 01.00.06  Instal·lacions d'higiene i benestar 831,29

Capítol 01.00  Seguretat i Salut 7.894,87

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

7.894,87

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

NIVELL 2: Capítol Import

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

Capítol 01.00  Seguretat i Salut 7.894,87

Obra 01 Pressupost 001 7.894,87

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

7.894,87

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

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

7.894,87

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

euros



Projecte

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 7.894,87

Subtotal 7.894,87

21 % IVA SOBRE 7.894,87................................................................................................. 1.657,92

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 9.552,79

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( NOU MIL CINC-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS )

Igualada, juny 2014

L´autor del Projecte,

Meritxell Boixade Cuadrat
Graduada en Enginyeria de la Construcció
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Annex 22: Justificació de preus 3 

1. INTRODUCCIÓ 

En el present Annex es justifica l’import dels preus unitaris que figuren en el Quadre de preus 

número 1 i que són els que han servit de base per a la determinació del Pressupost de l’obra. 

Els preus que es presenten a la Justificació de preus són d’Execució Material. 

 

2. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

La justificació de preus del present projecte es basa en el banc de preus GISA Obra Civil 2010 

v1, realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. 

Per a la utilització d’un banc de preus homogeni s’ha decidit contemplar els sobrecostos per 

obres de petit import, així com els sobrecostos a diverses comarques de Catalunya en un únic 

coeficient. 

El coeficient seleccionat per contemplar aquests aspectes és el percentatge de costos 

indirectes que s’aplica a la justificació de preus. 

El cost mínim d’indirectes per tot tipus d’obra s’estima en un 5,00%, augmentant-se en funció 

dels aspectes abans esmentats. 

Per raons d’ubicació de l’obra, i atès que aquesta es troba a la comarca de l’Anoia, serà 

d’aplicació un percentatge d’increment del 0,00%. 

Així doncs, el coeficient d’indirectes a aplicar en aquest projecte és del 5,00%. 

 

3. LLISTAT DE JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

En el següent llistat es relacionen els costs corresponents a la mà d’obra, maquinària i 

materials juntament amb els preus descompostos de les unitats d’obra del present projecte. 

Totes aquestes unitats són objecte d’amidament i abonament en el Pressupost. La codificació 

d’aquestes unitats és la mateixa per a la Justificació de preus, Amidaments, Quadres de preus i 

Pressupost.  

 

 

 

 



Pressupost

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0112000 h Cap de colla 23,29000 €

A0121000 h Oficial 1a 21,99000 €

A013U001 h Ajudant 19,53000 €

A0140000 h Manobre 18,39000 €

A0150000 h Manobre especialista 19,03000 €



Pressupost

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 56,43000 €

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 18,85000 €

C110U085 h Fresadora de paviment 105,53000 €

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 53,56000 €

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 66,65000 €

C131U015 h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o equivalent 64,74000 €

C131U016 h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o equivalent 118,26000 €

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 41,30000 €

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 47,05000 €

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 71,04000 €

C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 55,14000 €

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 59,20000 €

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 68,66000 €

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 12,86000 €

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 9,06000 €

C1500031 h Camió cisterna amb bomba d'alta pressió 121,77000 €

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 39,24000 €

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 41,01000 €

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 51,37000 €

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 77,52000 €

C1501U05 h Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans pendents) 71,58000 €

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 40,01000 €

C1503U10 h Camió grua de 5 t 41,71000 €

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 7,81000 €

C1700002 h Equip per a execució de junts en fresc de paviment de formigó 11,92000 €

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,95000 €

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 30,70000 €

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 57,93000 €

C170AG00 h Estenedora de paviments de formigó 75,61000 €

C170AG10 h Enllestidora de paviments de formigó 54,94000 €

C170E00U h Escombradora autopropulsada 41,10000 €

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 66,18000 €

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 70,02000 €

C1B02AU0 h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 37,92000 €

C1B0AU05 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 30,40000 €

C2005U00 h Regle vibratori per a formigonat de soleres 4,10000 €

C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,19000 €

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 3,75000 €

CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 5,38000 €

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 6,85000 €



Pressupost

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,01000 €

B033U030 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens 22,15000 €

B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 80,56000 €

B055U320 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus ECR-1d 0,35000 €

B055U330 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum, tipus ECR-2d-m 0,56000 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

68,25000 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 72,84000 €

B060UU02 m3 Formigó HF-4 MPa de consistència plàstica, amb 340 kg/m3 de ciment CEM IV/B 32,5 N i granulat
granític, inclòs transport a l'obra

79,86000 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 88,90000 €

B0813U01 kg Additiu superfluidificant per a formigó 0,95000 €

B0A3UC10 kg Clau acer 1,21000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,43000 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,26000 €

B0DZ1021 u Amortització d'encofrat per m3 de formigó en paviments rígids, fixat amb clavilles 10,01000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,27000 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 1,40000 €

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 2,27000 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,91000 €

B9651U06 m Peça de formigó per a vorada, de 14-17x28 cm, tipus T-3 sèrie 1a 4,44000 €

B9651U08 m Peça de formigó per a vorada, de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN 7,64000 €

B9E1U001 m2 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x2,5 cm 5,18000 €

B9H1U520 t Mescla bituminosa en calent AC22 D per a capa de trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a peu
de planta asfàltica

25,67000 €

B9H3U002 t Mescla bituminosa en calent BBTM 11A, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta
asfàltica

28,84000 €

BBC1U271 u Captafars per a barrera de seguretat, amb revestiment reflectant DG nivell 3, a les dues cares,
inclosos elements de fixació

3,93000 €

BBM1U011 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport

81,01000 €

BBM1U034 u Placa d'acer galvanitzat de 90x90 cm, d'indicacions generals i carrils, amb revestiment reflectant
EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport

111,21000 €

BBM1U102 u Placa triangular de 135 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport

123,11000 €

BBM21003 m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/120a, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció
doble ona, part proporcional de separador, pal C-120, elements de fixació, material auxiliar i
captafars

21,92000 €

BBM2U580 u Extrem per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus en accessos, galvanitzada en
calent, incloent 4 m de tanca de secció doble ona, part proporcional de separadors, pals tubulars
de 100 mm o 120x55 mm, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars

148,17000 €

BBM2U603 m Part proporcional de separador, pal tubular de 100 mm, elements de fixació, material auxiliar i
captafars
per a muntatge de barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/120b, amb tanca de secció doble ona
recuperada de la pròpia obra

9,74000 €

BBMF2100 m Barrera de seguretat de fusta, amb separador, incloent tanca de fusta de secció arrodonida, part
proporcional de separador, pal cada 4 m, elements de fixació i material auxiliar

29,05000 €

BBMX2100 m Barrera de seguretat mixta metàl·lica a la banda exterior i de fusta a la banda interior 28,50000 €

FNL0001 U Fanal autònom LUX+ LED 5.220,00000 €



Pressupost

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

FNL0002 U Fanal autònom LUX+ LED 471,75000 €



Pressupost

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

P-1 EN1U001 u Fanal autònom LUX+ LED, inclou el transport a l'obra
i el muntatge, l'enclavament i soldadura

Rend.: 28,750 5.226,74 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,81009

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 1,32383

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 1,52974

Subtotal: 3,66366 3,66366

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 41,71000 = 1,45078

CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 1,000 /R x 5,38000 = 0,18713

C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 3,19000 = 0,11096

C1B0AU05 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 1,000 /R x 30,40000 = 1,05739

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,81000 = 0,27165

Subtotal: 3,07791 3,07791

Materials

FNL0001 U Fanal autònom LUX+ LED 1,000      x 5.220,00000 = 5.220,00000

Subtotal: 5.220,00000 5.220,00000

COST DIRECTE 5.226,74157
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.226,74157

P-2 EN1U002 u Fanal autònom PRQ LED, inclou el transport a l'obra i
el muntatge, l'enclavament i soldadura

Rend.: 28,750 478,49 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,81009

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 1,32383

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 1,52974

Subtotal: 3,66366 3,66366

Maquinària

CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 1,000 /R x 5,38000 = 0,18713

C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 3,19000 = 0,11096

C1B0AU05 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 1,000 /R x 30,40000 = 1,05739

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,81000 = 0,27165

C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 41,71000 = 1,45078

Subtotal: 3,07791 3,07791

Materials

FNL0002 U Fanal autònom LUX+ LED 1,000      x 471,75000 = 471,75000

Subtotal: 471,75000 471,75000

COST DIRECTE 478,49157
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 478,49157



Pressupost

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

P-3 G219U010 m Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus,
amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de
formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 28,000 4,48 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 1,35929

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,16636

Subtotal: 1,52565 1,52565

Maquinària

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,100 /R x 41,01000 = 0,14646

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

1,000 /R x 56,43000 = 2,01536

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,050 /R x 66,65000 = 0,11902

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

1,000 /R x 18,85000 = 0,67321

Subtotal: 2,95405 2,95405

COST DIRECTE 4,47970
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,47970

P-4 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o
paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota
mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 16,000 5,94 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 1,18938

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,29113

Subtotal: 1,48051 1,48051

Maquinària

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,200 /R x 41,01000 = 0,51263

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,100 /R x 66,65000 = 0,41656

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

1,000 /R x 56,43000 = 3,52688

Subtotal: 4,45607 4,45607

COST DIRECTE 5,93658
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,93658

P-5 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa,
incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 21,000 4,52 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,90619



Pressupost

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,22181

Subtotal: 1,12800 1,12800

Maquinària

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,200 /R x 41,01000 = 0,39057

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

1,000 /R x 56,43000 = 2,68714

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,100 /R x 66,65000 = 0,31738

Subtotal: 3,39509 3,39509

COST DIRECTE 4,52309
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,52309

P-6 G219U202 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles
bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual i
transport dels materials resultants a la central per a
reciclat de la mescla, inclosa la neteja de la superfície

Rend.: 1.500,000 0,33 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 0,02537

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,01466

A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 23,29000 = 0,00466

Subtotal: 0,04469 0,04469

Maquinària

C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 41,10000 = 0,02740

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 3,000 /R x 77,52000 = 0,15504

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent

1,000 /R x 53,56000 = 0,03571

C110U085 h Fresadora de paviment 1,000 /R x 105,53000 = 0,07035

Subtotal: 0,28850 0,28850

COST DIRECTE 0,33319
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,33319

P-7 G21B1001 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o
abocador de barana d'acer galvanitzat

Rend.: 61,542 1,75 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,35732

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,07569

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 0,61844

Subtotal: 1,05145 1,05145

Maquinària

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 1,000 /R x 39,24000 = 0,63761

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 /R x 3,75000 = 0,06093

Subtotal: 0,69854 0,69854
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COST DIRECTE 1,74999
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,74999

P-8 G21B1002 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o
abocador de barrera de seguretat metàl·lica de secció
doble ona tipus BMSNA4 o BMSNR4 , inclòs part
proporcional de suports

Rend.: 42,000 3,33 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 0,90619

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,52357

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,11090

Subtotal: 1,54066 1,54066

Maquinària

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 /R x 3,75000 = 0,08929

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 1,000 /R x 39,24000 = 0,93429

C131U015 h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o
equivalent

0,500 /R x 64,74000 = 0,77071

Subtotal: 1,79429 1,79429

COST DIRECTE 3,33495
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,33495

P-9 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de
senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,
inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega
i transport a l'abocador dels materials resultants

Rend.: 4,000 34,71 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 1,16450

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 5,49750

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 9,51500

Subtotal: 16,17700 16,17700

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 41,71000 = 10,42750

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,250 /R x 39,24000 = 2,45250

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

1,000 /R x 18,85000 = 4,71250

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 /R x 3,75000 = 0,93750

Subtotal: 18,53000 18,53000

COST DIRECTE 34,70700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,70700
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P-10 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques

Rend.: 395,000 0,73 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,400 /R x 19,03000 = 0,06745

A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 23,29000 = 0,01769

Subtotal: 0,08514 0,08514

Maquinària

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,000 /R x 68,66000 = 0,17382

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,200 /R x 66,65000 = 0,03375

C131U016 h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent

0,200 /R x 118,26000 = 0,05988

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,200 /R x 59,20000 = 0,02997

C1501U05 h Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a
grans pendents)

0,350 /R x 71,58000 = 0,06343

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,500 /R x 40,01000 = 0,05065

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,000 /R x 71,04000 = 0,17985

Subtotal: 0,59135 0,59135

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050

Subtotal: 0,05050 0,05050

COST DIRECTE 0,72699
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,72699

P-11 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb
grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 13,000 27,94 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 1,46385

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,44788

Subtotal: 1,91173 1,91173

Maquinària

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 1,000 /R x 9,06000 = 0,69692

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

1,000 /R x 41,30000 = 3,17692

Subtotal: 3,87384 3,87384

Materials

B033U030 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm,
per a drens

1,000      x 22,15000 = 22,15000

Subtotal: 22,15000 22,15000
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COST DIRECTE 27,93557
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,93557

P-12 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones
no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre
perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o
aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Rend.: 800,000 0,22 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,00728

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,02379

Subtotal: 0,03107 0,03107

Maquinària

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 2,000 /R x 41,01000 = 0,10253

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

1,000 /R x 66,65000 = 0,08331

Subtotal: 0,18584 0,18584

COST DIRECTE 0,21691
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,21691

P-13 G9650006 m Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-3, de peces
prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada

Rend.: 24,000 22,85 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 6,000 /R x 18,39000 = 4,59750

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,99000 = 3,66500

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,97042

Subtotal: 9,23292 9,23292

Maquinària

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

1,000 /R x 6,85000 = 0,28542

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,95000 = 0,08125

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,250 /R x 51,37000 = 0,53510

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,250 /R x 41,30000 = 0,43021

Subtotal: 1,33198 1,33198

Materials

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,100      x 1,40000 = 0,14000

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,069      x 68,25000 = 4,70925

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,021      x 88,90000 = 1,86690
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B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 2,27000 = 0,04540

B9651U06 m Peça de formigó per a vorada, de 14-17x28 cm, tipus
T-3 sèrie 1a

1,050      x 4,44000 = 4,66200

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,43000 = 0,86000

Subtotal: 12,28355 12,28355

COST DIRECTE 22,84845
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,84845

P-14 G9650020 m Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces
prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada

Rend.: 23,000 27,60 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 6,000 /R x 18,39000 = 4,79739

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,99000 = 3,82435

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 1,01261

Subtotal: 9,63435 9,63435

Maquinària

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,250 /R x 51,37000 = 0,55837

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

1,000 /R x 6,85000 = 0,29783

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,95000 = 0,08478

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,250 /R x 41,30000 = 0,44891

Subtotal: 1,38989 1,38989

Materials

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,100      x 1,40000 = 0,14000

B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 2,27000 = 0,04540

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,43000 = 0,86000

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,023      x 88,90000 = 2,04470

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,080      x 68,25000 = 5,46000

B9651U08 m Peça de formigó per a vorada, de 25x13-7 cm, tipus
AMERICAN

1,050      x 7,64000 = 8,02200

Subtotal: 16,57210 16,57210

COST DIRECTE 27,59634
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,59634

P-15 G9E1U010 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x2,5
cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió i totes les feines adients

Rend.: 26,000 26,17 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra

A0140000 h Manobre 7,000 /R x 18,39000 = 4,95115

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,99000 = 3,38308

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,89577

Subtotal: 9,23000 9,23000

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 41,71000 = 0,80212

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,500 /R x 12,86000 = 0,24731

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,500 /R x 41,30000 = 0,79423

Subtotal: 1,84366 1,84366

Materials

B9E1U001 m2 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de
20x20x2,5 cm

1,050      x 5,18000 = 5,43900

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,030      x 88,90000 = 2,66700

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,100      x 68,25000 = 6,82500

B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,002      x 80,56000 = 0,16112

Subtotal: 15,09212 15,09212

COST DIRECTE 26,16578
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,16578

P-16 G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica
o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals,
incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació
de junts tallats en fresc i totes les feines adients

Rend.: 6,000 95,52 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 6,34333

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 7,33000

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,97042

Subtotal: 14,64375 14,64375

Maquinària

C2005U00 h Regle vibratori per a formigonat de soleres 1,000 /R x 4,10000 = 0,68333

Subtotal: 0,68333 0,68333

Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 5,000      x 0,43000 = 2,15000

B0A3UC10 kg Clau acer 0,250      x 1,21000 = 0,30250

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

1,000      x 1,26000 = 1,26000

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050      x 72,84000 = 76,48200

Subtotal: 80,19450 80,19450
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COST DIRECTE 95,52158
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,52158

P-17 G9GA0022 m3 Paviment de formigó HF-4, amb granular granític, de
qualsevol gruix, incloent estesa amb estenedora,
vibratge, estriat, formació de junts tallats en fresc i
totes les feines adients

Rend.: 24,000 111,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 19,03000 = 3,17167

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 18,39000 = 1,53250

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,99000 = 3,66500

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,97042

Subtotal: 9,33959 9,33959

Maquinària

C2005U00 h Regle vibratori per a formigonat de soleres 2,000 /R x 4,10000 = 0,34167

C170AG10 h Enllestidora de paviments de formigó 1,000 /R x 54,94000 = 2,28917

C170AG00 h Estenedora de paviments de formigó 1,000 /R x 75,61000 = 3,15042

C1700002 h Equip per a execució de junts en fresc de paviment de
formigó

1,000 /R x 11,92000 = 0,49667

Subtotal: 6,27793 6,27793

Materials

B0DZ1021 u Amortització d'encofrat per m3 de formigó en
paviments rígids, fixat amb clavilles

1,000      x 10,01000 = 10,01000

B0813U01 kg Additiu superfluidificant per a formigó 1,700      x 0,95000 = 1,61500

B060UU02 m3 Formigó HF-4 MPa de consistència plàstica, amb 340
kg/m3 de ciment CEM IV/B 32,5 N i granulat granític,
inclòs transport a l'obra

1,050      x 79,86000 = 83,85300

Subtotal: 95,47800 95,47800

COST DIRECTE 111,09552
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 111,09552

P-18 G9H1U520 t Mescla bituminosa en calent AC22 surf B60/70 D,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum

Rend.: 122,000 32,88 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 19,03000 = 0,62393

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 0,36049

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,19090

Subtotal: 1,17532 1,17532

Maquinària

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 70,02000 = 0,57393

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 66,18000 = 0,54246

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 57,93000 = 0,47484
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C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 7,000 /R x 77,52000 = 4,44787

Subtotal: 6,03910 6,03910

Materials

B9H1U520 t Mescla bituminosa en calent AC22 D per a capa de
trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

1,000      x 25,67000 = 25,67000

Subtotal: 25,67000 25,67000

COST DIRECTE 32,88442
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,88442

P-19 G9H3U465 m2 Mescla bituminosa en calent BBTM 11A BM-3c,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum, amb una dotació de 65 kg/m2

Rend.: 1.600,000 2,42 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 19,03000 = 0,04758

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,01456

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 0,02749

Subtotal: 0,08963 0,08963

Maquinària

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 70,02000 = 0,04376

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 66,18000 = 0,04136

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 57,93000 = 0,03621

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 7,000 /R x 77,52000 = 0,33915

Subtotal: 0,46048 0,46048

Materials

B9H3U002 t Mescla bituminosa en calent BBTM 11A, inclòs filler,
sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

0,065      x 28,84000 = 1,87460

Subtotal: 1,87460 1,87460

COST DIRECTE 2,42471
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,42471

P-20 G9J1U325 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
ECR-1d, sobre ferm vell

Rend.: 700,000 0,41 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,02719

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,03141

Subtotal: 0,05860 0,05860

Maquinària

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 30,70000 = 0,04386

C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 41,10000 = 0,05871

Subtotal: 0,10257 0,10257
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Materials

B055U320 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum,
tipus ECR-1d

0,700      x 0,35000 = 0,24500

Subtotal: 0,24500 0,24500

COST DIRECTE 0,40617
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,40617

P-21 G9J1U335 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
ECR-2d-m sobre ferm vell

Rend.: 700,000 0,55 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,03141

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,02719

Subtotal: 0,05860 0,05860

Maquinària

C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 41,10000 = 0,05871

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 30,70000 = 0,04386

Subtotal: 0,10257 0,10257

Materials

B055U330 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum,
tipus ECR-2d-m

0,700      x 0,56000 = 0,39200

Subtotal: 0,39200 0,39200

COST DIRECTE 0,55317
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,55317

P-22 GB2A001 m Barrera de seguretat mixta metàl·lica i de fusta, amb
separador, incloent tanca de secció simple metàl·lica i
de fusta, part proporcional de separador, pal de perfil
C-120 cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar
i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment
col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

Rend.: 25,000 35,42 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 1,52240

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 1,75920

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,93160

Subtotal: 4,21320 4,21320

Maquinària

C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 3,19000 = 0,12760

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 41,71000 = 0,83420

CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 1,000 /R x 5,38000 = 0,21520

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,81000 = 0,31240

C1B0AU05 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 1,000 /R x 30,40000 = 1,21600

Subtotal: 2,70540 2,70540
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Materials

BBMX2100 m Barrera de seguretat mixta metàl·lica a la banda
exterior i de fusta a la banda interior

1,000      x 28,50000 = 28,50000

Subtotal: 28,50000 28,50000

COST DIRECTE 35,41860
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,41860

P-23 GB2A1003 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb
separador, tipus BMSNA4/120a, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part
proporcional de separador, pal de perfil C-120 cada 4
m, elements de fixació, material auxiliar i captafars,
inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada
en recta o corbada de qualsevol radi

Rend.: 25,000 28,84 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 1,52240

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 1,75920

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,93160

Subtotal: 4,21320 4,21320

Maquinària

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,81000 = 0,31240

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 41,71000 = 0,83420

C1B0AU05 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 1,000 /R x 30,40000 = 1,21600

C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 3,19000 = 0,12760

CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 1,000 /R x 5,38000 = 0,21520

Subtotal: 2,70540 2,70540

Materials

BBM21003 m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/120a,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, part proporcional de separador, pal C-120,
elements de fixació, material auxiliar i captafars

1,000      x 21,92000 = 21,92000

Subtotal: 21,92000 21,92000

COST DIRECTE 28,83860
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,83860

P-24 GB2AU580 u Extrem de barrera de seguretat metàl·lica de
qualsevol tipus en accesos, galvanitzada en calent,
incloent 4 m de tanca de secció doble ona, pals de
perfil tubulars de 100 mm o 120x55 mm, separadors,
topall final, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat en
recta o corba de qualsevol radi

Rend.: 4,500 186,61 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 8,45778

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 9,77333
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A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 5,17556

Subtotal: 23,40667 23,40667

Maquinària

CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 1,000 /R x 5,38000 = 1,19556

C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 3,19000 = 0,70889

C1B0AU05 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 1,000 /R x 30,40000 = 6,75556

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,81000 = 1,73556

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 41,71000 = 4,63444

Subtotal: 15,03001 15,03001

Materials

BBM2U580 u Extrem per a barrera de seguretat metàl·lica de
qualsevol tipus en accessos, galvanitzada en calent,
incloent 4 m de tanca de secció doble ona, part
proporcional de separadors, pals tubulars de 100 mm
o 120x55 mm, topall final, elements de fixació,
material auxiliar i captafars

1,000      x 148,17000 = 148,17000

Subtotal: 148,17000 148,17000

COST DIRECTE 186,60668
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 186,60668

P-25 GB2YU603 m Muntatge de barrera de seguretat metàl·lica simple,
amb separador, tipus BMSNA4/120b, amb tanca de
secció doble ona recuperada de la pròpia obra,
incloent part proporcional de separador, pal de perfil
tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i
soldadures, totalment col·locada en recta o corbada
de qualsevol radi

Rend.: 28,750 15,76 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 1,32383

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 1,52974

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,81009

Subtotal: 3,66366 3,66366

Maquinària

CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 1,000 /R x 5,38000 = 0,18713

C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 3,19000 = 0,11096

C1B0AU05 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 1,000 /R x 30,40000 = 1,05739

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,81000 = 0,27165

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 41,71000 = 0,72539

Subtotal: 2,35252 2,35252

Materials

BBM2U603 m Part proporcional de separador, pal tubular de 100
mm, elements de fixació, material auxiliar i captafars
per a muntatge de barrera metàl·lica simple, tipus
BMSNA4/120b, amb tanca de secció doble ona
recuperada de la pròpia obra

1,000      x 9,74000 = 9,74000

Subtotal: 9,74000 9,74000
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COST DIRECTE 15,75618
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,75618

P-26 GBA1U000 m2 Despintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes,
lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes
sobre el paviment amb pintura acrílica en solució
aquosa o amb dissolvent del color del paviment,
incloent el premarcatge

Rend.: 20,000 11,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 1,16450

A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 21,99000 = 3,29850

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 1,90300

Subtotal: 6,36600 6,36600

Maquinària

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,81000 = 0,39050

C1B02AU0 h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 1,000 /R x 37,92000 = 1,89600

Subtotal: 2,28650 2,28650

Materials

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,480      x 0,91000 = 0,43680

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,
per a marques vials

0,900      x 2,27000 = 2,04300

Subtotal: 2,47980 2,47980

COST DIRECTE 11,13230
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,13230

P-27 GBA1U001 m Despintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre
paviment amb pintura acrílica en solució aquosa o
amb dissolvent del color del paviment, incloent el
premarcatge

Rend.: 730,000 0,49 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 0,05214

A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 21,99000 = 0,09037

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,03190

Subtotal: 0,17441 0,17441

Maquinària

C1B02AU0 h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 1,000 /R x 37,92000 = 0,05195

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,81000 = 0,01070

Subtotal: 0,06265 0,06265

Materials

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,048      x 0,91000 = 0,04368

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,
per a marques vials

0,090      x 2,27000 = 0,20430



Pressupost

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,24798 0,24798

COST DIRECTE 0,48504
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,48504

P-28 GBA1U010 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge.

Rend.: 730,000 0,49 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 0,05214

A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 21,99000 = 0,09037

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,03190

Subtotal: 0,17441 0,17441

Maquinària

C1B02AU0 h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 1,000 /R x 37,92000 = 0,05195

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,81000 = 0,01070

Subtotal: 0,06265 0,06265

Materials

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,048      x 0,91000 = 0,04368

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,
per a marques vials

0,090      x 2,27000 = 0,20430

Subtotal: 0,24798 0,24798

COST DIRECTE 0,48504
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,48504

P-29 GBA1U050 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge.

Rend.: 345,000 1,49 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,06751

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 0,11032

A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 21,99000 = 0,19122

Subtotal: 0,36905 0,36905

Maquinària

C1B02AU0 h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 1,000 /R x 37,92000 = 0,10991

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,81000 = 0,02264

Subtotal: 0,13255 0,13255

Materials

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,192      x 0,91000 = 0,17472

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,
per a marques vials

0,360      x 2,27000 = 0,81720
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Subtotal: 0,99192 0,99192

COST DIRECTE 1,49352
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,49352

P-30 GBA2A002 m Barrera de seguretat de fusta, amb separador,
incloent tanca de fusta de secció arrodonida, part
proporcional de separador, pal cada 4 m, elements de
fixació i material auxiliar, inclòs enclavament i
soldadures, totalment col·locada en recta o corbada
de qualsevol radi

Rend.: 25,000 35,97 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 1,52240

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 1,75920

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,93160

Subtotal: 4,21320 4,21320

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 41,71000 = 0,83420

CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 1,000 /R x 5,38000 = 0,21520

C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 3,19000 = 0,12760

C1B0AU05 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 1,000 /R x 30,40000 = 1,21600

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,81000 = 0,31240

Subtotal: 2,70540 2,70540

Materials

BBMF2100 m Barrera de seguretat de fusta, amb separador,
incloent tanca de fusta de secció arrodonida, part
proporcional de separador, pal cada 4 m, elements de
fixació i material auxiliar

1,000      x 29,05000 = 29,05000

Subtotal: 29,05000 29,05000

COST DIRECTE 35,96860
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,96860

P-31 GBA31001 m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes,
lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes
sobre el paviment, amb pintura acrílica en solució
aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge

Rend.: 20,000 11,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 1,90300

A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 21,99000 = 3,29850

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 1,16450

Subtotal: 6,36600 6,36600

Maquinària

C1B02AU0 h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 1,000 /R x 37,92000 = 1,89600
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C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,81000 = 0,39050

Subtotal: 2,28650 2,28650

Materials

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,480      x 0,91000 = 0,43680

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,
per a marques vials

0,900      x 2,27000 = 2,04300

Subtotal: 2,47980 2,47980

COST DIRECTE 11,13230
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,13230

P-32 GBB1U011 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell 1,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada

Rend.: 4,000 94,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 4,88250

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 5,49750

Subtotal: 10,38000 10,38000

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 2,60688

Subtotal: 2,60688 2,60688

Materials

BBM1U011 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al
suport

1,000      x 81,01000 = 81,01000

Subtotal: 81,01000 81,01000

COST DIRECTE 93,99688
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,99688

P-33 GBB1U034 u Placa d'acer galvanitzat de 90x90 cm, per a senyals
de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils
(S-50/S-63), amb revestiment reflectant EG nivell 1,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada

Rend.: 4,000 124,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 5,49750

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 4,88250

Subtotal: 10,38000 10,38000

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 2,60688

Subtotal: 2,60688 2,60688

Materials
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BBM1U034 u Placa d'acer galvanitzat de 90x90 cm, d'indicacions
generals i carrils, amb revestiment reflectant EG nivell
1, inclosos elements de fixació al suport

1,000      x 111,21000 = 111,21000

Subtotal: 111,21000 111,21000

COST DIRECTE 124,19688
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 124,19688

P-34 GBB1U102 u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals
de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada

Rend.: 3,000 140,43 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 6,51000

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 7,33000

Subtotal: 13,84000 13,84000

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 3,47583

Subtotal: 3,47583 3,47583

Materials

BBM1U102 u Placa triangular de 135 cm, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport

1,000      x 123,11000 = 123,11000

Subtotal: 123,11000 123,11000

COST DIRECTE 140,42583
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 140,42583

P-35 GBC1U271 u Captafars per a barrera de seguretat metàl·lica, amb
revestiment reflectant DG nivell 3, a les dues cares,
totalment col·locat

Rend.: 18,000 6,82 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 1,22167

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 1,08500

Subtotal: 2,30667 2,30667

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 0,57931

Subtotal: 0,57931 0,57931

Materials

BBC1U271 u Captafars per a barrera de seguretat, amb
revestiment reflectant DG nivell 3, a les dues cares,
inclosos elements de fixació

1,000      x 3,93000 = 3,93000

Subtotal: 3,93000 3,93000
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COST DIRECTE 6,81598
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,81598

P-36 GD53U002 m Desplaçament transversal cuneta amb peces de
formigó de 100x150 mm, inclou la retirada de les
peces actuals i la nova col·locació d'aquestes

Rend.: 15,000 9,01 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 2,53733

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,29000 = 0,77633

Subtotal: 3,31366 3,31366

Maquinària

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

1,000 /R x 66,65000 = 4,44333

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

1,000 /R x 18,85000 = 1,25667

Subtotal: 5,70000 5,70000

COST DIRECTE 9,01366
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,01366

P-37 GD53U003 m Cuneta americana de formigó de 1,10 m d'amplada Rend.: 25,000 5,78 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 1,52240

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,93160

Subtotal: 2,45400 2,45400

Maquinària

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,800 /R x 47,05000 = 1,50560

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

0,200 /R x 56,43000 = 0,45144

C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 0,250 /R x 55,14000 = 0,55140

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,500 /R x 41,01000 = 0,82020

Subtotal: 3,32864 3,32864

COST DIRECTE 5,78264
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,78264

P-38 GD53U010 m Neteja i restitució de cuneta de qualsevol tipus, amb
mitjans mecànics i manuals, inclòs reperfilat de
bermes i talussos, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Rend.: 38,000 4,37 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
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A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,12258

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 0,48395

Subtotal: 0,60653 0,60653

Maquinària

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 1,000 /R x 41,01000 = 1,07921

C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 1,000 /R x 55,14000 = 1,45105

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

1,000 /R x 47,05000 = 1,23816

Subtotal: 3,76842 3,76842

COST DIRECTE 4,37495
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,37495

P-39 GD53U020 m Neteja interior de pas salvacunetes i clavegueres amb
tub de diàmetre inferior a 1,00 m, amb mitjans
mecànics i manuals, inclòs càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 11,000 20,34 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 1,73000

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 1,67182

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,42345

Subtotal: 3,82527 3,82527

Maquinària

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,500 /R x 41,30000 = 1,87727

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 1,000 /R x 39,24000 = 3,56727

C1500031 h Camió cisterna amb bomba d'alta pressió 1,000 /R x 121,77000 = 11,07000

Subtotal: 16,51454 16,51454

COST DIRECTE 20,33981
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,33981
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IMP000 PA Partida alçada a justificar per a imprevistos d'obra a
disposició de la direcció d'obra

Rend.: 1,000 1.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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1. PRESSPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

 

En el present Annex es detalla el Pressupost per al Coneixement de l’Administració del present 

projecte “Modificació d’usos i ordenació de la carretera C-37z entre Igualada i Òdena”. 

 

 

Pressupost d’Execució Material..........................................................................  278.292,52 € 

 

Despeses Generals (13%) ...........................................................................................  36.178,03 € 

 

Beneficis Industrials (6%) ........................................................................................... 16.697,55 € 

 

 

Total sense IVA ........................................................................................................  331.168,10 € 

 

IVA (21%) ...................................................................................................................  69.545,30 € 

 

 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRATA .........................................................  400.713,40 € 

 

 

 

 

 

PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ ................................ 400.713,40 € 

 

 

El Pressupost per al Coneixement de l’Administració puja la quantitat de: 

(QUATRE-CENTS MIL SET-CENTS TRETZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS). 
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