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

La finalitat del present Estudi de Seguretat i Salut (E.S.S) és:  

• Establir,  les  bases  tècniques,  per  fixar  els  paràmetres  de  la  prevenció  de  riscos 
professionals  durant  la  realització  dels  treballs  d’execució  de  les  obres  del  Projecte 
objecte  d’aquest  estudi,  les  previsions  respecte  a  prevenció  durant  el  temps  de 
garantia, els locals preceptius d’higiene i benestar dels treballadors.  

• Facilitar  el  control  i  el  seguiment  dels  compromisos  adquirits  per  part  del/s 
Contractista/es, complint amb  les obligacions que es desprenen de  la Llei 31 / 1995  i 
del Reial Decret 1627 / 1997, pel qual s’implanta  la obligatorietat de  la  inclusió d’un 
E.S.S als Projectes d’edificació i obres públiques.  

D’aquesta manera, s’integren en el Projecte Executiu/Constructiu,  les premisses bàsiques per 
les quals el/s Contractista/es, constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i 
humans  necessaris  per  a  l’acompliment  de  les  obligacions  preventives  en  aquest  centre  de 
treball, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, de conformitat al seu Pla d’Acció 
Preventiva propi d’empresa. Tot  lo anteriorment esmentat haurà de quedar recollit en el Pla 
de Seguretat  i Salut que, en  fase d’Execució, amb antelació a  l’inicií de  les obres, s’haurà de 
presentar per a la seva aprovació al Coordinador de Seguretat i Salut ( o en la seva absència a 
la Direcció facultativa). Es presentarà també davant l’Autoritat Laboral que serà l’encarregada 
de  l’inicií  dels  tràmits  de  Declaració  d’Obertura.  A  més  el  PSS  haurà  d’estar  a  disposició 
permanent de  la  Inspecció de Treball  i  Seguretat  Social  i dels Tècnics dels Gabinets Tècnics 
Provincials de Seguretat i Salut per a la realització de les seves funcions.  

2.‐ OBJECTIUS DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

Els objectius de l’ESS són:  

‐ Preservar la integritat dels treballadors i de totes les persones de l’entorn.  
‐ Organitzar el treball de forma tal que els riscos siguin mínims.  
‐ Determinar  les  instal∙lacions necessàries per a  la protecció col∙lectiva  i  individual del 

personal.  
‐ Definir les instal∙lacions per a la higiene i benestar dels treballadors.  
‐ Establir les normes d’utilització dels elements de seguretat.  
‐ Proporcionar als treballadors els coneixements necessaris per a l’ús correcte i segur de 

la maquinària que se’ls encomana.  
‐ Assegurar els primers auxilis i l’evacuació dels ferits.  
‐ Regular la creació del Comitè de Seguretat i Salut.  

Igualment s’implanta la obligatorietat d’un Llibre d’Incidències amb tota la funcionalitat que el 
Reial Decret 1627/1997 li concedeix. El Contractista serà l’encarregat d’enviar les còpies de les 
anotacions  escrites  als  diferents  destinataris.  És  responsabilitat  del  Contractista  l’execució 
correcta  de  les  actuacions  preventives  fixades  al  Pla  i  respon  solidàriament  de  les 
conseqüències  que  es  derivin  de  la  no  consideració  de  les mesures  previstes  per  part  dels 
subcontractistes o similars, respecte a les inobservances que foren a ells imputables.  
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Tant  la Direcció d’Obra  com  la  Inspecció de Treball  i Seguretat  Social podran  comprovar en 
qualsevol moment l’execució correcta i concreta de les mesures previstes al Pla de Seguretat i 
Salut de l’Obra. Així mateix, mitjançant aquest Estudi de Seguretat i Salut, es compleix allò que 
s’estipula  a  l’article  16  de  la  Llei  31/1.995  pel  que  fa  a  l’obligació  de  planificar  l’acció 
preventiva a partir d’una avaluació dels riscs per la seguretat i salut dels treballadors.  

3.‐ AUTOR DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  

Redactor E.S.S. : Joaquim Andreu  

Titulació : Enginyeria de Camins, Canals i Ports  

Adreça : Passeig Zona Franca 154 

Població : Barcelona  

 

4.‐  DADES GENERALS DEL PROJECTE 

Les obres  incloses en el present projecte són  les corresponents a  l’execució dels col∙lectors  i 
l’EDAR del nucli urbà de Mediona  (Alt Penedes). 

 

4.1.‐  Autor del projecte 

Autor del Projecte : Joaquim Andreu  

Titulació : Enginyeria de Camins, Canals i Ports  

Adreça : Passeig Zona Franca 154 

Població : Barcelona  

 

4.2.‐ Tipologia de l’obra 

Projecte de construcció de l’estació depuradora d’aigües residuals i col∙lectors de Mediona.  

 

4.3.‐ Situació 

Emplaçament: Urbanització  Les Pinedes de Sant Elies 

Carrer, plaça... carretera C‐15  

Codi postal: 08773 

Població: Mediona , comarca de l’Alt Penedès 
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4.4.‐ Comunicacions.  

Carretera:  

Des  de  Vilafranca  e  Igualada:  per  la  carretera  C‐15,  Igualada‐  Vilafranca  en  la  sortida  
Canaletes‐ Mediona. 

Des de Barcelona hi ha dues opcions:  

Opció 1‐ Autopista B‐23 y AP‐7, sortida 27: Sant Sadurní d’Anoia, continuar per la BP‐2151, fins 
passat Sant Pere de Riudebitlles, enllaçar amb  la C‐15 direcció Igualada  i  la sortida Canaletes‐ 
Mediona. 

Opció 2‐ Autovia A‐2, direcció Lleida, fins a la sortida 559, Igualada est‐ Vilafranca del Penedès, 
enllaçar amb la C‐15, direcció Vilafranca, sortida Canaletes‐ Mediona.   

Ferrocarril: les estacions mes properes son les següents:  

Capellades: FGC. Línea R6, Barcelona – Igualada 

Sant  Sadurní  d’Anoia  i Vilafranca:   Renfe,  Línea  C‐4  de  rodalies  , Manresa‐  Barcelona‐  Sant 
Vicenç de Calders.  

Línia autobús: companyia d’autocars  Hispano Igualadina (línea: Mediona – Bcn‐ Mediona) 

 

 

Figura 1. Via d’acces Font: google maps. 

4.5.‐ Subministraments i serveis 

Aigua :  Anaigua és l’empresa gestora del servei d’aigües, T: 902 250 070. 

Gas : Gas Natural ( c Santa Maria , 2, Vilafranca del Penedès. T:93 892 51 64) 

Electricitat : ENDESA ( T: 93 5094 000)  
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Sanejament : Ajuntament (T: 93 898 50 02)  

4.6.‐Pressupost d’execució material del projecte 

El pressupost d’execució de material del projecte  (PEM) de  referència exclosa  la Seguretat  i 
Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial és de QUATRE‐CENTS SETANTA‐
SET MIL  NOU‐CENTS  SETANTA‐NOU  EUROS  AMB  NORANTA‐NOU  CÈNTIMS  (477.979,98  €)., 
quantitat que s’especifica al document núm. 4 del present projecte.  

4.7.‐ Termini d’execució 

El termini d’execució de l’obra és de cent cinquanta dies, és a dir de 7 mesos hàbils, tal i com 
està indicat en la memòria del projecte.  

4.8.‐ Mà d’obra prevista 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 25 persones.  

4.9.‐Oficis que intervenen en el desenvolupament de l’obra 

‐ Cap de colla 
‐ Oficial 1a 
‐ Oficial 1a jardiner  
‐ Ajudant de jardiner  
‐ Ajudant 
‐ Manobre  
‐ Manobre especialista 

4.10.‐ Tipologia dels materials a utilitzar a l’obra 

‐ Acer en barres corrugades 
‐ Adobs minerals d’alliberament lent 
‐ Adobs minerals sòlids de fons 
‐ Baranes d’acer 
‐ Barreges de cespitoses 
‐ Bigues de formigó pretensat 
‐ Ciments 
‐ Claus 
‐ Dinamita 
‐ Encofrats especials i cindris 
‐ Escumes insonoritzants 
‐ Esmenes biològiques 
‐ Esmenes d’origen sintètic  
‐ Ferramenta de seguretat 
‐ Filferros 
‐ Formigons estructurals per armar 
‐ Formigons sense additius 
‐ Llates 
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‐ Maó calat  
‐ Materials auxiliars per a drenatges 
‐ Materials auxiliars per a equip de bombament 
‐ Materials auxiliars per a encofrats i apuntalament 
‐ Materials auxiliars per a pous de registre 
‐ Materials auxiliars per a tanques exteriors 
‐ Materials per a la formació de junts 
‐ Mescles bituminoses contínues en calent 
‐ Morters amb additius 
‐ Neutres 
‐ Panots 
‐ Peces rectes de formigó per a vorades.  
‐ Pedres per a esculleres i formigó ciclopi 
‐ Perfils d’acer laminat 
‐ Planxes i perfils d’acer 
‐ Potes metàl∙liques 
‐ Puntals 
‐ Sorres 
‐ Tanques amb reixat metàl∙lic 
‐ Taulers 
‐ Taulons  
‐ Terres 
‐ Terres amb substrat per a jardineria.  
‐ Tot‐u  
‐ Tubs de polietilè de densitat alta 
‐ Tubs de PVC a pressió 

4.11.‐ 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 
‐ Equip complet de maquinària de perforació en desmunt 
‐ Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT‐ 950 o equivalent 
‐ Excavadora‐ carregadora de 250 hp, tipus CAT‐ 235 o equivalent 
‐ Excavadora‐ carregadora de 385 hp, tipus CAT‐ 245 o equivalent 
‐ Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT‐ 416 o equivalent 
‐ Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT‐ 428 o equivalent 
‐ Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT‐ 446 o equivalent 
‐ Excavadora sobre erugues amb escarificador (D‐ 7) 
‐ Excavadora sobre erugues amb escarificador (D‐ 9) 
‐ Motoanivelladora de 150 hp 
‐ Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 
‐ Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 
‐ Picó vibrant dúplex de 1300 kg 
‐ Picó vibrant amb placa de 60 cm. d’amplària 
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‐ Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 
‐ Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 
‐ Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 
‐ Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 
‐ Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 
‐ Camió cisterna de 6000 l 
‐ Camió cisterna de 10000 l 
‐ Camió grua de 5 t 
‐ Grua autopropulsada de 12 t 
‐ Grua autopropulsada de 40 t 
‐ Vibrador intern de formigó 
‐ Camió amb bomba de formigonar 
‐ Formigonera de 165 l 
‐ Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 
‐ Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 
‐ Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 
‐ Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènc 
‐ Màquina per a doblegar rodó d’acer 
‐ Cisalla elèctrica 
‐ Bombí per a proves per a tractament del subsòl 
‐ Hidrosembradora muntada sobre camió 
‐ Grup electrogen de 45/60 KVA, amb consums inclosos 
‐ Grup electrogen de 80/100 KVA, amb consums inclosos 
‐ Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 
‐ Màquina de confecció d’unions soldades de tubs de polietilè 

5. INSTAL∙LACIONS PROVISIONALS  

5.1 Instal∙lació elèctrica provisional d'obra  

És  faran  els  tràmits  adients,  per  tal  que  la  companyia  subministradora  d’electricitat  o  una 
acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal∙lar la 
caixa  general  de  protecció  i  els  comptadors,  des  dels  quals  els  Contractistes  procediran  a 
muntar la resta de la instal∙lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal∙lador autoritzat.  

Es  realitzarà una distribució  sectoritzada, que  garanteixi  l’adient  subministrament  a  tots  els 
talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V ‐750 de coure de seccions adequades 
canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb 
l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra.  

La instal∙lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que 
estarà connectat a una  javelina, plaques de connexió al  terra,  segons càlcul del projectista  i 
comprovació de l’instal∙lador.  
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5.2 .‐ Instal∙lació d’aigua provisional d'obra 

El  Contractista  Principal,  serà  l’encarregat  de  realitzar  les  gestions  adients  davant  de  la 
companyia  subministradora d’aigua, per  tal  que  instal∙lin una derivació des  de  la  canonada 
general al punt on s’ha de col∙locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la 
canalització provisional per l'interior de l’obra.  

La distribució interior d’obra podrà realitzar‐se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals 
de distribució  i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons  les Normes Bàsiques de 
l’Edificació  relatives  a  fontaneria  en  els  punts  de  consum,  tot  allò  garantit  en  una  total 
estanquitat i aïllament dielèctric en les zones necessàries.  

5.3.‐ Instal∙lació de sanejament.  

Des  del  començament  de  l’obra,  es  connectaran  a  la  xarxa  de  clavegueram  públic,  les 
instal∙lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes.  

Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, 
a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides.  

5.4.‐ Altres instal∙lacions. Prevenció i protecció contra incendis.  

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones 
amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona 
responsable, on al costat de  les dates  inicial  i  final,  la naturalesa  i  la  localització del treball,  i 
l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, 
líquids,  gasos,  vapors,  pols),  neteja  prèvia  de  la  zona  i  els  mitjans  addicionals  d’extinció, 
vigilància i ventilació adequats.  

Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra.  

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són:  

Els extintors manuals es col∙locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o 
pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl.   

En àrees amb possibilitats de focs “A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol 
punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m.  

En àrees amb possibilitats de focs “B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol 
punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m.  

Els extintors mòbils hauran de col∙locar‐ne en aquells punts on s’estimi que existeix una major 
probabilitat d’originar‐se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de 
fàcil accés  i  visibilitat. En  cas que existeixin obstacles que dificultin  la  seva  localització o en 
locals grans, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació.  
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6.‐ SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 

Les  instal∙lacions  provisionals  d’obra  s’adaptaran  a  les  característiques  especificades  en  els 
articles 15 i ss del Reial 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 responsabilitzarà una persona o 
un equip, que podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra.  

Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal∙lacions del personal que es defineixen i 
detallen a continuació:  

6.1.‐ Serveis higiènics.  

Lavabos  

Com a mínim un per a cada 10 persones.  

Cabines d’evacuació  

S’ha d’instal∙lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per 
a cada 25 persones.  

Local de dutxes  

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 
m d’altura, dotada d’aigua freda‐ calenta, amb terra antilliscant.  

6.2.‐ Vestuaris.  

Superfície aconsellable de 2 m2 per treballador contractat.  

6.3.‐Menjador.  

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar‐ne entre 1,5 i 2 m2 per 
treballador que mengi a l’obra.  

Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta  i 
pica‐ rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a 
cada  10  comensals),  i  cubell  hermètic  (60  l  de  capacitat,  amb  tapa)  per  a  dipositar  les 
escombraries.  

6.4.‐ Centres sanitaris propers a la ubicació de l’obra.  

En els casos en què l'equipament o serveis i material d'assistència bàsics existents a peu d'obra 
no siguin suficients per a  l'eventual atenció d'un treballador accidentat, caldrà traslladar‐lo al 
centre sanitari més proper a l'obra.  

Per al cas de la nova EDAR de Mediona , es descriuen i s’indiquen orientativament sobre plànol 
el Centre d'Assistència Primària (CAP), consultori local i hospital més propers.  
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 Consultori local Mediona:  

CAP Sant Quintí de Mediona 

C/ Joan Amades, 6 

Tel. 93 899 82 30 

 

Figura 2.  Situació CAP Sant Quinti de Mediona. Font: Google Maps 

 Hospital Comarcal de l’Alt Penedès: c/ Espirall, s/n 

08720 Vilafranca del Penedès   

Tel.: 93 818 04 40  

 

 

Figura 3.  Situació de l’ Hospital Comarcal de l’Alt Penedès. Font: Google Maps 
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7.‐ SERVEIS DE SEGURETAT CIUTADANA I BOMBERS 

7.1.‐ Serveis de Seguretat ciutadana.  

En cas de qualsevol necessitat o incident durant l'execució de les obres de l'EDAR de Figuerola 
del Camp, pot resultar necessari contactar amb els serveis de seguretat locals o autonòmics. La 
Urbanització Les Pinedes de Sant Elies no disposa d'un servei de Policia Local propi, per tant, a 
continuació s'adjunta la informació corresponent a la Comissaria de la Policia de la Generalitat 
– Mossos d'Esquadra més propera a  la ubicació de  l'obra que pertany a  l’Àrea Bàsica Policial 
Alt Penedès.  

 Adreça: Carrer Subirats, 5  

Població: 08720 Vilafranca del Penedes 

Telèfon: 93 657 00 10  

Fax: 93 657 00 51 

 

 

Figura 4.  Emplaçament comissaria mossos (Vilafranca del Penedes). Font: Google Maps 

7.2.‐ Bombers.  

En cas que els equips d'extinció d'incendis previstos a l'obra o per causa major (incendi forestal 
o de qualsevol altre tipus) que pugui afectar la seguretat dels treballadors i de la mateixa obra, 
pot  resultar  necessari  contactar  amb  els  serveis  de  bombers  més  propers  a  la  ubicació 
d'aquesta.  A  continuació  s'adjunten  les  dades  referents  al  parc  de  bombers més  proper  a 
l'obra, així com un mapa d'ubicació del mateix.  

 Parc de Bombers de Vilafranca del Penedès. Carrer Espirall,   s/n. 08720.  

Telèfon: 112 
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Figura 5.  Emplaçament del parc de bombers (Vilafranca del Penedes). Font: Google Maps 

8. –ÀREES AUXILIARS  

8.1.‐ Centrals i plantes  

Estaran  ubicades  estratègicament  en  funció  de  les  necessitats  de  l’obra.  En  el  trànsit  de 
vehicles als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i senyalització, 
amb una amplada mínima de  la  zona de  rodament de 6 m  i pòrtic de  gàlib de  limitació en 
altura, mínima de 4 m.  

L’accés  a  la  instal∙lació  resta  restringida  exclusivament  al  personal  necessari  per  a  la  seva 
explotació,  restant  expressament  abalisada,  senyalitzada  i  prohibida  la  presència  de  tota 
persona  en  el  radi  de  gir  de  la  dragalina.  Tots  els  accessos  o  passarel∙les  situats  a  altures 
superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària 
d’1 m d’altura.  

Els  elements  mòbils  i  transmissions  estaran  apantallats  a  les  zones  de  treball  o  de  pas 
susceptibles  de  possibilitar  atrapaments  o  en  el  seu  defecte  es  trobaran  degudament 
senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de la 
fossa del  skip,  es disposarà de baranes  laterals  reglamentàries d’1 m d’altura  i  topall per  a 
rodament de vehicles.  

La construcció de  l’estacada destinada a  la contenció  i separació d’àrids, serà ferma  i travada 
en previsió de bolcades.  

Les  sitges  de  ciment  no  seran  hermètiques,  per  evitar  l’efecte  de  la  pressió.  La  boca  de 
recepció de  la  sitja estarà  condemnada  amb un  sòlid engraellat o  relliga metàl∙lica.  La  tapa 
disposarà de barana perimetral  reglamentària d’1 m d’altura.  L’accés mitjançant  escala  „de 
gat“  estarà  protegida  mitjançant  argolles  metàl∙liques  (Ø  0,80  m)  a  partir  de  2  m  de 
l’arrencada.  

La  instal∙lació elèctrica complirà amb  les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió.  
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Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a  les  instruccions del 
fabricant o importador.  

8.2.‐Tallers.  

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.  

De  forma  general  els  locals  destinats  a  tallers,  tindran  les  següents  dimensions  mínimes 
(descomptats  els  espais  ocupats  per  màquines,  aparells,  instal∙lacions  i/o  materials):  3  m 
d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per treballador.  

La  circulació  del  personal  i  els  materials  estarà  ordenada  amb  molta  cura,  abalisada  i 
senyalitzada, amb una amplada mínima de  la zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20 
m2 per a passadissos principals  (1 m en passadissos  secundaris)  independent de  les vies de 
manutenció mecànica de materials. En zones de pas,  la separació entre màquines  i/o equips 
mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de l’òrgan mòbil 
més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un espai lliure no 
inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les 
instal∙lacions  provisionals  suspeses  sobre  zones  de  pas  estaran  canalitzades  a  una  altura 
mínima d’1,90 m sobre el nivell del paviment.  

La  intensitat mínima d’il∙luminació, en els  llocs d’operació de  les màquines  i equips,  serà de 
200  lux. La  il∙luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una 
intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema normal d’il∙luminació. 
L’accés,  als  diferents  tallers  provisionals  d’obra,  ha  de  restar  restringit  exclusivament  al 
personal adscrit a cada un d’ells,  restant expressament abalisada, senyalitzada  i prohibida  la 
presència  de  tota  persona  en  el  radi  d’actuació  de  càrregues  suspeses,  així  com  en  els  de  
desplaçament  i  servituds de màquines  i/o equips. Tots els accessos o passarel∙les  situades a 
altures  superiors  a  2 m  sobre  el  sòl  o  plataforma  de  nivell  inferior,  disposarà  de  barana 
reglamentària d’1 m d’altura.  

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

La  instal∙lació elèctrica complirà amb  les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió.  

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les 
instruccions del fabricant o importador.  

Les  emanacions  de  pols,  fibres,  fums,  gasos,  vapors  o  boirines  disposaran  d’extracció 
localitzada,  en  la mesura  del  possible,  evitant  la  seva  difusió  per  l’atmosfera.  En  els  tallers 
tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, 
llevat que s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops).  
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8.3‐ Zones d’apilament, magatzems.  

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors "mínims ‐
màxims“,  segons una  adequada planificació, que  impedeixi  estacionaments de materials  i/o 
equips inactius que puguin ésser causa d’accident.  

Els  Mitjans  Auxiliars  d’Utilitat  Preventiva,  necessaris  per  a  complementar  la  manipulació 
manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs.  

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

De  forma general el personal d’obra  (tant propi com subcontractat) haurà  rebut  la  formació 
adequada  respecte  als  principis  de  manipulació  manual  de  materials.  De  forma  més 
singularitzada,  els  treballadors  responsables  de  la  realització  de  maniobres  amb  mitjans 
mecànics, tindran una formació qualificada de  les seves comeses  i responsabilitats durant  les 
maniobres.  

9.‐TRACTAMENTS DE RESIDUS   

El  Contractista  és  responsable  de  gestionar  els  sobrants  de  l’obra  de  conformitat  amb  les 
directrius  del  D.  201/1994,  de  26  de  juliol,  regulador  dels  enderrocs  i  d’altres  residus  de 
construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de 
la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en  la fase de projecte 
com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc.  

Al  projecte  s’ha  avaluat  el  volum  i  les  característiques  dels  residus  que  previsiblement 
s’originaran per tal que el Contractista triï el lloc més adequat on portaran els seus residus de 
construcció.  

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

Si a  les excavacions  i buidats de  terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 
prèviament,  que  continguin  o  hagin  pogut  contenir  productes  tòxics  i  contaminants,  es 
buidaran prèviament  i s’aïllaran els productes corresponents de  l’excavació per ser evacuats 
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat.  

10.‐ TRACTAMENT DE MATERIALS I SUBSTANCIES PERILLOSES  

El Contractista es  responsable d’assegurar‐se per mediació de  l’Àrea d’Higiene  Industrial del 
seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o 
materials  emprats  a  l’obra,  que  puguin  generar  potencialment  malalties  o  patologies 
professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació.  

L’assessoria  d’Higiene  Industrial  comprendrà  la  identificació,  quantificació,  valoració  i 
propostes  de  correcció  dels  factors  ambientals,  físics,  químics  i  biològics,  dels materials  i/o 
substàncies perilloses, per a fer‐los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria 
(gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats.  
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Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant  la  fixació dels 
valors  límit  TLV  (Threshold  Limits  Values)  que  fan  referència  als  nivells  de  contaminació 
d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill 
per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 
8 h/dia i 40 h/setmana.  

10.1‐ Manipulació 

En  funció de  l’agent contaminant, del  seu TLV, dels nivells d’exposició  i de  les possibles vies 
d’entrada a  l‘organisme humà, el Contractista haurà de  reflectir en el seu Pla de Seguretat  i 
Salut  les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables 
per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a:  

‐ Amiant 
‐ Plom. Crom, Mercuri, Níquel 
‐ Sílice 
‐ Vinil.  
‐ Urea formol 
‐ Ciment 
‐ Soroll 
‐ Radiacions 
‐ Productes tixotròpics (bentonita)  
‐ Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis  
‐ Gasos liquats del petroli 
‐ Baixos nivells d’oxigen respirable 
‐ Animals 
‐ Entorn de drogodependència habitual 

 

10.2.‐Delimitació i condicionament de zones d’apilament.  

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a 
mínim amb el text en idioma espanyol. L’etiqueta ha de contenir:  

‐ Denominació  de  la  substància  d’acord  amb  la  legislació  vigent  o  en  el  seu  defecte 
nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial.  

‐ Nom comú, si és el cas.  
‐ Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, 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, d’acord amb la legislació vigent.  
‐ Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent.  
‐ El número CEE, si en té.  
‐ La quantitat nominal del contingut (per preparats).  
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El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa 
de  seguretat  del  material  i/o  la  substància  perillosa,  abans  o  en  el  moment  del  primer 
lliurament.  

Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament  i manipulació d’aquests materials  i/o 
substàncies  perilloses,  estaran  adequadament  desenvolupades  en  el  Pla  de  Seguretat  del 
Contractista, partint de les següents premisses:  

Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables  

‐ Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència 
de comburents i la prohibició de fumar.  

‐ Estaran separats els productes inflamables dels comburents.    
‐ El  possible  punt  d’ignició  més  pròxim  estarà  suficientment  allunyat  de  la  zona 

d’apilament.  

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

‐ Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç.  
‐ Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat 

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

Corrosius, Irritants, sensibilitzants  

‐ Estarà adequadament senyalitzada la seva presència.  
‐ Es manipularan  amb  Equips  de  Protecció  Individual  adequats  (especialment  guants, 

ulleres  i màscara de respiració) que assegurin  l’estanquitat de  l’usuari, en previsió de 
contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries.  

11. –CONDICIÓNS DE L’ENTORN  

Ocupació del tancament de l’obra.  

S’entén per  àmbit d’ocupació  el  realment  afectat,  incloent  tanques,  elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.  

Cal  tenir en compte que, en aquest  tipus d’obres,  l’àmbit pot ser permanent al  llarg de  tota 
l’obra o que pot ser necessari distingir entre:  

‐ l’àmbit de l’obra (el de projecte)  
‐ l’àmbit  dels  treballs  en  les  seves  diferents  fases,  a  fi  de  permetre  la  circulació  de 

vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals.  

En  el  PSS  s’especificarà  la  delimitació  de  l’àmbit  d’ocupació  de  l’obra  i  es  diferenciarà 
clarament  si  aquest  canvia en  les diferents  fases de  l’obra.  L’àmbit o els  àmbits d’ocupació 
quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu.  

Situació de casetes i contenidors.  

Es col∙locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra.  
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Si  per  les  especials  característiques  de  l’obra  no  és  possible  la  ubicació  de  les  casetes  a 
l’interior  de  l’àmbit  delimitat  pel  tancament  de  l’obra,  ni  és  possible  el  seu  trasllat  dins 
d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran al PSS 
les àrees previstes per aquest fi.  

Les  casetes,  els  contenidors,  els  tallers  provisionals  i  l’aparcament  de  vehicles  d’obra,  es 
situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”.  

11.1.‐Serveis afectats.  

Per a  l’execució del projecte no s’han trobat afeccions relatives a altres serveis. Tot  i això, el 
Contractista ve obligat a  la seva pròpia  investigació per a  la qual cosa sol∙licitarà dels titulars 
d’obres  i  serveis,  plànols  de  situació  i  localitzarà  i  descobrirà  les  conduccions  i  obres 
enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de 
seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no 
seran objecte d’abonament independent.  

11.2.‐ Servituds.  

En  la  documentació  del  Projecte  i  en  la  facilitada  pel  Promotor,  s’incorporen  els  aspectes 
relatius a l’existència de possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums i 
vistes,  de  desguàs  dels  edificis  o  de  les  distàncies  i  les  obres  intermèdies  per  a  certes 
construccions  i  plantacions,  tenen  un  caràcter  informatiu  i  no  asseguren  l’exhaustivitat  ni 
l’exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. Com 
amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el Registre 
de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries de 
seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no 
seran objecte d’abonament independent.  

12. –DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU  

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar 
l’anàlisi de cada una d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 
8  de  novembre)  i  els  “Principios Aplicables  durante  la  Ejecución  de  las Obras“  (Art.  10  RD. 
1627/1997 de 24 d’octubre).  

12.1.‐ Procediments d’execució 

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser 
desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra.  

12.2.‐Ordre d’execució dels treballs 

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, 
a  partir  dels  suposats  teòrics  en  fase  de  projecte,  el  Contractista  haurà  d’ajustar,  durant 
l’execució  de  l’obra,  l’organització  i  planificació  dels  treballs  a  les  seves  especials 
característiques de  gestió  empresarial, de  forma que  resti  garantida  l’execució de  les obres 
amb  criteris  de  qualitat  i  de  seguretat  per  a  cadascuna  de  les  activitats  constructives  a 
realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar.  
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12.3.‐ Pla d’execució. Determinació del temps efectiu de duració 

Per a  la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls 
de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes:  

Llista d’activitats : Relació d’unitats d’obra.  

Relacions de dependència : Prelació temporal de realització material d’unes unitats  
               respecte a altres.  

Durada de les activitats : Mitjançant la fixació de terminis temporals per a l’execució  
          de cadascuna de les unitats d’obra.  

De  les  dades  així  obtingudes,  s’ha  establert,  en  fase  de  projecte,  un  programa  general 
orientatiu, en el qual s’ha  tingut en compte, en principi,  tan sols  les grans unitats  (activitats 
significatives),  i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat  la programació previsible, 
reflectida en un cronograma de desenvolupament.  

El Contractista en el seu Pla de Seguretat  i Salut haurà de reflectir,  les variacions  introduïdes 
respecte, al procés constructiu  inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu  i en el 
present Estudi de Seguretat i Salut. 

13. –SISTEMES I ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS AL PROCÉS CONSTRUCTIU  

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o  ferramenta a utilitzar a 
l’obra, objecte  del  present  Estudi  de  Seguretat  i  Salut,  s’integrarà  en  el  procés  constructiu, 
sempre  d’acord  amb  els  “Principios  de  la  Acción  Preventiva“  (Art.  15  L.  31/1995  de  8  de 
novembre),  els  “Principios  Aplicables  durante  la  Ejecución  de  las  Obras“  (Art.  10  RD. 
1627/1997  de  24  d’octubre)  „Reglas  generales  de  seguridad  para  máquinas“  (Art.18  RD. 
1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments 
connexos,  i  atenent  les  Normes  Tecnològiques  de  l’Edificació,  Instruccions  Tècniques 
Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.  

14.‐MEDI AMBIENT LABORAL  

14.1.‐Agents atmosfèrics 

Caldrà  indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a  l’obra  i quines 
condicions s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin.  

14.2 .‐Il∙luminació 

Encara que  la majoria dels  treballs de  construcció es  realitzen amb  llum natural, hauran de 
tenir‐se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització 
d’il∙luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant.  

Es procurarà que  la  intensitat  lluminosa  en  cada  zona de  treball  sigui uniforme,  evitant  els 
reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat.  
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En  els  locals  amb  risc  d’explosió  pel  gènere  de  les  seves  activitats,  substàncies 
emmagatzemades o ambients perillosos, la il∙luminació elèctrica serà antideflagrant.  

En  els  llocs  de  treball  en  els  que  una  fallida  de  l’enllumenat  normal  suposi  un  risc  per  als 
treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat.  

Les  intensitats mínimes d’il∙luminació artificial, segons els distints  treballs  relacionats amb  la 
construcció, seran els següents:  

Els  serveis  de  prevenció  seran  els  encarregats  d’estimar  la magnitud  o  nivells  del  risc,  es 
situacions  en  les  que  aquest  es  produeix,  així  com  controlar  periòdicament  les  condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col∙lectiva, de protecció individual, formatives i informatives.  

14.3.‐Soroll 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix 
un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció:  

Compressor  82 – 94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de distància)  82 dB 
Formigonera petita < 500 lts  72 dB 
Formigonera mitjana >500 lts  60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost)  103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure)  94 dB 
Esmeriladora de peu   60 – 75 dB 
Camions i dumpers  80 dB 
Excavadora  95 dB 
Grua autoportant  90 dB 
Martell perforador   110 dB 
Mototràiler  105 dB 
Tractor d’orugues  100 dB 
Pala carregadora d’orugues  95 – 100 dB 
Pala carregadora de pneumatics  84 ‐90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte  150 dB 
Esmeriladora radial portatil   105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta   105 dB 

Taula 1. Característiques sonores dels equips. Font: Elaboració pròpia 

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut 
pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia:  

1) Supressió del risc en origen.  
2) Aïllament de la part sonora.  
3) Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres.  
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Els serveis de prevenció  seran els encarregats d’estimar  la magnitud o els nivells de  risc,  les 
situacions  en  les  que  aquest  es  produeix,  així  com  controlar  periòdicament  les  condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col∙lectiva, de protecció individual, formatives i informatives.  

14.4.‐Pols 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions:  

‐ Rinitis  
‐ Asma bronquial  
‐ Bronquitis destructiva  
‐ Bronquitis crònica  
‐ Efisemes pulmonars  
‐ Pneumoconiosis  
‐ Asbestosis (asbest – fibrociment ‐ amiant)  
‐ Càncer de pulmó (asbest – fibrociment ‐ amiant)  
‐ Mesotelioma (asbest – fibrociment ‐ amiant)  

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 (Si O2) 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 de  Seguretat  i  Salut,  i que 
haurà de ser realitzat per empreses especialitzades.  

La  concentració  de  pols  màxima  admissible  en  un  ambient  al  qual  els  operaris  es  trobin 
exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice.  

Tenint  en  compte  que  la  mostra  recollida  haurà  de  respondre  a  la  denominada  “fracció 
respirable”, que correspon a  la pols realment  inhalada,  ja que, de  l’existent en  l’ambient,  les 
partícules més grosses són retingudes per  la pituïtària  i  les més  fines són expeses amb  l’aire 
respirat, sense haver‐ne fixat en els pulmons.  

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents:  

‐ Escombrat i neteja de locals  
‐ Manutenció de runes  
‐ Demolicions  
‐ Treballs de perforació  
‐ Manipulació de ciment  
‐ Raig de sorra  
‐ Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica  
‐ Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta  
‐ Esmerilat de materials  
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‐ Pols i fums amb partícules metàl∙liques en suspensió, en treballs de soldadura  
‐ Plantes de matxuqueix i classificació  
‐ Moviments de terres  
‐ Circulació de vehicles  
‐ Polit de paraments  
‐ 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 

Neteja de locals  Ús d’aspiradora i regat previ 

Manutenció de runes  Regat previ 

Demolicions  Regat previ 

Treballs de perforació 
Captació localitzada en carros perforadors o 
injecció d’aigua  

Manipulació de ciment  flitres  en sitges o instal∙lacions confinades 

Raig de sorra o gralla  Equips semiautònoms de respiració  

Tall o polits de materials ceràmics o litics 
Addició d’aigua micronitzada sobre la zona de 
tall 

Treball de fusta, desbabat i soldadura 
electrica  

Aspiració localitzada 

Circulació de vehices  Regat de pistes  

Plantes de matxuqueix i plantes asfàltiques  Aspiració localitzada  

 

Els  serveis  de  prevenció  seran  els  encarregats  d’estimar  la magnitud  o  nivells  del  risc,  les 
situacions  en  les  que  aquest  es  produeix,  així  com  controlar  periòdicament  les  condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col∙lectiva, de protecció individual, formatives i informatives.  

14.5.‐ Ordre i neteja 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions 
bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a:  

‐ Retirada dels objectes i coses innecessàries.  
‐ Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament.  
‐ Normalització  interna  d’obra  dels  tipus  de  recipients  i  plataformes  de  transport  de 

materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra.  
‐ Ubicació  dels  baixants  de  runes  i  recipients  per  a  apilament  de  residus  i  la  seva 

utilització. Pla d’evacuació de residus.  
‐ Neteja de claus i restes de material d’encofrat.  
‐ Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de  
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‐ matèria. Il∙luminació suficient.  
‐ Retirada d’equips  i  ferramentes, descansant  simplement  sobre  superfícies de  suport 

provisionals.  
‐ Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.  
‐ Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja.  
‐ Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja.   
‐ Informació  i  formació  exigible  als  gremis  o  als  diferents  participants  en  els  treballs 

directes  i  indirectes  de  cada  partida  inclosa  en  el  projecte  en  el  que  és  relatiu  al 
manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada.  

‐ En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es 
poden donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre.  

15.‐MANIPULACIÓ DE MATERIALS  

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha 
de  tendir  a  evitar  tota manipulació  que  no  sigui  estrictament  necessària.  Per  a manipular 
materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals:  

‐ Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i 
més accessible.  

‐ Lliurar el material, no tirar‐lo.  
‐ Col∙locar el material ordenat i en cas t’apila’t estratificat, que aquest es realitzi en piles 

estables, lluny de 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 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  col∙locar‐ne  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 el que no es 
vingui la càrrega damunt i que no rellisqui.  

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i 
Salut haurà de tenir en comte 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.  
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Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin:  

‐ Ús correcte de les ajudes mecàniques.  
‐ Ús correcte dels equips de protecció individual.  
‐ Tècniques segures per a la manipulació de càrregues.  
‐ Informació sobre el pes i centre de gravetat.  

Els principis bàsics de la manutenció de materials  

‐ El  temps  dedicat  a  la  manipulació  de  materials  és  directament  proporcional  a 
l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat.  

‐ Procurar que els diferents materials, així com  la plataforma de suport  i de  treball de 
l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells.  

‐ Evitar  el  dipositar  els  materials  directament  sobre  el  terra,  fer‐ho  sempre  sobre 
catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo.  

‐ Escurçar  tant  com  sigui  possible  les  distàncies  a  recórrer  pel  material  manipulat, 
evitant  estacionaments  intermedis  entre  el  lloc  de  partida  del  material  manipulat 
evitant  estacionaments  intermedis  entre  el  lloc  de  partida  del  material  i 
l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra.  

‐ Traginar  sempre  els materials  a dojo, mitjançant palonniers,  catúfols,  contenidors o 
palets, en lloc de portar‐los d’un en un.  

‐ No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin  i traginin els materials, si això 
comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint 
en franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció.  

‐ Mantenir  esclarits,  senyalitzats  i  enllumenats,  els  llocs  de  pas  dels  materials  a 
manipular.  

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics  

Per  al  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.  

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.  
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‐ Durant  el  transport, mantindrà  la  càrrega  en  posició  inclinada,  amb 
l’extrem davanter aixecat.   

8) És obligatòria  la  inspecció  visual de  l’objecte pesat  a  aixecar, per  a eliminar  arestes 
afilades.  

9) 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.  

10) 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.  

16.‐ MITJANS AUXILIARS D’UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà 
Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat 
positiva  o  Sistema  de  Protecció  Col∙lectiva,  que  originàriament  ve  integrat,  de  fàbrica,  en 
l’equip, màquina o sistema, de forma solidària  i  indisociable, de tal manera que s’interposi, o 
apantalli  els  riscos  d’abast  o  simultaneïtat  de  l’energia  fora  de  control,  i  els  treballadors, 
personal aliè a  l’obra  i/o materials, màquines, equips o  ferramentes pròximes a  la seva àrea 
d’influència,  anul∙lant  o  reduint  les  conseqüències  d’accident.  La  seva  operativitat  resta 
garantida  pel  fabricant  o  distribuïdor  de  cadascun  dels  components,  en  les  condicions 
d’utilització  i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a  la seva adequada 
elecció, seguiment i control d’ús.  

17.‐ SISTEMES DE PROTECCIÓ COL∙LECTIVA (SPC) 

Als  efectes  del  present  Estudi  de  Seguretat  i  Salut,  tindran  la  consideració  de  Sistemes  de 
Protecció Col∙lectiva,  el  conjunt d’elements  associats,  incorporats  al  sistema  constructiu, de 
forma provisional  i  adaptada  a  l’absència de protecció  integrada de major  eficàcia  (MAUP), 
destinats a apantallar o condonar  la possibilitat de coincidència  temporal de qualsevol  tipus 
d’energia  fora de control, present en  l’ambient  laboral, amb els  treballadors, personal aliè a 
l’obra  i/o materials, màquines,  equips  o  ferramentes  pròximes  a  la  seva  àrea  d’influència, 
anul∙lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de 
les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar  la seva 
eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció 
Individual (EPI).  

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 
instal∙lats,  el  contractista  fixarà  en  el  seu  Pla  de  Seguretat  i  Salut,  referència  i  relació  dels 
Protocols  d’Assaig,  Certificats  o  Homologacions  adoptades  i/o  requerits  als  instal∙ladors, 
fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col∙lectiva.  

Els  SPC més  rellevants  previstos  per  a  l’execució  del  present  projecte  són  els  indicats  en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb risc/avaluació/mesures.  
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17.1.‐Proteccions col∙lectives a utilitzar a l’obra  

De  l’anàlisi  de  riscos  laborals  que  s’ha  realitzat  i  dels  problemes  específics  que  planteja  la 
construcció de l’obra, es preveu utilitzar les mesures contingudes al següent llistat:  

17.1.1.‐En excavació i explotació de pedreres  

Xarxes metàl∙liques de protecció per a despreniments localitzats.  

‐ Barana de limitació i protecció.  
‐ Cinta de abalisament.  
‐ Estrebades per a rases.  
‐ Senyals acústiques i lluminoses d’avís en maquinària.  
‐ Baranes.  
‐ Senyals de tràfic.  
‐ Senyals de seguretat.  
‐ Detectors de corrents erràtiques.  
‐ Marquesines o passadissos de seguretat.  
‐ Regat de pistes.  
‐ Topalls d’abocadors.  
‐ Detector mesurador tubular de gasos “Drager” o similar.  

 

17.1.2.‐ En transport, abocament, estès i compactació  

‐ Tanques de limitació i protecció.  
‐ Barana de abalisament.  
‐ Senyals acústiques i lluminoses d’avís en maquinària.  
‐ Senyals de tràfic.  
‐ Senyals de seguretat.  
‐ Regat de pistes.  

 

17.1.3.‐En formigons  

‐ Il∙luminació d’emergència.  
‐ Passadís de seguretat.  
‐ Barana de limitació i protecció.  
‐ Cinta de abalisament.  
‐ Senyals de seguretat.  
‐ Baranes.  
‐ Cables de subjecció de cinturons de seguretat.  

17.1.4.‐ En riscos elèctrics  

‐ Interruptors diferencials.  
‐ Preses de terra.  
‐ Transformadors de seguretat.  
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‐ Pòrtics limitadors de gàlib per a línies elèctriques.  

17.1.5.‐ En incendis  

‐ Extintors portàtils.  

En  les  zones  conflictives,  hauran  d’establir‐se  itineraris  obligatoris  pel  personal.  Hauran  de 
senyalitzar‐ne les conduccions elèctriques, les del gas i les de l’aigua.  

Les rases, forats, desguassos, etc., hauran de protegir‐ne amb tanques o baranes i senyalitzar‐
ne  adequadament.  Si  la  seva  profunditat  és  major  d’1,50  metres,  s’hauran  d’estudiar  les 
possibles alteracions del terreny abans de començar l’excavació. En tot cas, hauran d’instal∙lar‐
se escales de mà cada 15 metres com a màxim.  

En les proximitats de línies elèctriques no es treballarà amb maquinària de la qual la part més 
sortint pugui quedar a menys de dos metres de  les mateixes, excepte si està tallat el corrent 
elèctric. En aquest  cas  serà necessari curt‐  circuitar  la  línia  i posar‐la a  terra mitjançant una 
presa de  terra de coure de 35 mil∙límetres quadrats de secció mínima, connectada amb una 
pica ben humida.  

Si la línia té més de 25 KV l’aproximació màxima serà de 6 metres.  

S’hauran  d’inspeccionar  les  zones  on  puguin  produir‐se  fissures,  esquerdes,  erosions, 
eixamplaments, embalums, etc., per  si  fos necessari prendre mides,  independentment de  la 
seva correcció si procedís.  

18.‐ CONDICIONS DELS EQUPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI).  

Als  efectes  del  present  Estudi  de  Seguretat  i  Salut,  tindran  la  consideració  d’Equips  de 
Protecció  Individual,  aquelles  peces  de  treball  que  actuen  a  mode  de  coberta  o  pantalla 
portàtil,  individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir  les conseqüències derivades del 
contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a 
la previsible resistència física de l’EPI.  

La  seva  utilització  haurà  de  quedar  restringida  a  l’absència  de  garanties  preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent.  

Tots  els  equips  de  protecció  individual  estaran  degudament  certificats,  segons  normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.  

El  Contractista  Principal  portarà  un  control  documental  del  seu  lliurament  individualitzat  al 
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 

En  els  casos  en  què  no  existeixin  normes  d’homologació  oficial,  els  equips  de  protecció 
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els 
que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. 
Per  aquesta  normalització  interna  s’haurà  de  comptar  amb  el  vist‐i‐plau  del  tècnic  que 
supervisa el compliment del Pla de Seguretat  i Salut per part de  la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució.  
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Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de 
manera  que  pugui  garantir  el  subministrament  a  tot  el  personal  sense  que  se’n  produeixi, 
raonablement, la seva carència.  

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

18.1.‐ Proteccions individuals  

De  l’anàlisi de  riscos efectuat se’n desprèn que existeix un seguit d’aquests  riscos que no es 
poden  resoldre  amb  la  instal∙lació  de  la  protecció  col∙lectiva.  Són  riscos  intrínsecs  de  les 
activitats  individuals a  realitzar pels  treballadors  i per  la  resta de persones que  intervenen a 
l’obra. Conseqüentment s’ha decidit utilitzar les mesures contingudes al següent llistat:  

‐ Cascos: per a totes les persones que participin a l’obra, inclosos visitants.  
‐ Peces reflectants.  
‐ Botes de seguretat de lona (classe III).  
‐ Botes de seguretat de cuir (classe III).  
‐ Botes impermeables a l’aigua i a la humitat.  
‐ Botes dielèctriques.  
‐ Guants de cuir.  
‐ Guants de goma.  
‐ Guants de soldador.  
‐ Guants dielèctrics.  
‐ Faixa contra les vibracions.  
‐ Cinturó de seguretat de subjecció.  
‐ Cinturó de seguretat de caiguda.  
‐ Cinturó antivibrador.  
‐ Armilla reflectant.  
‐ Màscara antipols.  
‐ Canellera contra les vibracions.  
‐ Ulleres contra impactes i antipols.  
‐ Protectors auditius.  
‐ Pantalla de seguretat per a soldador elèctric.  
‐ Polaines de soldador.  
‐ Maniguets de cuir.  
‐ Roba de treballs (granotes o bussos de cotó).  
‐ Davantals de cuir.  
‐ Ulleres per a soldadura autògena.  

19. –RECURSOS PREVENTIUS   

La legislació que s’ha de complir respecte a 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 de construcció serà preceptiva en els següents casos:  
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a) 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.  

b) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos 
o amb riscos especials.  

c) 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 a  les obres de  construcció  coexisteixen  contractistes  i  subcontractistes que, de  forma 
successiva  o  simultània,  puguin  constituir  un  risc  especial  per  interferència  d’activitats,  la 
presència dels "Recursos preventius" és, en aquests casos, necessària.  

Els  recursos  preventius  són  necessaris  quan  es  desenvolupin  treballs  amb  riscos  especials, 
definits a l’annex II del RD 1627/97:  

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.  

20. – PREVENCIÓ ESPECÍFICA  

20.1.1.‐ Atropellaments per màquines o vehicles  

Es senyalitzaran els  talls amb cartells de seguretat per  tal d’evitar  la presència de persones  i 
evitar riscos.  

En els talls de compactació d’aglomerat i terres, es col∙locaran cartells adossats a les màquines 
i portàtils, prohibint la presència de personal.  
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Al  front dels estenedors,  segons  l’avanç, es  col∙locaran  cartells prohibint‐ne  la presència de 
personal en aquest front, per tal d’evitar atropellaments per part dels camions que facin marxa 
enrere.  

En  les cruïlles amb carreteres  i camins se senyalitzaran  les zones de treball, els desviaments  i 
els treballs en calçades i vorades de la mateixa.  

El personal que treballi en els enllaços i cruïlles utilitzarà armilles reflectants sempre que sigui 
necessari.  

20.1.2.‐ Col∙lisions i bolcades de màquines i camions  

Les pistes, cruïlles i incorporacions a vies públiques se senyalitzaran segons normativa vigent.  

Qualsevol senyalització que afecti la via pública serà autoritzada per la Direcció Facultativa de 
l’Obra o pels Organismes Autònoms pertinents.  

Els  talls  de  càrrega  i  descàrrega  se  senyalitzaran  marcant  espais  per  a  maniobres  i 
aparcaments.  

Els cantells de pista que presentin riscs de bolcades es protegiran adequadament.  

Quan la descàrrega de camions es faci a abocadors, hauran de col∙locar‐ne topalls.  

20.1.3.‐ Pols per circulació, vent, etc.  

Les pistes i traçats per on circulin màquines es regaran periòdicament amb cisterna d’aigua.  

El personal que treballi en ambient de pols utilitzarà caretes o ulleres antipols protectores.  

20.1.4.‐ Atrapaments  

Les  màquines  que  girin:  retroexcavadores,  grues,  carregadores,  etc.  portaran  cartells 
indicatius, prohibint quedar‐se sota el radi d’acció de la màquina.  

Pel maneig de grans peces suspeses: tubs, etc., s’utilitzaran cordes auxiliars, guants i calçat de 
seguretat.  

Els  ganxos  que  s’utilitzin  en  els  elements  auxiliars  d’elevació  portaran  sempre  pestell  de 
seguretat.  

Totes  les  instal∙lacions  i  màquines  de  taller  portaran  les  seves  transmissions  mecàniques 
protegides.  

20.1.5.‐ Caigudes a diferent nivell  

S’utilitzaran escales de mà amb dispositius antilliscants per a l’accés a interiors d’excavacions, 
etc.  

Les excavacions se senyalitzaran amb cordó de abalisament.  
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20.1.6.‐Caigudes a mateix nivell  

El personal haurà d’utilitzar botes de seguretat adequades al treball que realitzi.  

Per a  la cruïlla de  rases es disposaran passarel∙les. Les màquines portaran en els accessos a 
cabines  plaques  antilliscants.  En  tots  el  treballs  d’altura  serà  obligatori  l’ús  de  cinturó  de 
seguretat.  

20.1.7.‐ Caigudes d’objectes  

Tot  el  personal  de  l’obra  utilitzarà  casc.  Quan  es  treballi  en  altura  amb  risc  de  caiguda 
d’objectes i pugui haver o passar treballadors per nivells inferiors s’acotarà una zona a nivell de 
terra.  

Els aplecs de tubs a prop de les excavacions, rases, etc. estaran calçats.  

En els  treballs amb grues, especialment si són  repetitius, se situaran cartells que  recordin  la 
prohibició de circular o de quedar‐se sota càrregues suspeses.  

Les  plataformes  de  treball  i  cantells  d’estructures  al  buit  portaran  baranes  amb  el  seu 
corresponent sòcol.  

Si hi ha esllavissades en talussos, s’utilitzaran paranys amb malla metàl∙lica.  

De manera general, se senyalitzaran els talls recordant la necessitat d’Ordre i Neteja.  

Quan el personal hagi de caminar per  sobre de  ferralla hauran d’habilitar‐ne passarel∙les de 
fusta.  

20.1.8.‐ Electrocucions  

Els  quadres  elèctrics  de  distribució  s’instal∙laran  amb  interruptor  diferencial  de  mitja 
sensibilitat (300 mA) i presa de terra.  

Les màquines  elèctriques  de mà  i  la  xarxa  d’enllumenat  aniran  protegides  amb  interruptor 
diferencial  d’alta  sensibilitat  (30mA).  Cadascuna  de  les màquines  elèctriques  disposarà  de 
presa de terra.  

Els electricistes tindran a la seva disposició guants dielèctrics.  

20.1.9.‐ Èczemes, càusticacions  

El personal que  treballi  en  llocs humits o  amb  aigua,  en  formigonat de  fonaments,  soleres, 
fossats, etc., utilitzarà botes d’aigua i guants.  

Igualment, el personal de taller en contacte amb olis portarà guants.  

Els encarregats dels líquids desencofrant portaran guants, ulleres i caretes.  

20.1.10.‐ Projecció de partícules.  

S’utilitzaran ulleres en els treballs següents:  
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‐ En els treballs de taller mecànic, pedra d’esmeril, desbarbadores, etc.  
‐ Per obrir regates, caixetins, etc. amb punter i maça, martell picador o martell i escarpa.  
‐ En realitzar demolicions per tal d’evitar projeccions i cops als ulls.  
‐ En realitzar treballs de neteja amb aire a pressió.  

20.1.11.‐ Cremades  

Els soldadors utilitzaran l’equip complet de protecció.  

Els operaris encarregats de la bituminadora utilitzaran específicament davantal i guants.  

Els treballadors encarregats de  l’estesa d’aglomerat utilitzaran calçat de seguretat que atenuï 
la calor que els arribi als peus.  

20.1.12.‐ Incendis/explosions  

Les  barraques  d’oficines, magatzem  general, magatzem  de  fungibles,  tallers,  instal∙lacions, 
serveis del personal..., disposaran d’extintors d’incendis segons el tipus de foc previsible.  

Els equips oxicetilènics portaran incorporades vàlvules d’antiretrocés.  

20.1.13.‐ Vibracions, lumbàlgies  

Els operaris de màquines de moviment de  terres,  els  conductors de  camions de  trabuc,  els 
operaris  de  piconadores,  especialment  les  vibrants,  i  els  treballadors  que  utilitzin martells 
trencadors, portaran cinturó antivibratori.  

20.1.14.‐ Punxades i talls  

Tot  el  personal  portarà  calçat  de  seguretat,  que  haurà  de  portar  plantilla  anticlaus,  en  els 
treballs amb els encofrats de fusta i en els de ferralla.  

20.1.15.‐ Interferència amb línies elèctriques, telèfons, enllumenat  

Si  la  interferència es produeix per circulació de vehicles o màquines sota  la  línia, s’utilitzaran 
gàlibs en ambdós costats de la mateixa i cartells avisadors del risc.  

20.1.16.‐ Sorolls  

Totes les màquines i camions disposaran de silenciador adequat que esmorteeixi el soroll.  

Quan no  sigui possible  reduir o anul∙lar el  soroll de  la  font, el personal portarà proteccions 
acústiques.  

20.1.17.‐Ensorraments d’excavacions  

Els talussos adequats al tipus de terreny o en el seu cas els estreps necessaris per tal d’evitar 
ensorraments  no  es  defineixen  ni  dimensionen  en  aquest  Estudi  de  Seguretat  i  Salut. 
Correspon  al  Contractista  la  responsabilitat  sobre  les mesures  necessàries  a  adoptar  a  fi  i 
efecte  de  reduir  el  risc  d’ensorrament, mesures  que  han  de  ser  aprovades  per  la  Direcció 
Facultativa.  
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20.1.18.‐ Intoxicacions per fums, pintures, etc.  

Quan existeixin concentracions de fums per soldadures es disposarà de ventilació i els operaris 
utilitzaran caretes.  

20.1.19.‐ Radiacions  

Els soldadors hauran de portar pantalla adequada al treball que realitzin.  

20.1.20.‐ Interferències amb servei d’aigua i xarxa de clavegueres  

És  fonamental  la utilització de botes quan  s’està  treballant en  rases, així  com  casc  i guants, 
augmentant les precaucions si aquests treballs es realitza en zona urbana i amb proximitat de 
línies  elèctriques,  intercalant  pantalles  si  fos  necessari  al  costat  on  pugui  produir‐se  el 
contacte.  

Les  rases  hauran  de  ser  senyalitzades  i  protegides  adequadament  per  a  informació  dels 
ciutadans, acotant la zona de treball i aplecs de materials per tal d’evitar tot tipus de perill.  

21.‐ SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT  

Quant  a  la  senyalització  de  l’obra,  és  necessari  distingir  entre  la  que  es  refereix  a  la  que 
demanda  de  l’atenció  per  part  dels  treballadors  i  aquella  que  correspon  al  tràfic  exterior 
afectat per  l’obra. En el primer  cas  són d’aplicació  les prescripcions establertes per el Reial 
Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre 
altra normativa, per  la Norma 8.3‐I.C. de  la Direcció General de Carreteres  i no és objecte de 
l’Estudi  de  Seguretat  i  Salut. Aquesta  distinció  no  exclou  la  possible  complementació  de  la 
senyalització de  tràfic durant  l’obra quan aquesta mateixa es  faci exigible per a  la  seguretat 
dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic.  

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la 
seva observació quan és  l’apropiada  i està ben col∙locada,  fa que  l’individu adopti conductes 
segures. No és  suficient amb  col∙locar un plafó a  les entrades de  les obres,  si després en  la 
pròpia  obra  no  se  senyalitza  l’obligatorietat  d’utilitzar  cinturó  de  seguretat  al  col∙locar  les 
mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona 
senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal.  

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar‐ne 
sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures 
preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de:  

‐ Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions 
o obligacions.  

‐ Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que 
requereixi mesures urgents de protecció o evacuació.  

‐ Facilitar  als  treballadors  la  localització  i  identificació  de  determinats  mitjans  o 
instal∙lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis.  

‐ Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.  
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La senyalització no haurà de considerar‐ne una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 
organitzatives de protecció col∙lectiva i haurà d’utilitzar‐ne quan, mitjançant aquestes últimes, 
no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir‐los suficientment.  

Tampoc  haurà  de  considerar‐ne  una mesura  substitutiva  de  la  formació  i  informació  dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball.  

Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que:  

‐ Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar‐ne conforme al R.D. 
485/97,  tenint  en  compte  que  aquesta  senyalització  haurà  de  fixar‐se  en  els  llocs 
adequats i tenir la resistència suficient.  

‐ Els  dispositius  no  automàtics  de  lluita  contra  incendis  hauran  d’estar  senyalitzats 
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar‐se 
en els llocs adequats i tenir la resistència suficient.  

‐ El color utilitzat per a la il∙luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció 
de les senyals o panells de senyalització.  

‐ Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista.  
‐ Quan existeixin  línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles  l’obra haguessin 

de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència.  

La  implantació de  la  senyalització  i abalisament  s’ha de definir en els plànols de  l’Estudi de 
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos 
que no s’hagin pogut eliminar.  

22.‐CONDICIONS D’ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PUBLICA 

L’accés a  l’EDAR es realitzarà mitjançant un camí rural que s’accedeix des de  la carretera TV‐
2001. No es preveu cap afecció de la via pública.  

En el PLA DE SEGURETAT  I SALUT el Contractista definirà  les desviacions  i passos provisionals 
per a vehicles  i vianants, els circuits  i  trams de senyalització,  la senyalització,  les mesures de 
protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació 
de  l’obra  i  la  seva execució, diferenciant,  si és  cas,  les diferents  fases d’execució. A aquests 
efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització 
d’obres al municipi  i  la  Instrucció Municipal  sobre  la  instal∙lació d’elements urbans a  l’espai 
públic de la ciutat que correspongui.  

Quan correspongui, d’acord amb  les previsions d’execució de  les obres, es diferenciarà amb 
claredat  i  per  cadascuna  de  les  distintes  fases  de  l’obra,  els  àmbits  de  treball  i  els  àmbits 
destinats a  la circulació de vehicles  i vianants, d’accés a edificis  i guals, etc..,  i es definiran  les 
mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases.  

És obligatori comunicar  l’inicií,  l’extensió,  la naturalesa dels  treballs  i  les modificacions de  la 
circulació de vehicles provocades per les obres, als Bombers i a l’Autoritat que correspongui.  
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Quan  calgui  prohibir  l’estacionament  en  zones  on  habitualment  és  permès,  es  col∙locarà  el 
cartell de “Senyalització Excepcional“  (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a  l’inici dels 
treballs, tot comunicant‐ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui.  

En  la  desviació  o  estrenyiment  de  passos  per  a  vianants  es  col∙locarà  la  senyalització 
corresponent.  

No  es  podrà  començar  l’execució  de  les  obres  sense  haver  procedit  a  la  implantació  dels 
elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al Pla de Seguretat aprovat.  

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

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

22.1.‐ Normes de policia.  

22.1.1.‐Control d’accessos.  

Una  vegada  establerta  la  delimitació  del  perímetre  de  l’obra,  conformats  els  tancaments  i 
accessos per els vianants  i de vehicles, el contractista amb  la col∙laboració del seu servei de 
prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida 
de  vehicles  en  general  (inclosa  la  maquinària  com  grues  mòbils,  retroexcavadores)  i  de 
personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades.  

Quan  la delimitació de  l’obra no es pugui portar a  terme, per  les pròpies  circumstàncies de 
l’obra,  el  contractista,  al menys  haurà  de  garantir,  l’accés  controlat  a  les  instal∙lacions  d’ús 
comú  de  l’obra,  i  haurà  d’assegurar  que  les  entrades  a  l’obra  estiguin  senyalitzades,  i  que 
quedin tancades les zones que puguin presentar riscos.  

22.1.2 .‐Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra.  

El  contractista,  quan  sigui  necessari,  donat  el  volum  d’obra,  el  valor  dels  materials 
emmagatzemats  i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir 
l’accés  controlat  a  les  instal∙lacions  que  suposin  risc  personal  i/o  comú  per  a  l’obra  i 
l’intrusisme a  l’interior de  l’obra en  tallers, magatzems, vestuaris  i d’altres  instal∙lacions d’ús 
comú o particular.  

22.2.‐ Àmbit d’ocupació de la via pública.  

22.2.1.‐Ocupació del tancament de l’obra.  

S’entén  per  àmbit d’ocupació  el  realment ocupat,  incloent  tanques,  elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.  

En  el  PLA  DE  SEGURETAT  I  SALUT  EN  EL  TREBALL  s’especificarà  la  delimitació  de  l’àmbit 
d’ocupació  de  l’obra  i  es  diferenciarà  clarament  si  aquest  canvia  en  les  diferents  fases  de 
l’obra.  L’àmbit o  els  àmbits d’ocupació quedaran  clarament dibuixats  en plànols per  fases  i 
interrelacionats amb el procés constructiu.  
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L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas 
de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent.  

En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de 
façana, ni més de dos terços (2/3) de  l’amplada de  la vorera, si no queda al menys una fra ja 
d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants.  

Quan, per  l’amplada de  la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre  i 
quaranta centímetres  (1,40 m) es permetrà, durant  l’execució dels  treballs a planta baixa,  la 
col∙locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas 
mínim per a vianants d’un metre  (1 m). Per a  l’enderrocament de  les plantes  superiors a  la 
planta baixa, es col∙locarà una tanca a  la  línia de façana  i es farà una protecció volada per  la 
retenció  d’objectes  despresos  de  les  cotes  superiors.  Si  la  vorera  és  inferior  a  un  metre 
seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un 
metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, 
s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants.  

22.2.2 ‐Situació de casetes i contenidors.  

En el PSS s’indicaran les àrees previstes per aquest fi.  

‐ Les  casetes,  contenidors,  tallers  provisionals  i  aparcament  de  vehicles  d’obra,  se 
situaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris:  
 

 Preferentment,  a  la  vorera,  deixant  un  pas  mínim  d’un  metre  i 
quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera.  

 A  la vorera, deixant un pas mínim d’un metre  i quaranta centímetres 
(1,40 m) per a pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada 
sense envair cap carril de circulació.  
 

Si no hi ha prou espai a la vorera, es col∙locaran a la zona d’aparcament de la calçada procurant 
no envair cap carril de circulació  i deixant sempre com a mínim un metre  (1m) per a pas de 
vianants a la vorera.  

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

22.2.3 .‐Situació de grues‐ torres i muntacàrregues.  

Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra.  

22.2.4.‐ Canvis de zona ocupada.  

Qualsevol  canvi en  la  zona ocupada que  afecti  l’àmbit de domini públic es  considerarà una 
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar 
d’acord amb el R.D. 1627/97.  
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22.3.‐ Tancaments de l’obra que afecten l’àmbit públic.  

22.3.1.‐ Tanques.  

Situació 
Delimitaran  el  perímetre  de  l’àmbit  de  l’obra  o,  en 
ordenació  entre  mitgeres,  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 a base de plafons 
prefabricats o d’obra de fabrica arrebossada i pintada.  
Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament 
per a  la seva homologació  , si s’escau, el seu propi model 
de tant per tal d’emprar‐lo en totes les obres que facin. 
Les  tanques  metàl∙liques  de  200  x  100  cm  només 
s’admeten  per  a  proteccions  de  càrrega,  desviacions 
momentànies de trànsit o similars.  
En  cap  cas  s’admet  com  a  tanca  el  simple  abalisat  amb 
cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus 
tenis  de  polipropilè  (habitualment  de  color  taronja),  o 
elements  tradicionals  de  delimitacions  provisionals  de 
zones de risc.  
 

Complements 
Totes  les tanques tindran abalisament  lluminós  i elements 
reflectants en tot el seu perímetre. 

Manteniment 
El  Contractista  vetllarà  pel  correcte  estar  de  la  tanca, 
eliminant  grafittis,  publicitat  il∙legal  i  qualsevol  altre 
element que deteriori el seu estat original.  

Taula 2. Disposicions  sobre tanques. Font: Elaboració pròpia 

22.3.2 .‐Accés a l’obra.  

Portes 

Les  tanques  estaran  dotades  de  portes  d’accés 
independent per a vehicles i per al personal de l’obra. 
No  s’admet  com a  solució permanent   d’accés  la  retirada 
parcial del tancament.  
 

Taula 3. Disposicions sobre portes. Font: Elaboració pròpia 
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22.4.‐ Operacions que afecten l’àmbit públic.  

22.4.1.‐ Entrades i sortides de vehicles i maquinària.  

Vigilancia 

Personal  responsable de  l’obra  s’encarregarà de dirigir  les 
operacions  d’entrada  i  sortida,  avisant  els  vianants  a  fi 
d’evitar accidents.  
 

Aparcament 

Fora  de  l’àmbit  del  tancament  de  l’obra  no  pdoran 
estacionar‐se vehicles ni maquinaria de l’obra, excepte a la 
reserva  de  carrega  i  descarrega  de  l’obra  quan  existeixi 
zona d’aparcament a la calçada.  
 

Camions en espera 

Si no hi ha espai suficient dins de l’ambit del tancament de 
l’obra per acollir els  camions en espera,  caldra preveure  i 
habilitar un espai adequat a aquesta fi fora de l’obra.  
 
El  Pla  de  Seguretat  preveura  aquesta  necesssita,  d’acord 
amb  la programació dels  treballs  i els mitjans de  carrega, 
descarrega i transport interior de l’obra.  
 

Taula 4. Disposicions sobre entrada i sortida de vehicles. Font: Elaboració pròpia 

22.4.2 .‐Càrrega i descàrrega.  

Les operacions de  càrrega  i descàrrega  s’executaran dintre  l’àmbit del  tancament de  l’obra. 
Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, 
es desviaran els vianants fora de  l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de  l’obra  i 
es prendran les següents mesures:  

‐ S’habilitarà un pas per als  vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre  i quaranta 
centímetres  (1,40 m)  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 i/o si cal envair el carril 
de circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana.  

‐ Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl∙liques de 200 x 100 cm, delimitant 
el camí 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 
es netejarà el paviment.  

‐ Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la 
calçada.  
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22.4.3.‐ Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa.  

Descàrrega 

La  descàrrega  de  runa  des  del  diferents  nivells  de  l’obra, 
aprofitant  la  força de  la  gravetat,  es  fara   per  canonades 
(cotes  superiors) o mecanicament  (cotes  sota  rasant),  fins 
els  contenidors  o  tremuges,  que  hauran  de  ser  cobertes 
amb lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades 
o  cintes  d’elevació  i  transport  de material  es  col∙locaran 
sempre per l’interior del recinte de l’obra.  
 

Apilament 

No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de  
domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha  
obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha 
de dipositar en tremuges o en contenidors homologats.  
 
Si  no  es  disposa  d’aquesta  autorització  ni  d’espais 
adequats,  les  terres  es  carregaran  directament  sobre 
camions per a la seva evacuació immediata.  
 
A manca d’espai per a col∙locar els contenidors en  l’àmbit 
del tancament de l’obra, es col∙locaran sobre la vorera en el 
punt més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants 
d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com 
a mínim.  
 
S’evitarà  que  hi  hagi  productes  que  sobresurtin  del 
contenidor.  
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat 
el contenidor.  
 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats.  
 

Evacuació 

Si  la  runa  es  carrega  sobre  camions,  aquests  hauran  de 
portar  la caixa  tapada amb una  lona o un plàstic opac a  fi 
d’evitar la producció de pols, i el seu transport ho serà a un 
abocador autoritzat. El mateix es farà en els transports dels 
contenidors.  
 

Taula 5. Disposicions sobre transport de material i aplec. Font: Elaboració pròpia 

22.4.4.‐ Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes la  via pública.  

Al Pla de Seguretat s’especificaran, per cada  fase d’obra,  les mesures  i proteccions previstes 
per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a  la via pública, 
tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament 
de l’obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles.  
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Bastides 

Es col∙locaran bastides perimetrals a tots els paraments  
exteriors a la construcció a realitzar.  
 
Les bastides seran metàl∙liques i modulars. Tindran una  
protecció de la caiguda de materials i elements formant un  
entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, preferentment de 
peces metàl∙liques, fixat a  l’estructura vertical  i horitzontal 
de la bastida, així com una marquesina inclinada en voladís 
que sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida.  
 
Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada 
de  l’obra,  des  de  l’entarimat  de  visera,  amb  una  xarxa  o 
lones  opaques  que  eviti  la  caiguda  d’objectes  i  la 
propagació de pols.  
 

Xarxes 

Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als  
vianants, pel risc de caiguda de materials o elements, es  
col∙locaran  xarxes  de  protecció  entre  les  plantes,  amb 
sistemes  homologats,  de  forjat,  perimetrals  a  totes  les 
façanes. 
 

Grues torre 

En el Pla de Seguretat s’indicarà l’àrea de funcionament del 
braç i les mesures que es prendran en el cas de superar els  
límits del solar o del tancament de l’obra.  
 
El  carro  del  qual  penja  el  ganxo  de  la  grua  no  podrà 
sobrepassar  aquests  límits.  Si  calgués  fer‐ho,  en  algun 
moment,  es  prendran  les  mesures  indicades  per  a 
càrregues i descàrregues.  
 

Taula 6. Disposicions sobre seguretat a la via pública. Font: Elaboració pròpia 

22.5.‐ Neteja i incidència sobre l’ambient que afecta l’àmbit públic 

22.5.1.‐ Neteja 

Els contractistes netejaran  i regaran diàriament  l’espai públic afectat per  l’activitat de  l’obra  i 
especialment després d’haver efectuat càrregues  i descàrregues o operacions productores de 
pols o deixalles.  

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

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la 
sortida dels  camions de  l’obra. A  tal  fi,  es disposarà,  abans de  la  sortida del  tancament  de 
l’obra, una  solera de  formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim,  sobre  la qual 
s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes.  

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic.  

 

 



Projecte de l’EDAR i Col∙lectors a l’Urbanització Les Pinedes de Sant Elies 
 

44 
Doc. Num 5 Estudi de Seguretat i Salut    Juny 2014 
 

22.5.2 .‐Sorolls. Horari de treball.  

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

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà 
d’allò  que  estableixen  les  OCAF.  Les  obres  realitzades  fora  d’aquest  horari  hauran  de  ser 
específicament autoritzades per l’Ajuntament.  

Excepcionalment  i  amb  l’objecte  de minimitzar  les molèsties  que  determinades  operacions 
poden  produir  sobre  l’àmbit  públic  i  la  circulació  o  per motius  de  seguretat,  l’Ajuntament 
podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic.  

22.6.‐ Residus que afecten a l’àmbit públic.  

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col∙laboració del seu servei de 
prevenció, els procediments de  treball per a  l’emmagatzematge  i  retirada de  cadascun dels 
diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra.  

El  contractista haurà de donar  les oportunes  instruccions als  treballadors  i  subcontractistes, 
comprovant que ho comprenen i ho compleixen.  

22.7.‐Circulació de vehicles i vianants que afecten l’àmbit públic.  

22.7.1.‐ Senyalització i protecció.  

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

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

22.7.2.‐ Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants..  

Es respectaran les següents dimensions mínimes:  

En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç (1/3) 
de l’amplada de la vorera existent.  

 L’amplada  mínima  d’itineraris  o  de  passos  per  a  vianants  serà  d’un  metre  i  quaranta 
centímetres (1,40 m).  
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22.7.3.‐ Elements de protecció.  

Pas vianants 

 
Tots  els  passos  de  vianants  que  s’hagin  d’habilitar  es 
protegiran,  pels  dos  costats,  amb  tanques  o  baranes 
resistents,  ancorades  o  enganxades  a  terra,  d’una  alçada 
mínima  d’un  metre  (1  m)  amb  travesser  intermedi  i 
entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la base. L’alçada 
de  la  passarel∙la  no  sobrepassarà  els  quinze  centímetres 
(0,15 m).  
Els  elements  que  formin  les  tanques  o  baranes  seran 
preferentment  continus.  Si  són  calats,  les  separacions 
mínimes no podran ser superiors a quinze centímetres (015 
m).  
 

Forats i rases 

 
Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, 
es  col∙locaran  xapes  metàl∙liques  fixades,  de  resistència 
suficient, totalment planes i sense ressalts.  
Si  els  forats  o  les  rases  han  de  ser  evitats,  les  baranes  o 
tanques  de  protecció  del  pas  es  col∙locaran  a  45º  en  el 
sentit de la marxa.  
 

Taula 7. Disposicions sobre elements de protecció. Font: Elaboració pròpia 

22.7.4.‐ Enllumenat i abalisament lluminós.  

Els  senyals  i  els  elements  d’abalisament  aniran  degudament  il∙luminats  encara  que  hi  hagi 
enllumenat públic.  

S’utilitzarà pintura i material reflectant o foto luminiscent, tant per a la senyalització vertical i 
horitzontal, com per als elements d’abalisament.  

Els  itineraris  i passos de  vianants estaran  convenientment  il∙luminats  al  llarg de  tot  el  tram 
(intensitat mínima 20 lux).  

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i 
elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior.  

La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl∙liques de 200 x 
100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre.  

22.7.5.‐ Abalisament i defensa.  

Els elements d’abalisament  i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats 
com  tipus  TB,  TL  i  TD  a  la Norma  de  carreteres  8.3  –  IC.  amb  el  següent  criteri  d’ubicació 
d’elements d’abalisament i defensa:  
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a) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de 
l’obra.  

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

c) Per  impedir  la  circulació de vehicles per una part d’un  carril, per  tot un  carril o per 
diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils.  

d) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar 
l’obstacle de les obres.  

e) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a 
establir una nova ordenació de  la circulació, diferent de  la que hi havia abans de  les 
obres.  

Es col∙locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies 
ràpides,  en  corbes  pronunciades,  etc..,  la  possible  desviació  d’un  vehicle  de  l’itinerari 
assenyalat pugui produir accidents a vianants o a  treballadors  (desplaçament o enderroc del 
tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, 
bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,).  

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

22.7.6.‐ Paviments provisionals.  

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. 
Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).  

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col∙locarà un entarimat sobre la 
part  ocupada  de  la  calçada  formant  un  pla  horitzontal  amb  la  vorera  i  una  barana  fixa  de 
protecció.  

22.7.7.‐ Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda.  

Si  la  via o  vies de  l’entorn de  l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 
135/1995  de  24  de març,  i  no  hi  ha  itinerari  alternatiu,  els  passos  o  itineraris  provisionals 
compliran les següents condicions mínimes:  

‐ Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m.  
‐ En  els  canvis  de  direcció,  l’amplada mínima  de  pas  haurà  de  permetre  inscriure  un 

cercle d’1,5 m de diàmetre.  
‐ No podran haver‐hi escales ni graons aïllats.  
‐ El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%.  
‐ El paviment  serà dur, no  lliscant  i  sense  regruixos diferents als propis del gravat de 

peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).  
‐ Els  guals  tindran  una  amplada mínima  d’un metre  i  vint  centímetres  (1,20 m)  i  un 

pendent màxim del 12%.  

Si  hi  ha  itinerari  alternatiu,  s’indicarà,  en  els  punts  de  desviació  cap  a  l’itinerari  alternatiu, 
col∙locant  un  senyal  tipus  D  amb  el  símbol  internacional  d’accessibilitat  I  una  fletxa  de 
senyalització.  
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22.7.8.‐ Manteniment.  

La  senyalització  i els elements d’abalisament es  fixaran de  tal manera que  impedeixi el  seu 
desplaçament i dificulti la seva subtracció.  

La  senyalització,  l’abalisament,  els  paviments,  l’enllumenat  i  totes  les  proteccions  dels 
itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant 
la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat.  

Els passos i itineraris es mantindran nets.  

22.7.9.‐ Retirada de senyalització i abalisament.  

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats.  

El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada 
l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació.  

22.8.‐ PROTECCIÓ I TRASLLAT D’ELEMENTS EMPLANÇATS A LA VIA PUBLICA  

22.8.1.‐ Arbres i jardins 

Al Pla de Seguretat s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via pública 
que estiguin a  la zona de  les obres  i al seu  llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs  i 
Jardins emetrà un informe previ preceptiu.  

Mentre  durin  les  obres  es  protegirà  l’arbrat,  els  jardins  i  les  espècies  vegetals  que  puguin 
quedar  afectades, deixant  al  seu  voltant una  franja d’un  (1) metre de  zona  no ocupada.  El 
contractista  vetllarà,  perquè  els  escossells  i  les  zones  amb  jardí  estiguin  sempre  lliures 
d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre 
que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres.  

Els escossells que quedin  inclosos dins  l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran 
de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts.  

22.8.2.‐ Parades d’autobús, quioscs, bústies.  

A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per 
quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades d’autobús, 
quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic.  

En aquest cas, caldrà indicar‐ho en el PSS, preveure el seu emplaçament durant el temps que 
durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les operacions.  
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23. –RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

23.1.‐ Riscos de danys a tercers 

Els  riscs  que  durant  les  successives  fases  d'execució  de  l'obra  podrien  afectar  persones  o 
objectes annexos que en depenguin són els següents:  

‐ Caiguda al mateix nivell.  
‐ Atropellaments.  
‐ Col∙lisions amb obstacles a la vorera.  
‐ Caiguda d'objectes.  

23.2.‐ Mesures de protecció a tercers 

Es  consideraran  les  següents mesures de protecció per  a  cobrir  el  risc de  les persones que 
transiten pels voltants de l'obra:  

‐ Muntatge  de  tanca  metàl∙lica  a  base  d'elements  prefabricats  de  2  m.  d'alçada, 
separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior.  

‐ Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal∙larà 
un  passadís  d’estructura  consistent  en  l’assenyalament,  que  haurà  de  ser  òptic  i 
lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment 
es podrà instal∙lar en el perímetre de la façana una marquesina en voladís de material 
resistent.  

‐ Si  fos necessari ocupar  la vorera durant  l’aplec de materials a  l’obra, mentre duri  la 
maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís 
de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció 
a  base  de  reixes metàl∙liques  de  separació  d’àrees  i  es  col∙locaran  llums  de  gàlib 
nocturns i senyals de trànsit que avisin als vehicles de la situació de perill.  

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

24. – PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són:  

‐ Incendi, explosió i/o deflagració.  
‐ Inundació.  
‐ Col∙lapse estructural per maniobres fallides.  
‐ Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.  
‐ Enfonsament de càrregues o aparells d’elevació.  

Per a cobrir  las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà  i  inclourà com annex al seu 
Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes:  

1‐ Ordre i neteja general.  
2‐ Accessos i vies de circulació interna de l'obra.  
3‐ Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors.  
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4‐ Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció.  
5‐ Punts de trobada.  
6‐ Assistència Primers Auxilis.  

25.‐ PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT  

El  Pressupost  d’Execució Material  de  Seguretat  i  Salut  ascendeix  a DINOU MIL  CINC‐CENTS 
VUIT EUROS AMB QUARANTA‐VUIT CÈNTIMS (19.508,48 €).  

26. –DOCUMENTS DEL PRESENT DOCUMENT DE SEGURETAT I SALUT  

El present document de Seguretat i Salut consta dels següents documents:  

o DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA  
o DOCUMENT NÚM. 2: PLÀNOLS  
o DOCUMENT NÚM. 3: PLEC DE CONDICIONS  
o DOCUMENT NÚM. 4: PRESSUPOST  

Barcelona,    juny  de 2014  

L’autor del projecte  

 

 

 

Joaquim Andreu Casaprima  
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1. – INTRODUCCIÓ  

L’Estudi de Seguretat i Salut estableix, durant la realització d’una obra, les previsions respecte 
de  la  prevenció  de  riscos  d’accidents  i  malalties  professionals,  així  com  els  derivats  de 
reparació, conservació, entreteniment i manteniment i les instal∙lacions preceptives d’higiene i 
benestar dels treballadors durant les obres.  

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per a dur a terme les seves 
obligacions en matèria de prevenció de riscos professionals així com la consegüent realització 
del Pla de Seguretat i Salut (PSS) proposat per aprovació del Pla de Seguretat, facilitant el seu 
desenvolupament sota el control de  la Direcció  facultativa o el coordinador designat d’acord 
amb el Reial Decret 1627/1997.  

2..‐ OBJECTE   

El  present  Plec  de  Condicions  Tècniques  i  Particulars  de  Seguretat  i  Salut,  és  un  document 
contractual d’aquesta obra que té per objecte:  

 Exposar  totes  les  obligacions  del  Contractista  adjudicatari  amb  respecte  a  aquest 
estudi de seguretat i salut.  

 Concretar la qualitat de la prevenció i el seu muntatge correcte.  
 Exposar les normes preventives d’obligat compliment en determinats casos o exigir al 

Contractista adjudicatari que incorpori al seu Pla de Seguretat i Salut, aquelles que no 
són pròpies del seu sistema de construcció per a aquesta obra.  

 Concretar la qualitat de la prevenció decidida pel manteniment posterior del construït.  
 Definir el sistema d’avaluació de les alternatives o propostes fetes pel Pla de Seguretat 

i Salut, a la prevenció continguda en aquest Estudi de Seguretat i Salut.  
 Fixar uns determinats nivells de qualitat de  tota  la prevenció que es preveu utilitzar 

amb la finalitat de garantir el seu èxit.  

Definir les formes d’efectuar el control de la posada en obra de la prevenció decidida i la seva 
administració.  

Establir un determinat programa  formatiu en matèria de  Seguretat  i  Salut, que  serveixi per 
implantar amb èxit la prevenció dissenyada.  

Tot  això,  amb  l’objectiu  global d’aconseguir  la  realització d’aquesta obra  sense  accidents ni 
malalties professionals,  complint els objectius  fixats  a  la Memòria de  Seguretat  i  Salut, que 
s’han d’entendre com transcrits a norma fonamental d’aquest document contractual.  

3. –LEGISLACIÓ APLICABLE A L’OBRA  

Essent  tan  variades  i  àmplies  les  normes  aplicables  a  la  Seguretat  i  Salut  en  el  Treball,  en 
l'execució  de  les  obres  s'establiran  els  principis  que  segueixen.  En  cas  de  diferència  o 
discrepància, predominarà  sempre  la de major  rang  jurídic,  i  la més moderna  sobre  la més 
antiga.  

Són d'obligat compliment totes les disposicions que segueixen:  



Projecte de l’EDAR i Col∙lectors a l’Urbanització Les Pinedes de Sant Elies 
 

6 
Doc. Num 5 Estudi de Seguretat i Salut    Juny 2014 
 

3.1.‐ Generals  

‐ Constitució de 27 de desembre de 1.978. (Títol I, capítol III, article 40.2), BOE de 29 de 
desembre.  

‐ Reial decret  legislatiu 1/1995, de 24 de març. Text  refós de  la  Llei de  L’Estatut dels 
Treballadors. BOE de 29 de març.  

‐ Llei 31/1995, de 8 de novembre. Prevenció de riscos laborals, BOE de 10 de novembre.  
‐ Reial  Decret  1627/1997  de  24  d’octubre.  Aquest  Decret  és  la  transposició  al  dret 

espanyol del  contingut de  la Directiva 92/57/CEE, de 24 de  juny,  i  té  com a objecte 
desenvolupar  les normes  reglamentàries per a  la prevenció de  riscos al  sector de  la 
construcció, en el marc de  la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos 
laborals.  

‐ Les disposicions del Reial decret 39/1997, de 17 de gener, BOE de 31de gener, pel qual 
s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció, s’apliquen plenament al conjunt de 
l’àmbit  considerat  en  l’apartat  1,  sens  perjudici  de  les  disposicions  específiques 
previstes en el Reial decret 1627/1997.  

‐ Llei  14/1986 de  25 d’abril. General de  Sanitat.  (articles  18,  19, 21  i  26). BOE de  29 
d‘abril.  

‐ Llei 8/1998, de 7 d’abril. Infraccions i sancions en l’ordre social. BOE de 15 d’abril.  
‐ Llei 15/1990, de 9 de  juliol. Ordenació  sanitària de Catalunya.  (Article 8  i Disposició 

addicional 7). DOGC de 30 de juliol.  
‐ Llei 21/1992, de 16 de juliol. Indústria. (Articles del 9 al 18). BOE de 23 de juliol.  
‐ Reial  decret  legislatiu  1/1994,  de  20  de  juny.  Text  refós  de  la  Llei  general  de  la 

Seguretat Social. BOE de 29 de juny.  
‐ Reial decret 1561/1995, de 21 de setembre. Jornades especials de Treball. BOE de 26 

de setembre.  
‐ Ordre, de 9 de març de 1971. Ordenança general de seguretat  i higiene en el treball. 

BOE de 16  i 17 de març. (Derogada parcialment. Resta vigent: Capítol VI “Electricitat” 
per a  totes  les activitats, Art. 24  i Capítol VII  “Prevenció  i extinció d’incendis” per a 
edificis  i establiments d’ús  industrial,  i Capítols  II,  III,  IV, V  i VII per als  llocs de treball 
exclosos de l’àmbit d’aplicació del RD 486/1997).  

3.2 .‐Activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses.  

‐ Decret  2414/61,  de  30  de  novembre.  Reglament  d’activitats  molestes,  insalubres, 
nocives i perilloses. BOE de 30 de novembre.  

3.3 .‐Accidents majors  

‐ Reial  decret  886/1988,  de  15  de  juliol,  sobre  Prevenció  d’accidents  majors  en 
determinades activitats industrials. BOE de 5 d’agost.  

‐ Reial decret 952/1990, de 29 de juny. Modifica els annexos i completa les disposicions 
del Reial decret 886/1988. BOE de 21 de juliol.  
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3.4.‐ Agents biològics  

‐ Reial  decret  664/1997,  de  12  de maig.  Protecció  dels  treballadors  contra  els  riscos 
relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball. BOE de 24 de maig.  

3.5.‐Aparells a pressió  

‐ Reial decret 1244/1979, de 26 de maig. Reglament d’aparells a pressió. BOE de 29 de 
maig. (I Instruccions tècniques complementàries).  

‐ Reial decret 1504/1990, de 23 de novembre. Modifica determinats articles del Reial 
decret 1244/1979. BOE de 28 de novembre de 1990 i de 24 gener de 1991.  

3.6.‐ Aparells elevadors  

‐ Reial  decret  2291/1985,  de  8  de  novembre.  Reglament  d’aparells  d’elevació  i  de 
manutenció. BOE d’11 de desembre. (I Instruccions tècniques Complementàries).  

‐ Reial  decret  474/1988,  de  30  de  març.  Disposicions  d’aplicació  de  la  Directiva 
84/528/CEE sobre aparells elevadors i maneig mecànic. BOE de 20 de maig.  

‐ Reial decret 1314/1997, d’1 d’agost. Disposicions d’aplicació de  la Directiva 95/16/CE 
sobre ascensors. BOE de 30 de setembre.  

3.7.‐ Construcció  

‐ Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre. Disposicions mínimes de seguretat i de salut 
en les obres de construcció. BOE de 25 d’octubre.  

‐ Ordre, de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d’incidències en 
obres de construcció. DOGC de 27 de gener.  

3.8.‐ Electricitat  

‐ Reial decret 2413/1973, de 20 de setembre. Reglament electrotècnic de baixa tensió. 
BOE de 9 d’octubre. (I Instruccions tècniques complementàries).  

‐ Decret 3151/1968, de 21 de novembre. Reglament de  línies elèctriques d’alta tensió. 
BOE de 27 de desembre.  

‐ Reial decret 3275/1982, de 12 de novembre. Reglament sobre condicions tècniques  i 
garanties  de  seguretat  en  centrals  elèctriques,  subestacions  i  centres  de 
transformació. BOE d’1 de desembre. (I Instruccions tècniques complementàries).  

‐ Ordre, de 9 de març de 1971. Ordenança general de seguretat  i higiene en el treball. 
Capítol VI, electricitat. BOE de 16 de ma 

 3.9.‐ Equips de treball  

‐ Reial decret 1215/97, de 18 de juliol. Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la 
utilització pels treballadors dels equips de treball. BOE de 7 d’agost.  
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3.10.‐ Incendis i explosions  

‐ Reial  decret  1942/1993, de  5  de  novembre.  Reglament  d’instal∙lacions  de  protecció 
contra  incendis.  BOE  de  14  de  desembre.  Reial  decret  400/1996,  d’1  de  març. 
Disposicions  d’aplicació  de  la  Directiva  94‐9‐CE  relativa  als  aparells  i  sistemes  de 
protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives. BOE de 8 d’abril.  

‐ Decret 374/1996, de 2 de desembre. Regulació dels bombers d’empresa. DOGC d’11 
de desembre.  

3.11.‐ Llocs de treball  

‐ Reial decret 486/1997, de 14 d’abril. Disposicions mínimes de seguretat  i salut en els 
llocs de treball. BOE de 23 d’abril.  

3.12.‐ Malalties professionals  

‐ Reial decret 1995/1978, de 12 de maig. Quadre de malalties professionals. BOE de 25 
d’agost.  

‐ Reial decret 2821/1981, de 27 de novembre. Modifica el Reial decret 1995/1978. BOE 
d’1de desembre.  

3.13.‐ Manipulació manual de càrregues  

‐ Reial  decret  487/1997,  de  14  d’abril.  Disposicions  mínimes  de  seguretat  i  salut 
relatives  a  la manipulació manual  de  càrregues  que  comporti  riscos,  en  particular 
dorsolumbars, per als treballadors. BOE de 23 d’abril.  

3.14.‐ Màquines  

‐ Reial  decret  1495/1986,  de  26  de maig.  Reglament  de  seguretat  en  les màquines. 
(Capítol VII). BOE de 21 de juliol.  

‐ Reial decret 1435/1992, de 27 de novembre. Disposicions d’aplicació de la  
‐ Directiva 89/392/CEE relativa a  les  legislacions dels Estats membres sobre màquines. 

BOE d’11 de desembre.  
‐ Reial decret 56/1995, de 20 de gener. Modifica el Reial decret 1435/1992. BOE de 8 de 

febrer.  

3.15.‐ Proteccions personals  

‐ Reial  decret  1407/1992,  de  20  de  novembre.  Condicions  per  a  la  comercialització  i 
lliure  circulació  intracomunitària  dels  equips  de  protecció  individual.  BOE  de  28  de 
desembre.  

‐ Ordre,  de  16  de maig  de  1994. Modifica  el  període  transitori  establert  per  el  Reial 
decret 1407/1992. BOE d’1 de juny.  

‐ Reial decret 159/1995, de 3 de febrer. Modifica el Reial decret 1407/1992. BOE de 8 de 
març.  

‐ Resolució,  de  25  d’abril  de  1996,  de  la  Direcció  General  de  Qualitat  i  Seguretat 
Industrial,  per  la  que  es  publica  a  títol  informatiu,  informació  complementària 
establerta pel Reial decret 1407/1992. BOE de 28 de maig.  
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‐ Reial  decret  773/1997,  de  30  de  maig.  Disposicions  mínimes  de  seguretat  i  salut 
relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual. BOE de 12 de 
juny.  

3.16.‐ Senyalització  

‐ Reial decret 485/1997, de 14 d’abril. Disposicions mínimes en matèria de senyalització 
de seguretat i salut en el treball. BOE de 23 d’abril.  

3.17.‐ Soroll  

‐ Reial decret 1316/1989, de 27 d’octubre. Protecció dels treballadors davant els riscos 
derivats de l’exposició al soroll durant el treball. BOE de 2 de novembre.  

Altres disposicions oficials relatives a la Seguretat i Higiene i Medicina del Treball, que puguin 
afectar  als  treballadors  que  realitzin  l'obra,  a  tercers  o  al medi  ambient.  I  totes  aquelles 
Normes i Reglaments en vigor durant l'execució de les obres, que puguin no coincidir amb les 
vigents en el moment de la redacció de l'Estudi.  

4. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA ADJUDICATARI  

‐ Complir  i fer complir a  l’obra, totes  les obligacions exigides per  la  legislació vigent de 
l’Estat Espanyol i les seves Comunitats Autònomes, referida a la seguretat i salut en el 
treball i concordants, d’aplicació a l’obra.  

‐ Elaborar en el menor  termini possible  i sempre abans de començar  l’obra, un pla de 
seguretat  i  salut  (PSS)  complint  amb  l’articulat  del  Reial  Decret  1627/1997  de  24 
d’octubre,  pel  que  s’estableixen  les  disposicions mínimes  de  seguretat  i  salut  a  les 
obres  de  construcció.  En  dit  pla  es  respectarà  el  nivell  de  prevenció  definit  als 
documents d’aquest Estudi de Seguretat  i Salut per a aquesta obra. Requisit sense el 
que  no  podrà  ser  aprovat.  En  el  PSS  cada  contractista  analitzarà,  estudiarà, 
desenvoluparà  i  complementarà  les  previsions  de  l’Estudi  d’acord  amb  el  seu  propi 
sistema d’execució d’obra, sota la normativa vigent, Reial decret 39/1997, Capítol II . El 
PSS ha d’incloure,  si  cal,  les propostes de mesures  alternatives de prevenció que el 
contractista proposi, amb  la corresponent  justificació  tècnica, que no poden  implicar 
disminució dels nivells de protecció previstos en l'estudi.  

‐ Incorporar al Pla de Seguretat  i Salut, el “Pla d’execució de  l’obra” que pensa seguir, 
incloent desglossades, les partides de seguretat amb la finalitat de poder realitzar‐se a 
temps  i de  forma  eficaç; per  a  això  seguirà  fidelment  com model,  el Pla d’execució 
d’obra que es subministra en aquest Estudi de Seguretat i Salut.  

‐ Presentar dit Pla de Seguretat i Salut, per a la seva aprovació, a la Direcció Facultativa 
de Seguretat i Salut.  

‐ Notificar a  la Direcció Facultativa de Seguretat  i Salut, amb quinze dies d’antelació,  la 
data en  la que pensa començar els  treballs, amb  la  finalitat de poder programar  les 
seves activitats i assistir a la signatura de l’acta de replanteig, doncs aquest document, 
és el que posa en vigència el contingut del Pla de Seguretat i Salut que s’aprovi.  
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‐ En el cas que pogués existir alguna diferència entre els pressupostos de  l’Estudi  i els 
del  Pla  de  Seguretat  i  Salut  que  presenti  el  Contractista  adjudicatari,  acordar  les 
diferències  i donar‐li  la solució més oportuna, amb  l’autoria de  l’estudi de Seguretat  i 
Salut abans de la signatura de l’acta de replanteig.  

‐ Transmetre  la  prevenció  convinguda  al  Pla  de  Seguretat  i  Salut  aprovat,  a  tots  els 
treballadors  propis,  subcontractistes  i  autònoms  de  l’obra  i  fer‐les  complir  amb  les 
condicions i prevenció en ell expressades.  

‐ Lliurar  a  tots  els  treballadors  de  l’obra,  independentment  de  la  seva  afiliació 
empresarial principal, subcontractada o autònoma, els equips de protecció  individual 
definits en aquest plec de condicions tècniques i particulars del Pla de Seguretat i Salut 
aprovat, perquè puguin usar‐ne de forma immediata i eficaç.  

‐ Muntar  a  temps  totes  les  proteccions  col∙lectives  definides  al  plec  de  condicions 
tècniques  i particulars del Pla de Seguretat  i Salut aprovat, segons el contingut al Pla 
d’execució d’obra; mantenir‐la en bon estat, canviar‐la de posició  i  retirar‐la, amb el 
coneixement  que  s’ha  dissenyat  per  protegir  a  tots  els  treballadors  de  l’obra, 
independentment  de  la  seva  afiliació  empresarial  principal,  subcontractistes  o 
autònoms.  

‐ Muntar a  temps,  segons el  contingut al Pla d’execució d’obra  i al Pla de Seguretat  i 
Salut aprovat,  les  “instal∙lacions provisionals pels  treballadors”. Mantenir‐les en bon 
estat de confort  i neteja; realitzar els canvis de posició necessaris,  les reposicions del 
material  fungible  i  la  retirada  definitiva,  coneixedor,  que  es  defineixen  i  calculen 
aquestes  instal∙lacions,  per  ser  utilitzades  per  tots  els  treballadors  de  l’obra, 
independentment  de  la  seva  afiliació  empresarial  principal,  subcontractistes  o 
autònoms.  

‐ Complir fidelment amb allò expressat al Plec de Condicions Tècniques i Particulars del 
Pla  de  Seguretat  i  Salut  aprovat,  en  l’apartat:  “accions  a  seguir  en  cas  d’accident 
laboral”.  

‐ Informar d’immediat dels accidents: lleus, greus, mortals o sense víctimes a la Direcció 
Facultativa de Seguretat  i Salut, tal com queda definit a  l’apartat “accions a seguir en 
cas d’accident laboral”.  

‐ Disposar  en  apilament  d’obra,  abans  de  ser  necessària  la  seva  utilització,  tots  els 
articles de prevenció continguts i definits en aquest Estudi de Seguretat i Salut, en les 
condicions  que  expressament  s’especificaran  dins  d’aquest  Plec  de  Condicions 
Tècniques i Particulars de Seguretat i Salut.  

‐ Col∙laborar  amb  la  Direcció  Facultativa  de  Seguretat  i  Salut,  en  la  solució  tècnic 
preventiva, dels possibles  imprevistos del projecte o motivats pels  canvis d’execució 
decidits sobre la marxa, durant l’execució de l’obra.  

‐ Incloure al Pla de Seguretat i Salut que presentarà per a la seva aprovació, les mesures 
preventives  implantades  a  la  seva  empresa  i  que  són  pròpies  del  seu  sistema  de 
construcció. Unides a les que subministrem per al muntatge de la protecció col∙lectiva i 
equips, dins d’aquest Plec de Condicions Tècniques  i Particulars, formaran un conjunt 
de normes específiques d’obligat compliment en l’obra.  
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‐ Composar al Pla de Seguretat i Salut, una declaració formal d’estar disposat a complir 
amb aquestes obligacions en particular  i amb  la prevenció  i el seu nivell de qualitat, 
contingudes  en  aquest  Estudi  de  Seguretat  i  Salut.  Sense  el  compliment  d’aquest 
requisit, no podrà ser atorgada l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut.  

‐ Composar al Pla de Seguretat i Salut l’anàlisi inicial dels riscos tal com exigeix la Llei 31 
de  8  de  novembre  de  Prevenció  de  Riscos  Laborals,  perquè  sigui  conegut  per  la 
Direcció Facultativa de Seguretat i Salut.  

‐ Al  llarg de  l’execució de  l’obra,  realitzar  i donar  compte a  la Direcció  Facultativa de 
Seguretat  i Salut. L’anàlisi permanent de riscos a què com empresari està obligat per 
mandat  de  la  Llei  31  de  8  de  novembre  de  Prevenció  de  Riscos  Laborals,  amb  la 
finalitat de conèixer‐ho i prendre les decisions que siguin oportunes.  

5.‐ CONDICIONS TÈCNIQUES DELS MITJANS DE PROTECCIÓ I SALUT 

5.1.‐ Equips de protecció individual  

5.1.1.‐Condicions generals  

Com a norma general, s’han escollit equips de protecció  individual còmodes  i operatius, per 
evitar  el  rebuig  al  seu  ús  per  part  dels  treballadors.  Això  es  justifica  en  el  pressupost 
contemplant  qualitats  que  en  cap  moment  poden  ser  rebaixades,  doncs  aniria  en  contra 
d’aquest objectiu general.  

Per  l’exposa’t  s’especifica  com  a  condició  expressa  que:  tots  els  “equips  de  protecció 
individual” utilitzables en aquesta obra, compliran les següents condicions generals:  

1‐ Tindran  la  el  distintiu  "CE".  Si  no  existís  el  distintiu  "CE"  al  mercat,  per  a  algun 
determinat  equip  de  protecció  individual  de  tots  els  ressenyats  i  perquè  aquesta 
autoria de Seguretat i Salut autoritzi el seu ús serà necessari:  
 Que estiguin homologats "MT".  
 Que estigui  en possessió d’una homologació equivalent de qualsevol dels Estats 

Membres de la Unió Europea.  
 Si  no  hi  hagués  la  homologació  descrita  al  punt  anterior,  seran  admeses  les 

homologacions equivalents dels Estats Units de Nord Amèrica.  

De no complir‐se en cadena, cap dels suposats expressats, s’ha d’entendre que aquest 
equip de protecció individual està expressament prohibit per al seu ús a aquesta obra.  

2‐ Els equips de protecció individual, tenen autoritzat el seu ús durant el seu període de 
vigència. Arribant a la data de caducitat, es constituirà un apilament ordenat, que serà 
revisat per  la Direcció Facultativa de Seguretat, perquè autoritzi  la seva eliminació de 
l’obra.  

3‐ Tot  equip  de  protecció  individual  en  ús  que  estigui  deteriorat  o  trencat,  serà 
reemplaçat d’immediat, quedant constància en l’oficina d’obra del motiu del canvi i el 
nom de  l’empresa  i de  la persona que  rep el nou equip de protecció  individual, per 
donar  la màxima  serietat possible a  la utilització d’aquestes proteccions. Tanmateix, 
s’investigaran els abandons d’aquests equips de protecció, per raonar amb el usuaris i 
fer‐los veure la importància que realment tenen per a ells.  
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4‐ Els equips de protecció  individual, amb  les condicions expressades, han estat valorats 
segons  les  fórmules  de  càlcul  de  consums  d’equips  de  protecció  individual,  en 
coherència  amb  els  manejats  pel  grup  d’empreses  SEOPAN.,  subministrats  en  al 
Manual  per  a  Estudis  i  Plans  de  Seguretat  i  Salut  Construcció  del  INSHT.;  per 
consegüent, s’entenen valorades totes les utilitzables pel personal i comandaments del 
contractista principal, subcontractistes i autònoms si n’hi hagués.  

5‐ Si el Contractista adjudicatari varia  la previsió de treballadors calculada a  la memòria 
d’aquest  Estudi  de  Seguretat  i  Salut,  resta  obligat  a  presentar  en  el  seu  Pla  de 
Seguretat  i  Salut  els  càlculs  realitzats.  Aquesta  presentació  tindrà  un  aspecte  clar  i 
semblant al que es subministra a la memòria esmentada.  

5.1.2.‐ Condicions específiques de cada equip.  

A  continuació  s’especifiquen  els  equips  de  protecció  individual  que  es  preveu  que  han 
d’utilitzar‐ne a l’obra, junt amb les normes que s’han d’aplicar per a la seva utilització.  

Botes de PVC impermeables  

Unitat  de  parell  de  botes  de  seguretat,  fabricades  en  PVC.,  o  goma,  de  mitja  canya. 
Comercialitzades  en  vàries  talles;  amb  taló  i  empenya  reforçats.  Folrada  en  loneta  de  cotó 
resistent,  amb plantilla  contra  la  suor.  Sola dentada  contra els  lliscaments. Amb marca CE., 
segons normes E.P.I.  

Serà  obligació  d’ús  per  a  tots  aquells  treballadors  que  hagin  de  caminar  o  estar  sobre  sòls 
enfangats,  mullats  o  inundats.  També  s’utilitzaran  per  idèntiques  circumstàncies,  en  dies 
plujosos.  

L’àmbit d’obligació del seu ús és en tota l’extensió de l’obra, especialment amb sòl mullat, a les 
fases de moviment de terres, fabricació i execució de pastes hidràuliques: morters, formigons, 
etc.  

Els que estan obligats a  la utilització de botes de PVC.  impermeables són els maquinistes de 
moviment de  terres, durant  les  fases enfangades o embassades, per a accedir o  sortir de  la 
màquina, peons especialistes d’excavació, peons empleats en la fabricació de pastes i morters, 
peonatge  solt  d’ajuda  que  hagin  de  realitzar  el  seu  treball  en  l’ambient  descrit,  personal 
directiu,  comandaments  entremitjos,  Direcció  Facultativa  i  persones  de  visita,  si  han  de 
caminar per terrenys enfangats, superfícies embassades o inundades.  

Botes de  seguretat de "PVC", de mitja  canya, amb plantilla  contra els objectes punxants  i 
puntera reforçada.  

Unitat  de  botes  de  seguretat.  Comercialitzades  en  vàries  talles.  Fabricades  en  clorur  de 
polivinil o goma; de mitja  canya, amb  taló  i empenya  reforçats. Folrada en  loneta  resistent. 
Dotada de puntera  i plantilla metàl∙liques  embotides  en  el  "PVC".,  i  amb plantilla  contra  la 
suor. Amb sola dentada contra els lliscaments. Amb marca CE, segons normes E.P.I.  
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Serà  obligació  d’ús  per  a  la  realització  de  qualsevol  treball  amb  l’existència  del  risc  de 
trepitjades sobre objecte punxants o tallants en ambients humits, embassats o amb formigons 
frescos.  

L’àmbit d’obligació d’ús és tota  la superfície de  l’obra en fase de formigonat d’estructura  i en 
temps plujós, en tots els treballs que impliquin caminar sobre fangs.  

Els que específicament estan obligats a la utilització de les botes de seguretat de PVC, o goma 
de  mitja  canya  són  els  peons  especialistes  de  formigonat,  oficials,  ajudants  i  peons  que 
realitzin  treballs  en  formigonat,  oficials  ajudants  i  peons  que  realitzin  treballs  de  curat  de 
formigó, tot el personal, encarregat, capatassos, personal d’amidaments, Direcció Facultativa i 
visites, que controlen “in  situ” els  treballs de  formigonat o hagin de caminar  sobre  terrenys 
enfangats.  

Casc de seguretat classe "N"  

Unitat de casc de seguretat, classe "N", amb arnès d’adaptació de recolzament sobre el crani 
amb cintes tèxtils d’amortiment i contra la suor del front. Amb marca CE, segons normes E.P.I. 
Serà obligació d’ús per a tots.  

El  casc  s’ha  convertit  en  símbol  de  la  seguretat  a  les  obres  de  construcció.  Però  això  no 
significa que sigui obligatori el seu ús, de forma generalitzada, en tot tipus d’obres i en tipus de 
treballs.  

Donat que es tracta d’un equip pensat i dissenyat per protegir el cap davant possibles cops per 
objectius mòbils o immòbils, serà obligat el seu ús en tota l’obra i en totes les obres.  

Estan obligats a la utilització tot el personal en general contractat per l’Empresa Principal, pels 
subcontractistes  i els autònoms si n’hi hagués, tot el personal d’oficines sense exclusió, quan 
accedeixin als  llocs de  treball, Cap d’Obra  i  cadena de  comandament de  totes  les empreses 
participants, Direcció Facultativa, representants i visitants convidats per la Propietat, qualsevol 
visita d’inspecció d’un organisme oficial o de representants de cases comercials per a la venda 
d’articles.  

Armilla reflectant  

Unitat d’armilla reflectant per a ser vist en  llocs amb escassa  il∙luminació,  format per: peto  i 
esquena.  Fabricat  en  teixits  sintètics  reflectants  o  captadiòptics  amb  colors:  blanc,  groc  o 
ataronjat.  

Ajustable a la cintura mitjançant unes cintes "Velcro".  

Serà  obligació  d’ús  exclusivament  per  a  la  realització  de  treballs  en  llocs  amb  escassa 
il∙luminació.  

Àmbit  d’obligació  d’ús  en  tota  l’obra  quan  sigui  necessari  realitzar  un  treball  amb  escassa 
il∙luminació, al que per  falta de visió  clara, existeixin  riscos d’atropellament per màquines o 
vehicles.  
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Estan obligats a  la utilització de  l’armilla reflectant els senyals, ajudants  i peons que hagin de 
realitzar  un  treball  en  llocs  que  sigui  recomanable  la  seva  senyalització  personal  per  evitar 
accidents.  

Faixa de protecció contra les vibracions  

Unitat  de  faixa  elàstica  contra  les  vibracions  de  protecció  de  cintura  i  vèrtebres  lumbars. 
Fabricada  en  diverses  talles,  per  a  protecció  contra  moviments  vibratoris  o  oscil∙latoris. 
Confeccionada amb material elàstic  sintètic  i  lleuger; ajustable mitjançant  tanques  “velkro”. 
Amb marca CE, segons normes E.P.I.  

Serà obligació d’ús en  la  realització de  treballs amb o sobre màquines que  transmetin al cos 
vibracions, segons el contingut de l’“Anàlisi de riscos” de la "Memòria".  

L’àmbit d’obligació de la seva utilització serà tota l’obra.  

Estan obligats a la utilització de faixa de protecció contra les vibracions els peons especialistes 
que manegin martells  neumàtics,  conductors  de  les màquines  per  al moviment  de  terres, 
conductors dels motovolquets autopropulsats (dumpers).  

Ulleres de seguretat contra la pols i els impactes  

Unitat d’ulleres de seguretat antiimpactes als ulls. Fabricades amb muntura de vinil, pantalla 
exterior de policarbonat, pantalla interior contra xocs i cambra d’aire entre les dues pantalles. 
Model panoràmic,  ajustable  al  cap mitjançant bandes elàstiques  tèxtils  contra  les  al∙lèrgies. 
Amb marca CE, segons normes E.P.I.  

Serà obligació d’ús en la realització de tots els treballs amb riscos de projecció o arrancada de 
partícules, ressenyats dins de “l’Anàlisi de riscos” de la “Memòria”.  

L’àmbit d’obligació de la seva utilització abraçarà qualsevol punt de l’obra en el que es treballi 
produint o arrencant partícules.  

Estan  obligats  a  l’ús  d’ulleres  de  seguretat  contra  la  pols  i  els  impactes  els  peons  i  peons 
especialistes,  que manegin  serres  circulars  en  via  seca,  fresadores,  foradadors,  pistola  fixa 
claus,  fregadores  i  pistoles  clava  claus,  així  com  els  que manegen martells  neumàtics,  i  en 
general,  tot  treballador  que  a  judici  de  “l’Encarregat  de  Seguretat"  o  del  "Coordinador  de 
Seguretat i Salut", estigui subjecte al risc de rebre partícules projectades als ulls.  

Guants de cuir flor i loneta  

Unitat de parell de guants fabricats en cuir flor a  la part anterior de  la palma  i dits de  la mà, 
dors de  loneta de  cotó,  comercialitzats  en diferents  talles. Ajustables  al  canell de  les mans 
mitjançant bandes extensibles ocultes. Amb marca CE, segons normes E.P.I.  

Serà obligació d’ús en tots els treballs de manejament d’eines manuals: pics, pales, en tots els 
treballs de manejament i manipulació de materials, manejament de sogues o cordes de control 
segur de  càrregues  en  suspensió  a  ganxo  i  en  tots  els  treballs  assimilables per  analogia  als 
esmentats.  
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L’àmbit d’obligació de la seva utilització s’estén en tot el recinte de l’obra.  

Estan  obligat  a  la  utilització  dels  guants  de  cuir  flor  i  loneta  els  peons  en  general,  peons 
especialistes de muntatge d’encofrats, oficials encofradors,  ferrallistes  i personal assimilable 
per analogia de riscos a les mans als esmentats.  

 

Màscara de paper filtrant contra la pols  

Unitat de màscara  simple,  fabricada  en paper  filtro  antipols, per  retenció mecànica  simple. 
Dotada  de  bandes  elàstiques  de  subjecció  al  cap  i  adaptador  d’alumini  per  a  la  cara. Amb 
marca CE, segons normes E.P.I.  

Serà  obligació  d’ús  en  qualsevol  treball  amb  producció  de  pols  o  realitzat  en  llocs  amb 
concentració de pols.  

L’àmbit d’obligació d’ús és tot el recinte de l’obra en el que existeixin atmosferes saturades de 
pols.  

Estan obligats a la utilització de màscara de paper filtrant contra la pols els oficials, ajudants i 
peons que manegin alguna de  les següents eines:  fresadora, serra circular per a totxo en via 
seca, martell  neumàtic,  direcció  d’obra,  comandaments  i  visites  si  penetren  en  atmosferes 
amb pols.  

Canelleres de protecció contra les vibracions  

Unitat  de  parell  de  canelleres  elàstiques  de  protecció  contra  les  vibracions.  Fabricades  en 
material sintètic elàstic antial∙lèrgic, ajustable mitjançant tires "Velkro". Amb marca CE, segons 
normes E.P.I.  

Serà  obligació  del  seu  ús  en  els  llocs  en  els  que  es manegen  eines  o màquines  eina,  amb 
producció i vibracions transmeses a l’usuari.  

L’àmbit d’obligació de la seva utilització serà en tota l’obra.  

Estan  obligats  a  la  utilització  de  canelleres  de  protecció  contra  les  vibracions,  els  oficials, 
ajudants  i peons que manegen, vibradors, motobolquet autotransportat, (dúmper), radial per 
a obertura de frecs, martells neumàtics i serres circulars per a fusta o totxo.  

Sabates de seguretat fabricades en cuir, amb puntera reforçada i plantilla contra els objectes 
punxants  

Unitat de parell de sabates de seguretat contra riscos als peus. Fabricats en cuir.  

Comercialitzats en diferents  talles:  amb el  taló  capitonat  i dotats  amb plantilla  antiobjectes 
punxants  i  puntera metàl∙lica  ambdues  aïllades;  amb  sola  dentada  contra  els  lliscaments, 
resistent a l’abrasió. Amb marca CE, segons normes E.P.I.  

Serà obligació d’ús per a  tots els comandaments de  l’obra  i  la resta de  treballadors quan no 
hagin de fer servir altre tipus de calçat especial.  
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L’àmbit d’obligació de la seva utilització s’estendrà en tota l’obra.  

Estan obligats la utilització de sabates de seguretat fabricades en cuir, amb puntera reforçada i 
plantilla contra els objectes punxants els encarregats, capatassos, especialistes  i peons (quan 
no  hagin  de  fer  servir  un  altre  tipus  de  calçat  especial),  Direcció  Facultativa, membres  de 
propietat, aliens als membres de  la Direcció Projecte de  l’EDAR  i col∙lectors del nucli urbà de 
Figuerola del Camp  (Alt Camp) Facultativa, comandaments de  les empreses participants, Cap 
d’Obra, Ajudants del Cap d’Obra, Auxiliars  tècnics de  l’obra, visites d’inspecció de qualsevol 
tipus.  

5.2.‐ Mitjans de protecció col∙lectiva  

5.2.1‐ Condicions generals  

A  la memòria  d’aquest  Estudi  de  Seguretat  i  Salut,  s’han  definit  els mitjans  de  protecció 
col∙lectiva.  

El  Contractista  adjudicatari  és  responsable  que  a  l’obra  compleixin  tots  amb  les  següents 
condicions generals:  

‐ La protecció col∙lectiva d’aquesta obra, ha estat dissenyada al Plànols de Seguretat  i 
Salut. El Pla de Seguretat  i Salut els  respectarà  fidedignament, excepte si existís una 
proposta diferent prèviament aprovada.  

‐ Les  possibles  propostes  alternatives  que  es  presenten  al  Pla  de  Seguretat  i  Salut, 
requereixen per poder ser aprovades, justificació raonada  i una representació tècnica 
de qualitat en forma de plànols d’execució d’obra.  

‐ Les proteccions col∙lectives d’aquesta obra, estaran en apilament disponible per a ús 
immediat, dos dies abans de la data decidida per al seu muntatge, segons el previst al 
Pla d’execució d’obra.  

‐ Seran noves, a estrenar, si els seus components tenen caducitat d’ús reconeguda, o si 
així  s’especifica  al  seu  apartat  corresponent  dins  d’aquest  “Plec  de  Condicions 
Tècniques  i Particulars de  Seguretat  i  Salut”.  Idèntic principi al descrit,  s’aplicarà als 
components de fusta.  

‐ Abans de ser necessari el seu ús, estaran en apilament real a l’obra amb les condicions 
idònies d’emmagatzemament per a la seva bona conservació. Seran examinades per la 
Direcció Facultativa de Seguretat i Salut, per comprovar si la seva qualitat es correspon 
amb  la definida en aquest Estudi de Seguretat  i Salut o amb  la del Pla de Seguretat  i 
Salut que arribi a aprovar‐ne.  

‐ Seran  instal∙lades  prèviament  a  l’inicií  de  qualsevol  treball  que  requereixi  el  seu 
muntatge. Resta prohibida la iniciació d’un treball o activitat que requereixi protecció 
col∙lectiva,  fins  que  aquesta  estigui  muntada  per  complet  en  l’àmbit  del  risc  que 
neutralitza o elimina.  

‐ El  Contractista  adjudicatari,  queda  obligat  a  incloure  i  subministrar  al  seu  “Pla 
d’execució d’obra”,  la data de muntatge, manteniment, canvi d’ubicació  i retirada de 
cadascuna de les proteccions col∙lectives que es contenen a aquest Estudi de Seguretat 
i  Salut,  seguint  l’esquema  del  pla  d’execució  d’obra  que  subministrarà  inclòs  als 
documents tècnics esmentats.  
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‐ Serà  desmuntada  d’immediat,  tota  protecció  col∙lectiva  en  ús  en  la  que  s’apreciïn 
deterioraments  amb  minva  efectiva  de  la  seva  qualitat  real.  Se  substituirà  a 
continuació el component deteriorat i es tornarà a muntar la protecció col∙lectiva una 
vegada  resolt  el  problema. Mentre  es  realitza  aquesta  operació,  se  suspendran  els 
treballs protegits pel tram deteriorat i s’aïllarà eficaçment la zona per evitar accidents. 
Aquestes  operacions  restaran  protegides  mitjançant  l’ús  d’equips  de  protecció 
individual.  

‐ Durant  la  realització de  l’obra, pot  ser necessari variar el mode o  la disposició de  la 
instal∙lació de la protecció col∙lectiva prevista al Pla de Seguretat i Salut aprovat. Si això 
ocorre,  la nova  situació  serà definida  als plànols de  seguretat  i  salut, per  concretar 
exactament  la nova disposició o  forma de muntatge. Aquests Plànols hauran de  ser 
aprovats per la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut.  

‐ Les  proteccions  col∙lectives  projectades  en  aquest  treball,  estan  destinades  a  la 
protecció dels riscos de tots els treballadors i visitants de l’obra; és a dir: treballadors 
de  l’empresa  principal,  els  de  les  empreses  subcontractistes,  empreses 
col∙laboradores, treballadors autònoms i visites dels tècnics de direcció d’obra o de la 
Propietat, així com visites de  les  inspeccions d’organismes oficials o de convidats per 
diverses causes.  

‐ El Contractista adjudicatari, en virtut de  la  legislació vigent, està obligat al muntatge, 
manteniment  en  bon  estat  i  retirada  de  la  protecció  col∙lectiva  pels  seus medis  o 
mitjançant  subcontractació,  responent  davant  la  Propietat  de  l’obra,  segons  les 
clàusules penalitzadores del Contracte d’adjudicació d’obra  i del  Plec de Condicions 
Tècniques i Particulars del projecte.  

‐ El muntatge  i  ús  correcte  de  la  protecció  col∙lectiva  definida  en  aquest  Estudi  de 
Seguretat i Salut, és preferible a l’ús d’equips de protecció individual per a defendre’s 
d’idèntic risc; en conseqüència, no s’admetrà el canvi d’ús de protecció col∙lectiva pel 
d’equips de protecció individual.  

‐ El  Contractista  adjudicatari,  queda  obligat  a  conservar  en  la  posició  d’ús  prevista  i 
muntada, les proteccions col∙lectives que fallen per qualsevol causa, fins que es realitzi 
la investigació amb l’assistència expressa de la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut. 
En cas de fallada per accident de persona o persones, es procedirà segons les normes 
legals vigents, avisant a més a més sense demora,  immediatament, desprès d’ocórrer 
els fets, a la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut.  

5.2.2.‐ Instal∙lació i ús de les proteccions col∙lectives  

Dins  l’apartat corresponent de cada protecció col∙lectiva, que s’inclouen als diversos apartats 
del  text  següent,  s’especifiquen  les  condicions  tècniques d’instal∙lació  i ús,  junt amb  la  seva 
qualitat,  definició  tècnica  de  la  unitat  i  les  normes  d’obligat  compliment  que  s’han  creat 
perquè siguin complides pels treballadors que han de muntar‐les, mantenir‐les, canviar‐les de 
posició i retirar‐les.  

El  Contractista  adjudicatari,  recollirà  obligatòriament  al  seu  “Pla  de  Seguretat  i  Salut”,  les 
Condiciones  Tècniques  i demés  especificacions  esmentades  a  l’apartat  anterior.  Si  el Pla de 
Seguretat i Salut presenta alternatives a aquestes previsions, ho farà amb idèntica composició i 
format, per a facilitar la seva comprensió i en el seu cas, la seva aprovació.  
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5.2.3.‐ Proteccions col∙lectives i normes d’instal∙lació  

Detector mesurador tubular de gasos “Dragër” o similar  

Serà d’ús obligatori sempre que existeixin sospites de l’existència de gasos tòxics en l’obra o de 
falta de  la concentració suficient d’oxigen al seu  interior. Això s’haurà de concretar al Pla de 
Seguretat  que  presenti  el  Contractista  adjudicatari  quan  entre  les  interferències  de  l’obra 
(clavegueram, per ex.) o per les característiques del seu traçat, se sospiti de l’existència d’algun 
gas tòxic o de la falta de concentració suficient d’oxigen en l’ambient de treball.  

També hauran de realitzar‐se deteccions prèvies en el cas que poguessin existir emanacions de 
gasos  inflamables  o  explosius  (canalització  de  gas  natural),  encara  que  l’actuació  sobre 
aquestes  interferències  haurà  de  realitzar‐se  sempre  sota  la  supervisió  i  el  control  de  la 
companyia propietària de les mateixes.  

El  contractista  adjudicatari  de  l’obra,  contractarà  els  serveis  d’un  tècnic  especialista  en 
amidament de gasos amb els aparells calibrats oportuns, que amidarà i dictaminarà el compost 
químic o gasos resultants, valorant les seves concentracions i emetent l’informe corresponent 
en funció dels resultats. L’informe amb les recomanacions de prevenció específica que redacti, 
serà presentat a la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut.  

Extintors d’incendis  

Es disposarà d’extintors contra incendis en tots els treballs en els que existeixi un risc evident 
d’incendi. En concret, sempre que es  realitzin operacions de soldadura, de qualsevol  tipus;  i 
sempre  que  es  realitzin  treballs  a  les  proximitats  de  conduccions  de  gas,  encara  que,  en 
aquests  casos,  les  normes  d’actuació  hauran  d’estar  marcades  per  la  companyia 
subministradora o propietària corresponent.  

Els extintors que s’instal∙lin seran nous, a estrenar.  

El tipus d’extintor que s’instal∙li per a l’obra civil es decidirà en funció del tipus de combustible 
de què es tracti en cada cas, encara que, en principi es recomana que siguin de pols polivalent 
de 12 kg de càrrega.  

A  l’interior  del  node  de  potència  s’instal∙larà  un  extintor  fix,  que,  segons  el  Plec  de 
Prescripcions Tècniques del Projecte, serà de CO2, de 5 Kg de càrrega.  

A més a més, s’instal∙laran extintors al següents llocs de l’obra, quan aquests existeixin:  

‐ Vestuari i lavabo del personal de l’obra (d’aigua polvoritzada).  
‐ Menjador del personal de l’obra (d’aigua polvoritzada).  
‐ Local de primers auxilis (d’aigua polvoritzada).  
‐ Oficines  de  l’obra,  d’empresa  principal  o  subcontractada  (d’aigua  polvoritzada  o  de 

CO2).  
‐ Magatzems amb productes o materials inflamables (de pols o de CO2).  
‐ Quadre general elèctric (de CO2).  
‐ Quadres de màquines fixes d’obra (de CO2).  
‐ Magatzems de material i tallers (segons el tipus de material).  
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‐ Apilaments especials amb risc d’incendi (segons el tipus de material).  

Els  extintors  seran  revisats  i  retimbrats  segons  el manteniment  oportú  recomanat  pel  seu 
fabricant,  que  haurà  de  concertar  el  contractista  principal  de  l’obra  amb  una  empresa 
especialitzada.  

Les Normes de seguretat per a la instal∙lació i ús dels extintors d’incendis seran:  

‐ S’instal∙laran  sobre patilles de penjar o  sobre carro, segons  les necessitats d’extinció 
previstos.  

‐ En  qualsevol  cas,  sobre  la  vertical  del  lloc  on  se  situï  l’extintor  i  en  tamany  gran, 
s’instal∙larà un senyal normalitzat amb la paraula "EXTINTOR".  

‐ L’accés als extintors romandrà lliure d’obstacles en tot moment.  
‐ En l’obra o locals corresponents, s’ensinistrarà a un nombre suficient de persones per 

al seu correcte ús, en cas d’incendi.  

Interruptors diferencials de 30 mil∙liampers  

Els interruptors seran nous, a estrenar.  

Seran interruptors diferencials de 30 mil∙liampers comercialitzats, per a la xarxa d’enllumenat; 
instal∙lat al quadre general elèctric de l’obra, en combinació amb la xarxa elèctrica general de 
presa de terra de l’obra.  

S’instal∙laran al quadre general d’obra, de connexió per a il∙luminació elèctrica de l’obra.  

Es revisaran diàriament, utilitzant per a això el botó de prova corresponent, procedintse a  la 
seva substitució immediata en cas d’avaria.  

Diàriament es comprovarà que no han estat pontejats i, en cas afirmatiu, s’eliminarà el pont i 
s’investigarà qui  és  l’autor del  fet,  amb  la  fi d’explicar‐li  com  es de perillosa  la  seva  acció  i 
conèixer els motius que el van portar a realitzar‐la, amb la finalitat de corregir‐ho tot plegat.  

Interruptor diferencial de 300 mil∙liampers, calibrat selectiu  

Els interruptors seran nous, a estrenar.  

Seran  interruptors  diferencials  de  300 mil∙liampers  comercialitzats,  per  a  la  xarxa  de  força; 
especialment calibrat selectiu, ajustat per a entrar en  funcionament abans que ho  faci el del 
quadre  general  elèctric  de  l’obra,  amb  el  que  està  en  combinació  juntament  amb  la  xarxa 
elèctrica general de presa de terra de l’obra.  

S’instal∙laran en els quadres secundaris de connexió per a força.  

Es revisaran diàriament, utilitzant per a això el botó de prova corresponent, procedintse a  la 
seva substitució immediata en cas d’avaria.  

Diàriament es comprovarà que no han estat pontejats en cas afirmatiu, s’eliminarà el pont  i 
s’investigarà qui és el seu autor, amb la finalitat d’explicar‐li com es de perillosa la seva acció i 
conèixer els motius que el van portar a realitzar‐la, amb la finalitat de corregir‐ho tot plegat.  
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Connexions elèctriques de seguretat  

Totes  les  connexions  elèctriques  de  seguretat  s’efectuaran  mitjançant  connectors  o 
empalmadors  estancs  d’intempèrie  normalitzats.  També  s’acceptaran  aquells  empalmes 
directes o  fils, per  tal que quedin protegits de  forma  totalment  estanca, mitjançant  l’ús de 
fundes  termoretràctils  aïllants  o  amb  cinta  aïllant  d’auto  fosa  en  una  sola  peça,  per  auto 
contacte.  

Passarel∙les de seguretat de fusta amb baranes de fusta per a rases  

S’han dissenyat perquè serveixin de comunicació entre dos punts separats per un obstacle que 
s’ha de salvar.  

S’han previst sensiblement horitzontals o per a ser  inclinades en el seu cas, un màxim sobre 
l’horitzontal  de  30º.  Per  a  inclinacions  superiors  s’utilitzaran  escales  de  seguretat  de  tipus 
convencional a base de graons de petjada i contrapetjada.  

El material a utilitzar serà nou, a estrenar.  

S’utilitzaran,  preferentment,  passarel∙les  prefabricades,  metàl∙liques,  amb  la  garantia  de 
resistència  del  fabricant,  sempre  que  no  sigui  possible  un  altre  tipus  d’homologació  o 
certificació.  

En cas de construir‐les "in situ", es compliran les següents especificacions:  

‐ El material a utilitzar serà la fusta de pi.  
‐ La fusta s’unirà mitjançant clavaó, previ encolat, amb “cola blanca”, per a garantir una 

millor immobilització.  
‐ A  cada  extrem  de  recolzament  del  terreny,  es  muntarà  un  ancoratge  efectiu, 

mitjançant  l’ús  de  rodons  d’acer  corrugat,  passant  a  través  de  la  plataforma  de  la 
passarel∙la i doblats sobre la fusta, per a garantir la immobilitat. Els rodons doblats no 
produiran ressalts.  

‐ Els ancoratges estaran formats per rodons d’acer corrugat amb un diàmetre de 8 mm, i 
una longitud d’1,5 m, per clavar al terreny. Uns dels seus extrems estarà tallat en biaix 
per facilitar la seva clavada a cop de maça.  

‐ Les  baranes  estaran  formades  per  peus  drets  per  collat  tipus  fuster  comercialitzats 
pintats d’anticorrosiu,  subjectes al  costat dels  taulons mitjançant  l’accionament dels 
arbres d’immobilització. Passamans, format per tubs metàl∙lics comercialitzats.  

‐ Barra intermèdia, formada per tubs metàl∙lics comercialitzats.  
‐ Tots  els  components  estaran  pintats  a  franges  grogues  i  negres  alternatives  de 

senyalització.  

El  Contractista  establirà,  al  seu  Pla  de  Seguretat,  un  procediment  per  al  manteniment 
permanent d’aquesta protecció.  
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5.2.4 .‐Mitjans auxiliars, màquines i equips  

Es prohibeix el muntatge dels medis auxiliars, màquines  i equips, de  forma parcial; és a dir, 
ometent  l’ús  d’algun  o  varis  dels  components  amb  els  que  es  comercialitzen  per  a  la  seva 
funció.  

L’ús,  muntatge  i  conservació  dels  medis  auxiliars,  màquines  i  equips,  es  farà  seguint 
estrictament les condicions de muntatge i utilització segura, contingudes al manual d’ús editat 
pel seu fabricant.  

Tots els medis auxiliars, màquines  i equips a utilitzar en aquesta obra, tindran  incorporats els 
seus propis dispositius de seguretat exigibles per l’aplicació de la legislació vigent. Es prohibeix 
expressament la introducció al recinte de l’obra, de medis auxiliars, màquines i equips que no 
compleixin la condició anterior.  

Si el mercat dels medis auxiliars, màquines  i equips, ofereix productes amb  la marca "CE", el 
Contractista  adjudicatari,  al  moment  d’efectuar  l’estudi  per  a  presentació  de  l’oferta 
d’execució de l’obra, els ha de tenir presents i intentar incloure’ls, perquè són per sí mateixos, 
més segurs que els que no la posseeixen.  

5.3 .‐Senyalització de l’obra  

5.3.1.‐Senyalització de riscos en el treball  

Aquesta senyalització complirà amb el contingut del Reial Decret 485 de 14 d’abril del 1997, 
que no es reprodueix per economia documental. Desenvolupa els preceptes específics sobre 
senyalització de riscos en el treball segons la Llei 31 de 8 de novembre del 1995 de Prevenció 
de Riscos Laborals.  

A  les  “literatures”  dels  amidaments  i  pressupost,  s’especifiquen:  el  tipus,  model,  mida  i 
material de cadascun dels senyals previstos per ser utilitzats a  l’obra. Aquests  textos han de 
tenir‐se  per  transcrits  a  aquest  plec  de  condicions  tècniques  i  particulars,  com  normes 
d’obligat compliment.  

Els  senyals  seran  nous,  i  amb  la  finalitat  d’economitzar  costos  s’escolliran  i  valoraran  els 
models adhesius en tres mides comercialitzats: petit, mitjà i gran.  

Senyal de riscos al treball normalitzada segons el Reial Decret 485 del 1977 de 14 d’abril.  

Amb  la  finalitat  de  no  augmentar  innecessàriament  el  text  d’aquest  Plec  de  Condicions  de 
Seguretat i Salut, s’han de tenir per transcrites en ell, les literatures dels amidaments referents 
a la senyalització de riscos en el treball. La seva reiteració és innecessària.  

5.3.2.‐Nomes per al muntatge dels senyals  

‐ Els senyals s’ubicaran segons el descrit als plànols.  
‐ Al Pla de Seguretat que redacti el Contractista es preveurà la mobilitat dels senyals, en 

funció de l’evolució de l’obra.  
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‐ Els  senyals  romandran  coberts  per  elements  opacs  quan  el  risc,  recomanació  o 
informació que anuncien  sigui  innecessari  i no convingui per qualsevol causa  la seva 
retirada.  

‐ S’instal∙laran  als  llocs  i  a  les  distàncies  que  s’indiquen  als  plànols  específics  de 
senyalització.  

‐ Es mantindrà permanentment una colla de reforç de neteja i manteniment de senyals, 
que garanteixi la seva eficàcia.  

5.3.3.‐ Normes per als muntadors de la senyalització d’obra.  

Es  donaran  instruccions  concretes  als  muntadors  dels  senyals,  perquè  puguin  realitzar  el 
muntatge amb absoluta eficàcia. En cas que aquesta operació comporti riscos, se’ls dotarà dels 
equips necessaris per evitar possibles accidents. Se’ls farà signar un rebut de recepció, tant de 
les  instruccions com dels equips, que restarà arxivat a disposició de  la Direcció Facultativa de 
Seguretat i en el seu cas, de l’Autoritat Laboral.  

5.3.4.‐ Senyalització vial  

Aquesta  senyalització  complirà  amb  el  nou  “Codi de  la Circulació”  i  amb  el  contingut  de  la 
“Norma de carreteres 8.3‐IC, senyalització, abalisament, defensa, neteja  i acabament d’obres 
fixes  fora  de  poblat”  promulgada  pel  “MOPU”,  que  no  es  reprodueixen  per  economia 
documental.  

Encara que la norma 8.3‐IC està prevista per a obres fora de poblat, a aquest Plec s’assumeix la 
tipologia dels senyals recollides a la mateixa per a les obres objecte del present Projecte.  

A  les  “literatures”  dels  amidaments  i  pressupost,  s’especificaran:  el  tipus,  model,  mida  i 
material de cadascun dels senyals previstos per a ser utilitzats a l’obra. Aquests textos s’han de 
tenir per  transcrits en aquest plec de condicions  tècniques  i particulars com característiques 
d’obligat compliment.  

Normes per al muntatge dels senyals  

‐ No  s’instal∙laran  en  els  passeigs  o  voreres,  doncs  això  constituiria  un  obstacle  fix 
temporal per a la circulació.  

‐ Queda  prohibit  immobilitzar‐les  amb  pedres  apilades  o  amb  materials  solts, 
s’instal∙laran sobre els peus drets metàl∙lics i trípodes que els són propis.  

‐ Els  senyals  romandran  coberts  per  elements  opacs  quan  el  risc,  recomanació  o 
informació que anuncien  sigui  innecessari  i no convingui per qualsevol causa  la seva 
retirada.  

‐ S’instal∙laran  als  llocs  i  a  les  distàncies  que  s’indiquen  als  plànols  específics  de 
senyalització vial.  

‐ Es mantindrà permanentment una colla de reforç de neteja i manteniment de senyals, 
que garanteixi l’eficàcia de la senyalització vial instal∙lada en aquesta obra.  

‐ En  qualsevol  cas  i malgrat  el  previst  als  plànols  de  senyalització  vial,  es  tindran  en 
compte els comentaris i possibles recomanacions que facin les autoritats municipals al 
llarg de la realització de l’obra.  
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5.4.‐ Instal∙lacions provisionals i àrees auxiliars.  

5.4.1.‐ Condicions generals  

Aquests  serveis  resten  resolts  mitjançant  la  instal∙lació  de  mòduls  metàl∙lics  prefabricats 
comercialitzats  en  xapa  emparedada  amb  aïllament  tèrmic  i  acústic, muntats  sobre  soleres 
lleugeres  de  formigó  que  garantiran  la  seva  estabilitat  i  bon  anivellament.  Els  plànols  i  les 
“literatures” i contingut dels amidaments, aclareixen les característiques tècniques que han de 
reunir aquests mòduls, la seva ubicació i instal∙lació. Es considera unitat d’obra de seguretat, la 
seva recepció, instal∙lació, manteniment, retirada i demolició de la solera de cimentació.  

No  obstant  en  aquesta  obra  no  seran  necessàries  aquestes  instal∙lacions  per  a  personal 
administratiu  i  sí  per  a  l’apilament  de materials, maquinàries  i  vestuaris.  En  el  cas  de  ser 
necessaris estaran disposats segons el detall dels plànols d’aquest Estudi de Seguretat i Salut i 
reuniran les característiques que s’especifiquen als següents punts.  

5.4.2.‐ Obra civil.  

Cimentació de formigó en massa de 150 Kg., de ciment "portland". 

Mòduls metàl∙lics comercialitzats en xapa metàl∙lica aïllant pintada contra  la corrosió, en  les 
opcions  de  compra  o  de  lloguer  mensual.  S’han  previst  en  l’opció  de  lloguer  mensual, 
contenint la distribució i instal∙lacions necessàries expressades al quadre informatiu. Dotats de 
la  fusteria metàl∙lica necessària per a  la  seva ventilació, amb cristalls  simples a  les  finestres, 
que  alhora,  estaran  dotades  amb  fulls  practicables  de  corredora  sobre  guies metàl∙liques, 
tancades mitjançant tanques de pressió per mordassa simple.  

Fusteria  i portes de pas formades per cèrcols directes per a mampara  i fulls de pas de fusta, 
sobre quatre perns metàl∙lics. Els  fulls de pas de  les comunes  i dutxes, seran de  les de  tipus 
esquinçat a 50 cm, sobre el paviment, amb tanca de maneta  i mallerenga. Les portes d’accés 
tindran pany a clau.  

5.4.3.‐ Instal∙lacions.  

Mòduls dotats d’instal∙lació, de  fontaneria per a aigua  calenta  i  freda  i desguassos, amb  les 
oportunes aixetes, claveguerons, desguassos, aparells sanitaris  i dutxes, calculades al quadre 
informatiu. Totes les conduccions seran previstes en "PVC".  

També  disposen  d’Instal∙lació  Elèctrica  partint  des  del  quadre  de  distribució,  dotat  dels 
interruptors magnetotèrmics i diferencial de 30 mA; distribuïda amb màniga contra la humitat, 
dotada de fil de presa de terra. Es calcula un endoll per a cada dos lavabos.  

5.4.4.‐ Escomeses.  

Es  realitzaran als punts disponibles més propers del  lloc de  treball, donat que  compte amb 
aquests  serveis.  Les  condicions  tècniques  i  econòmiques  considerades  en  aquest  Estudi  de 
Seguretat i Salut, són les mateixes que les assenyalades per a l’ús d’aquests serveis al Plec de 
Condicions Tècniques i Particulars del projecte de l’obra o del contracte d’adjudicació. 
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El  subministrament  d’energia  elèctrica  al  començament  de  l’obra  i  abans  que  es  realitzi 
l’oportuna escomesa elèctrica de  l’obra, es  realitzarà mitjançant  la posada en  funcionament 
d’un grup electrogen generador trifàsic, accionat per un motor de gas‐oil.  

Se’l  considera  un mitjà  auxiliar  necessari  per  a  l’execució  de  l’obra,  conseqüentment  no  es 
valora al pressupost de seguretat.  

L’escomesa  d’aigua  potable,  es  realitzarà  a  la  canonada  de  subministrament  especial  per  a 
l’obra, que té idèntic tractament econòmic que el descrit al punt anterior.  

5.5.‐ Manteniment posterior del construït.  

Les  condicions  tècniques que han de  complir  les proteccions decidides per  al manteniment 
posterior del construït  ja especificats a  la memòria seran els mateixos que  les descrites a  les 
proteccions de l’obra.  

6.‐ NORMES D’OBLIGAT COMPLIMENT PER A LA PREVENCIÓ  GENERAL DE RISCOS.  

6.1.‐ Per oficis que intervenen.  

6.1.1.‐ Ofici de paleta.  

Les condicions prèvies que ha de reunir el lloc de treball són:  

‐ Mantenir els buits existents al sòl protegits en prevenció de caigudes.  
‐ Els  petits  buits  per  a  instal∙lacions  es  destaparan  per  al  seu  aplomat,  una  vegada 

realitzada aquesta operació s’executarà el  tancament definitiu del buit, en prevenció 
de riscos per absència de proteccions.  

‐ Els  buits  estaran  constantment  protegits,  les  proteccions  deteriorades  es  repararan 
immediatament o es substituiran per altres en bon estat.  

‐ On  existeixi  perill  de  caiguda  d’alçada,  instal∙lar  les  senyalitzacions  de  “perill  de 
caiguda des d’alçada” i " obligatori utilitzar cinturó de seguretat”, marcar als plànols la 
posició dels senyals.  

‐ Il∙luminar  convenientment  totes  les  zones  a  les  que  s’hagi  de  treballar,  si  s’ha 
d’utilitzar portàtils, estaran alimentats a 24 volts en prevenció de risc elèctric.  

‐ Retirar les runes de les zones de treball diàriament.  
‐ Els accessos a les zones de treball seran sempre segurs, prohibint els ponts d’un tauló.  
‐ Prohibir el balanceig de les càrregues suspeses.  
‐ Hissar els materials ceràmics sense treure els embolcalls amb els que se subministren 

de fàbrica (fleix, embolcall de PVC, etc.).  
‐ Hissar  els  materials  solts  apilats  ordenadament  a  l’interior  de  plataformes 

emplintades.  
‐ Desmuntar  les  proteccions  perimetrals  únicament  per  a  introduir  els  materials, 

reposant‐les immediatament desprès de realitzada la descàrrega.  
‐ Indicar les zones d’apilament de materials.  
‐ Prohibir llençar enderrocs.  
‐ Els taulons es carregaran a l’espatlla de tal forma que, en caminar, l’extrem que va per 

davant es trobi per sobre de l’alçada del casc de qui el transporta.  
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‐ Usar màscares de respiració als llocs en els que es pot produir pols ambiental.  

6.1.2.‐ Electricistes i instal∙ladors.  

‐ El  magatzem  per  a  apilament  de  material  elèctric  s’ubicarà  al  lloc  assenyalat  als 
plànols.  

‐ A la fase d’obra d’obertura i tancament de frecs es tindrà cura de l’ordre i la neteja de 
l’obra, per evitar els riscos de trepitjades i ensopegades.  

‐ El  muntatge  d’aparells  elèctrics  (magnetotèrmics,  disjuntors,  etc.)  serà  executat 
sempre per personal especialista, en prevenció dels riscos per muntatges incorrectes.  

‐ La  il∙luminació als  indrets de  la  feina no serà  inferior als 100  lux, mesurats a 2 m del 
sòl.  

‐ La  il∙luminació mitjançant portàtils s’efectuarà utilitzant “portalàmpades estancs amb 
mànec aïllant” i reixa de protecció de la bombeta, alimentats a 24 volts.  

‐ Es prohibeix el connexionat de cables als quadres de subministrament elèctric d’obra 
sense la utilització de les clavilles mascle ‐ femella.  

‐ Les  escales  de  mà  a  utilitzar,  seran  del  tipus  de  “tisora”,  dotades  amb  sabates 
antilliscants i cadeneta limitadora d’obertura, per evitar els riscos per treballs realitzats 
sobre superfícies insegures i estretes.  

‐ Es prohibeix  la formació de bastides utilitzant escales de mà a mode de cavallets, per 
evitar riscos per treballs sobre superfícies insegures i estretes.  

‐ La  realització  del  cablejat,  colgada  i  connexió  de  la  instal∙lació  elèctrica  de  l’escala, 
sobre escales de mà  (o bastides  sobre  cavallets),  s’efectuarà una  vegada protegit el 
buit  de  la mateixa  amb  una  xarxa  horitzontal  de  seguretat,  per  eliminar  el  risc  de 
caiguda des d’alçada.  

‐ La instal∙lació elèctrica en (terrasses, tribunes, balcons, bolcades, etc), sobre escales de 
mà  (o  bastides  amb  cavallets),  s’efectuarà  un  cop  instal∙lada  una  xarxa  tensa  de 
seguretat entre les plantes “sostre” i la de recolzament a la que s’executen els treballs, 
per eliminar el risc de caiguda des d’alçada.  

‐ Es prohibeix en general en aquesta obra,  la utilització d’escales de mà o de bastides 
sobre  cavallets,  en  llocs  amb  risc  de  caiguda  des  d’alçada  durant  els  treballs 
d’electricitat, si abans no s’han instal∙lat les proteccions de seguretat adequades.  

‐ L’eina a utilitzar pels electricistes  instal∙ladors, estarà protegida amb material aïllant 
normalitzat contra els contactes amb l’energia elèctrica.  

‐ Les  eines  dels  instal∙ladors  elèctrics  que  el  seu  aïllament  estigui  deteriorat  seran 
retirades i substituïdes per altres en bon estat, de forma immediata.  

‐ Per evitar la connexió accidental a la xarxa, de la instal∙lació elèctrica de l’edifici, l’últim 
cablejat  que  s’executarà  serà  el  que  va  del  quadre  general  al  de  la  “companyia 
subministradora” guardant en lloc segur els mecanismes necessaris per a la connexió, 
que seran els últims en instal∙lar‐se.  

‐ Les  proves  de  funcionament  de  la  instal∙lació  elèctrica  seran  anunciades  a  tot  el 
personal de l’obra abans de ser iniciades, per evitar accidents.  

‐ Abans  de  fer  entrar  en  càrrega  a  la  instal∙lació  elèctrica,  es  farà  una  revisió  en 
profunditat de  les  connexions de mecanismes, proteccions  i empalmes dels quadres 
generals  elèctrics  directes  o  indirectes,  d’acord  amb  el  Reglament  Electrotècnic  de 
Baixa Tensió.  
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6.2.‐ Per activitats previstes.  

6.2.1.‐ Abocament directe de formigons mitjançant canaleta.  

‐ Abans d’iniciar el formigonat cal revisar el perfecte estat i estabilitat dels encofrats.  
‐ L’abocament del  formigó es  farà per tongades regulars evitant sobrecarregar puntals 

que puguin deformar‐se o rebentar l’encofrat.  
‐ Detenir el formigonat si es detecta algun fallo en l’encofrat.  
‐ La maniobra d’abocament la dirigirà un capatàs que evitarà que es realitzin maniobres 

perilloses.  
‐ Instal∙lar topalls al final de recorregut per als camions formigonera.  
‐ Prohibir que els operaris se situïn darrera del camió formigonera durant el retrocés.  

6.2.2.‐ Treballs en proximitat de línies elèctriques soterrades.  

‐ Es  treballarà sempre sota el control d’algun  tècnic de  la companyia propietària de  la 
línia.  

‐ Si la línia està soterrada es mantindrà una distància de seguretat de 0,50 m.  
‐ En cas de trobar una conducció no prevista, prendre les següents mesures:  
‐ Suspendre els treballs d’excavació propers a la conducció.  
‐ Avisar a la companyia propietària de la línia.  
‐ En  tot  cas,  si  això  no  fos  possible,  sota  control  d’un  tècnic  capacitat,  actuar  de  la 

següent manera:  
‐ Descobrir la conducció sense deteriorar‐la i amb molta precaució.  
‐ Protegir la conducció per evitar deterioraments.  
‐ No desplaçar els cables fora de la seva posició, ni tocar, recolzar‐se o passar sobre 

ells en verificar la instal∙lació.  
‐ Tant  si  es  detecta  la  línia  deteriorada,  com  si  es  produeix  un  trencament  pels 

treballs d’excavació, es paralitzaran els treballs, s’impedirà l’accés de personal a la 
zona,  s’intentarà  avisar  a  la  companyia  propietària  i,  si  això  no  fos  possible, 
s’avisarà a les autoritats competents.  

‐ Si alguna part metàl∙lica d’una excavadora entra en contacte amb amb una  línia 
elèctrica  en  tensió,  el  conductor  haurà  de  romandre  a  la  cabina  fins  que  no 
existeixi perill.  

6.2.3.‐ Replens de terres en general.  

‐ Quan una màquina de moviment de terres estigui treballant, no es permetrà l’accés al 
terreny comprès en el seu radi de treball, si romà estàtica, s’assenyalarà  la seva zona 
de perillositat actuant‐se en el mateix sentit.  

‐ No s’abandonarà  la màquina sense haver deixat abans reposada al sòl  la cullera o  la 
pala, aturat el motor, treta la clau de contacte i posat el fre.  

‐ No es permetrà el transport de persones sobre aquestes màquines.  
‐ Aniran equipades amb extintor.  
‐ No es procedirà a reparacions sobre la màquina amb el motor en marxa.  
‐ Davant  la  presència  de  conductors  elèctrics  sota  tensió,  s’impedirà  l’accés  de  la 

màquina a punts on pogués entrar‐hi en contacte.  
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‐ Diàriament  s’inspeccionarà  el  motor,  frens,  direcció,  xassís,  sistema  hidràulic, 
transmissions i perns, llums i neumàtics o cadenes, donant compte del seu estat al cap 
d’obra.  

‐ Les passarel∙les  i graons d’accés per a conducció o manteniment romandran netes de 
greix, fang i oli.  

‐ Se senyalitzarà amb topalls de seguretat el lloc d’aproximació màxim a la vora del tall 
de rasa o de buidat per a les operacions de càrrega o descàrrega  indirectament o per 
basculació.  

‐ Expressament  queda  prohibit  el  transport  de  persones  sobre  els  motobolquets 
autopropulsats  (DUMPER), amb excepció del conductor. Se’ls  instal∙larà plaques  límit 
de velocitat màxima (40 Km/h).  

‐ Queden prohibits els apilaments de terra i/o materials a la vora d’excavacions.  
‐ Totes  les vores d’excavació efectuades quedaran senyalitzades a un mínim de 2m del 

tall del  terreny, quedant  prohibida  l’estada o  el pas de persones  al  tros de  terreny 
intermig.  

‐ Els  camins  de  circulació  interna  se  senyalitzaran  amb  claredat  per  evitar  cops  o 
rascades, posseiran el pendent màxim autoritzat pel  fabricant per a  la màquina que 
menor pendent admeti.  

‐ No  es  realitzaran  ni  amidaments  ni  replanteigs  a  les  zones  on  estiguin  treballant 
màquines, fins que estiguin aturades.  

‐ Els  dumpers  hauran  de  ser  conduïts  per  personal  provist  del  preceptiu  carnet  de 
conduir classe B.  

‐ Es  prohibeix  sobrepassar  les  càrregues  màximes  especificades  de  cada  equip  de 
transport.  

‐ Als dumpers, es prohibeix les càrregues que impedeixin la correcta visió del conductor 
i el remuntat de pendents sota càrrega s’efectuarà sempre en marxa enrere, per evitar 
pèrdues d’equilibri o bolcada.  

‐ Tota la maquinària emprada haurà d’estar en perfectes condicions d’ús. L’empresa es 
reserva el dret d’admissió a  l’obra en  funció de  la posada al dia de  la documentació 
oficial del vehicle.  

‐ Als  camions,  les  càrregues  es  repartiran  sobre  la  capsa  amb  suavitat,  evitant 
descàrregues brusques que desnivellin l’horitzontalitat de la càrrega.  

‐ En el transport s’evitarà que  la càrrega superi un pendent  ideal en tot el contorn del 
5%.  

‐ Per evitar la projecció de partícules, no emplenar la cullera a vessar ni fer moviments 
bruscos ni treballs amb el vent en contra.  

‐ Els  riscos  d’incendi  i  explosió  els  tindrem  en  compte  revisant  periòdicament  els 
sistemes elèctrics i davant la presència de combustibles "NO FUMAR".  

‐ També analitzarem  la presència de conduccions de gas,  i procedirem al abalisament  i 
senyalització del seu traçat.  

‐ El  manteniment  periòdic  de  motors  i  escapaments  i  mantenir  la  cabina  tancada 
pal∙liaran els efectes del soroll.  

‐ En aquest sentit no s’arrossegaran culleres o fulles pel sòl.  
‐ Procurarem emprar seients anatòmics per a atenuar les vibracions.  
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‐ El  reg  periòdic  i moderat  de  la  zona  de  treball  i mantenir  la  cabina  de  conducció 
tancada ens evitarà l’exposició a la pols.  

‐ Per evitar cremades, els canvis d’oli es faran sempre en fred i els hidràulics es buidaran 
abans de manipular‐los.  

‐ No  tocar  les bateries  sense  la  utilització  de  guants  per  evitar  erosions. Amb  líquids 
corrosius s’hauran d’emprar ulleres i guants.  

6.2.4.‐ Conductor de camió.  

‐ Si  no  ha manejat  abans  un  vehicle  de  la mateixa marca  i model,  cal  sol∙licitar  la 
instrucció adequada.  

‐ Abans  de  pujar  a  la  cabina  per  engegar,  cal  inspeccionar  al  voltant  i  per  sota  del 
vehicle, per si hagués alguna anomalia.  

‐ Fer sonar el clàxon immediatament abans d’iniciar la marxa.  
‐ Comprovar els frens desprès d’un rentat o d’haver travessat zones amb aigua.  
‐ No circular per la vora d’excavacions o talussos.  
‐ No circular mai en punt mort.  
‐ Mai circular massa pròxim al vehicle que el precedeixi.  
‐ Mai transportar passatgers fora de la cabina.  
‐ Baixar el basculant  immediatament desprès d’efectuar  la descàrrega, evitant circular 

amb ell aixecat.  
‐ Si s’ha d’inflar un neumàtic, cal situar‐se a un costat, fora de la possible trajectòria del 

cèrcol  si  sortís  projectat.  –  No  realitzar  revisions  o  reparacions  amb  el  basculant 
aixecat sense haver‐lo calçat prèviament.  

‐ Realitzar totes les operacions que l’afectin reflectides a la Norma de Manteniment.  

6.2.5.‐ Conductor de motobolquet 

‐ Utilitzar l’equip de protecció personal que se li assigni.  
‐ Comunicar al seu superior qualsevol anomalia que observi i anotar‐la al part de treball.  
‐ Circular a velocitat moderada, en funció de la càrrega transportada i de l’estat del pis.  
‐ Si l’encesa és amb maneta, donar l’estrebada cap a dalt.  
‐ Prohibit transportar persones.  
‐ Prohibit transportar càrregues que puguin impedir la visibilitat.  
‐ Prohibit transportar càrregues que sobresurtin de la capsa.  
‐ Per  a  descàrregues  a  un  nivell  inferior,  col∙locar  topalls  a  la  vora  i  es  baixarà  del 

vehicle, previ frenat del mateix.  
‐ Mai fer operacions de manteniment, reparació o neteja amb el motor en marxa.  

6.2.6.‐ Conducció de pales carregadores.  

‐ Si  no  s’ha manejat mai  una màquina  de  la mateixa marca  i  tipus,  cal  sol∙licitar  la 
instrucció necessària.  

‐ Abans  d’iniciar  el moviment  de  la màquina,  assegurar‐se  que  no  hi  ha  ningú  a  les 
rodalies  i  de  que  la  barra  de  seguretat  està  en  posició  de marxa,  travada  amb  el 
passador corresponent.  

‐ Revisar el funcionament de llums, frens i clàxon, abans de començar el seu torn.  
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‐ Posarà  en  coneixement  del  seu  superior  qualsevol  anomalia  observada  en  el 
funcionament de la màquina i el farà constar al part de treball.  

‐ Prohibit transportar passatgers.  
‐ Al desplaçar la màquina, mirar sempre en el sentit de la marxa.  
‐ No carregar els vehicles de forma que el material pugui caure durant el transport.  
‐ No baixar de la màquina sense deixar‐la frenada i amb la cullera recolzada al terra.  
‐ Quan efectuï operacions de reparació, engreixat o repostatge, el motor de la màquina 

ha d’estar aturat i la cullera recolzada al terra.  
‐ Quan  obri  el  tap  del  radiador,  eliminar  la  pressió  interior  com  primera  mesura  i 

protegir‐se de les possibles cremades.  

6.2.7.‐ Recepció de maquinària‐ mitjans auxiliars i muntatges.  

‐ Tant  la maquinària,  com  els  altres mitjans  auxiliars  i muntatges  emprats  en  l’obra 
hauran d’estar en perfectes condicions d’ús. L’empresa es reservarà el dret d’admissió 
en l’obra en funció de l’estat de conservació dels elements o en el seu cas de la posada 
al dia de la documentació oficial del vehicle.  

‐ La  maquinària  i  equips  que  estiguin  subjectes  a  revisions  periòdiques  segons  la 
normativa vigent, hauran d’aportar  les certificacions corresponents acreditant el  seu 
estat abans de la seva entrada en l’obra.  

 

6.2.8.‐ Muntatge de blindatges metàl∙lics per a rases i pous.  

‐ Les normes d’execució, des del punt de vista preventiu,  les definirà el contractista en 
funció del sistema concret que vagi a utilitzar.  

‐ A més  a més,  seran  d’aplicació  les  normes  generals  corresponents  a  excavació  de 
rases.  

6.2.9.‐ Instal∙lació de canonades.  

‐ Els tubs per a  les conduccions s’apilaran en una superfície el més horitzontal possible 
sobre  dorments  de  fusta,  en  un  receptacle  delimitat  per  varis  peus  drets  que 
impedeixin que per qualsevol causa els conductors  llisquin o rodin. Com per a  la seva 
col∙locació  s’empraran  camions‐grua  haurem  d’aplicar  les  recomanacions 
corresponents al manejament de càrregues suspeses per a evitar cops o atrapaments.  

‐ En  cas  de  ser  imprescindible  el  manejament  manual  dels  tubs  es  realitzarà  la 
manipulació entre vàries persones.  

‐ A més a més es  formarà al personal sobre els mètodes correctes de manipulació de 
càrregues.  

El personal anirà equipat amb casc, calçat de seguretat, guants, etc. 

 

 

 



Projecte de l’EDAR i Col∙lectors a l’Urbanització Les Pinedes de Sant Elies 
 

30 
Doc. Num 5 Estudi de Seguretat i Salut    Juny 2014 
 

6.2.10.‐ Formigonat de ferms d’urbanització i obra civil.  

‐ En planejar la seguretat d’una obra d’aquest tipus es necessita considerar tres principis 
bàsics:  

‐ Protecció màxima pels treballadors de l’obra.  
‐ Protecció màxima pel públic.  
‐ Inconvenients mínims pel públic.  
‐ És fonamental disposar d’una bona senyalització de la zona en obres. Aquesta 

senyalització  ha  de  ser  clara  i  que  no  comportar  confusió.  Serà  necessari 
senyalitzar tant el trànsit com els riscos interns de l’obra, així com els possibles 
desviaments o limitacions per al trànsit habitual de vehicles i persones que es 
pugui veure afectat.  

‐ El  formigonat  es  realitzarà  mitjançant  l’abocament  directe  amb  canaleta, 
desprès seran d’aplicació totes les mesures analitzades per a aquest procés.  

També  serà  necessari  combatre  les  possibles  irritacions  a  la  pell  que  pugui  produir  el 
formigonat  mitjançant  una  adequada  protecció  (guants,  botes,  …).  Quan  existeixi  risc 
d’esquitxada s’empraran ulleres.  

6.2.11.‐ Excavació de terres a màquina en rases.  

‐ Interrompre immediatament el treball si se sospita la presència de gasos nocius o falta 
d’oxigen en l’interior de l’excavació.  

‐ Evitar treballar amb motors de combustió interna en l’interior de les excavacions.  
‐ No  col∙locar  a  les  vores materials o eines que puguin  caure  sobre  les persones que 

estiguin  treballant  en  el  seu  fons.  Situar  les  terres  procedents  de  l’excavació,  com 
norma general, a partir d’una distància igual a la meitat de la seva profunditat.  

‐ Seguir  els  procediments més  adequats  per  a  la  col∙locació  dels  sistemes  d’entibat  i 
apuntalament.  

‐ No efectuar operacions de sapa en un talús a menys que estigui ben entibat.  
‐ Cap persona treballarà sota masses que sobresurtin horitzontalment.  
‐ Les parets de  l’excavació  i, en el seu cas,  l’entibació, han d’examinar‐se diàriament,  i 

sobre  tot,  quan  existeixi  una  interrupció  del  treball  de més  d’un  dia,  s’executi  una 
voladura, hagi hagut un despreniment de terres, s’hagi produït danys en el talús o en 
l’entibació per qualsevol causa, o desprès d’intenses gelades o fortes pluges.  

‐ Si  s’empren màquines a  l’excavació, aquestes  se  situaran,  com a mínim a 1 m de  la 
seva  vora.  Si  una  màquina  es  troba  excavant  una  paret,  s’hauran  de  regular 
prèviament  les  cotes  de  treball,  de manera  que  pugui  arribar  com  a mínim  fins  un 
metre per sota de la vora superior i sempre que aquest hagi estat netejat i explanat.  

‐ L’aigua produïda per pluja,  filtracions o altres causes ha de ser eixugada de  la  forma 
més  convenient  i  segura.  Dotar  als  treballadors  de  l’equip  personal  de  protecció 
adequat per a aquests circumstàncies.  

‐ L’accés i sortida d’una rasa s’efectuarà mitjançant una escala sòlida, ancorada a la vora 
superior de  la  rasa  i estarà  recolzada  sobre una  superfície  sòlida de  repartiment de 
càrregues. L’escala sobrepassarà en 1 m, la vora de la rasa.  

‐ Quan la profunditat de la rasa sigui igual o superior a 1,5 m, s’entibarà.  
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‐ Quan la profunditat d’una rasa sigui igual o superior als 2 m es protegiran les vores de 
coronació mitjançant una barana reglamentària situada a una distància mínima de 2 m 
de la vora.  

‐ Si  els  treballs  requereixen  il∙luminació  s’efectuarà mitjançant  torretes  aïllades  amb 
presa de terra, en les que es muntaran projectors d’intempèrie. Si s’empren portàtils, 
la seva alimentació es realitzarà a 24 V i tindran carcassa protectora i mànec protegits 
elèctricament.  

‐ L’excavació  en  rases  i  trinxeres  s’efectuarà,  tenint  en  compte  que  les  mesures 
preventives,  els  sistemes  auxiliars  emprats  i  els  procediments  de  control  hauran 
d’ajustar‐se a les dimensions de la rasa i al volum dels materials que es manegin.  

En  cas  de  no  utilitzar  les  estrebades  d’excavació  en  trinxeres  o  rases,  s’utilitzarà  l’estudi 
geotècnic  disponible,  o  es  realitzaran  els  assajos  precisos,  dels  terrenys  que  han  de  ser 
programats,  executats  i  interpretats  per  personal  especialitzat  que  domini  les  tècniques 
corresponents per determinar l’angle de lliscament intern dels terrenys. En terrenys coherents 
ha de procedir‐se amb gran prudència en fixar el valor de la cohesió, ja que varia amb el grau 
d’humitat del terreny, disminuint ràpidament.  

6.2.12.‐ Estrebades de fusta.  

‐ Amb taulons horitzontals  
‐ Desenvolupar  les  estrebades per  taulons horitzontals  en  trams de  4 m, de  longitud 

màxima,  i  a  cada  tram disposar  al menys de  tres  taulons  verticals  amb  separacions 
recomanables d’1 a 1,2 m, dos als extrems i un al centre.  

‐ Els puntals amb que es  recolzin els muntants, es col∙locaran a distàncies  tals que no 
destorbin l’execució dels treballs a realitzar en l’interior de l’excavació, sense que per a 
això deixin d’exercir les funcions de contenció a que estan destinats.  

‐ Si els puntals a emprar no són metàl∙lics, s’utilitzaran fustes rodones (rulls).  
‐ Situar els muntats a 0,30  ‐ 0,50 m dels extrems de  les taules horitzontals d’entibació 

per al més adequat repartiment de l’empenta de les parets de l’excavació.  
‐ No  posar  mai  una  sola  taula  horitzontal,  ja  que  la  seva  eficàcia  en  solitari  és 

pràcticament nul∙la.  
‐ Amb taulons verticals en terreny bo  
‐ Desenvolupar  les  estrebades  per  taulons  verticals  per  trams  de  4  m,  de  longitud 

màxima  i  la  disposició  dels  mateixos  serà  un  junt  a  l’altre,  de  forma  que  quedin 
folrades  la  totalitat  de  les  parets  de  l’excavació.  És  el  que  es  coneix  també  per 
entibació per enfundat.  

‐ Els  puntals  amb  que  es  recolzen  els  marcs  o  taules  horitzontals  es  col∙locaran  a 
distàncies  tals  que  no  destorbin  l’execució  dels  treballs,  sense  que  per  això  deixin 
d’exercir les funcions de contenció a què estan destinats.  

‐ Per a les estrebades amb taules verticals utilitzar preferentment fustes rodones.  
‐ Amb taulons verticals en terreny dubtós o dolent  
‐ Desenvolupar  les  estrebades  per  taulons  verticals  per  trams  de  4  m  de  longitud 

màxima  i  la disposició de  les mateixes  serà una  junt  a  l’altre, de  forma que quedin 
folrades  la  totalitat  de  les  parets  de  l’excavació.  És  el  que  es  coneix  també  per 
entibació per enfundat.  
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‐ Els  puntals  amb  què  es  recolzen  els marcs  o  taulons  horitzontals  es  col∙locaran  a 
distàncies  tals  que  no  destorbin  l’execució  dels  treballs,  sense  que  per  això  deixin 
d’exercir les funcions de contenció a què estan destinats.  

‐ Per a les estrebades amb taulons verticals utilitzar preferentment fustes rodones.  

6.2.13.‐ Demolicions per procediments neumàtics.  

‐ Abans del començament de la demolició s’han de localitzar les possibles instal∙lacions 
o serveis que poguessin veure’s afectats, procedint‐se a la seva anul∙lació o desviació.  

‐ Es tindrà especial cura per no afectar a altres estructures properes.  
‐ Durant els treballs es tindrà especial atenció al manejament de la maquinària (martells 

neumàtics, maces, …). El personal haurà d’estar convenientment instruït.  
‐ S’evacuaran les runes segons es vagi avançant en la demolició.  
‐ És convenient anar regant sense arribar a formar bassa per evitar la formació de pols. 
‐ S’empraran  els  EPI´s  adequats  per  aquests  treballs  (màscares,  calçat  de  seguretat, 

guants, protectors auditius ...)  
‐ Serà necessari una anàlisi del mètode correcte de demolició dels diferents elements.  
‐ Normalment es seguirà per a la demolició l’ordre invers a l’emprat per a la construcció.  

Es prestarà gran atenció a les normes preventives específiques dels equips que intervinguin en 
aquesta activitat (compressores, martells, …).  

6.2.14.‐ Construcció d’arquetes.  

‐ L’accés  i  sortida de  l’arqueta  s’efectuarà mitjançant una escala  sòlida, ancorada a  la 
part superior de l’excavació i dotada de sabates antilliscants. L’escala sobresortirà 1 m 
per l’excavació.  

‐ Queden prohibits el apilaments en un cercle de 2 m (com norma general) al voltant de 
l’excavació de l’arqueta.  

‐ Quan  la  profunditat  de  l’arqueta  sigui  superior  a  1,3 m  s’entibarà  el  perímetre  en 
prevenció  d’enfonsaments.  Si  la  profunditat  fos  inferior  a  1,3  m  s’estudiarà  la 
possibilitat de disposar entibació en funció de les sol∙licitacions existents a l’entorn de 
l’arqueta.  

‐ Es disposarà una senyalització de perill al voltant de  l’arqueta. Si  la seva profunditat 
fos superior als 2 m es disposaria una barana sòlida de 90 cm d’alçada, dotada de llistó 
intermig i sòcol.  

‐ Durant  la  seva  excavació  seran  d’aplicació  totes  les  recomanacions  relatives  al 
moviment de terres i la maquinària que hi intervé.  

‐ Per a la seva construcció i depenent del tipus d’arqueta de què es tracti s’atendrà a les 
mesures preventives referents a:  

 Obra de Paleta (arquetes de fàbrica de totxo).  
 Treballs d’encofrat, ferrallat i formigonat (arquetes de formigó).  
 Treballs amb prefabricats (arquetes prefabricades).  
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6.3.‐ Pels mitjans auxiliars, maquinària i eines.  

6.3.1.‐ Escales de mà de fusta o metàl∙liques.  

‐ Es prohibeix l’ús d’escales de fusta.  
‐ Estaran fermament lligades per la part superior a l’estructura a què donen accés.  
‐ Sobrepassaran en 0,90 m.  l’alçada a salvar. Aquesta cota es mesurarà en vertical des 

del plànol del desembarcament, a l’extrem superior del travesser.  
‐ S’instal∙laran de tal forma que el seu recolzament inferior disti de la projecció vertical 

del superior, 1/4 de la longitud del travesser entre recolzaments.  
‐ Es prohibeix transportar pesos a mà iguals o superiors a 25 kg sobre escales de mà.  
‐ No  es  recolzaran  les  escales  de mà  sobre  llocs  o  objectes  poc  ferms,  que  puguin 

disminuir la seva estabilitat.  
‐ Es prohibeix l’ús de l’escala per part de dos o més persones al mateix temps.  
‐ L’ascens  o  descens  a  través  de  l’escala  de mà  es  farà  frontalment,  és  a  dir, mirant 

directament cap als graons.  
‐ Es prohibeix l’ús d’escales de tisora.  
‐ Mai s’arribaran a posar el peus als  tres últims graons, se substituirà  l’escala per una 

altra de major alçada.  
‐ S’utilitzaran muntades sempre sobre superfícies horitzontals.  
‐ No s’afegiran suplements soldats a les escales metàl∙liques.  
‐ Estaran dotades al seu extrem inferior de sabates antilliscants de seguretat.  

6.3.2.‐ Foradador portàtil.  

‐ Seleccionar la broca correcta per al material que es vagi a foradar.  
‐ Si  la broca és bastant  llarga com per  travessar el material, haurà de resguardar‐se  la 

part posterior per evitar possibles lesions directes o per fragments.  

Utilitzar casc i ulleres de seguretat.  

6.3.3.‐ Retroexcavadora amb martell trencador (ruptura de paviments, lloses).  

‐ No treballar en pendents superiors al 50%.  
‐ Quan  se  circuli per pistes  cobertes d’aigua,  temptejar el  terreny amb  la  cullera, per 

evitar caure en algun desnivell.  
‐ Circular amb precaució i amb la cullera en posició de trasllat.  
‐ La  cabina  disposarà  permanentment  de  cristalls  irrompibles,  per  a  protegir  de  la 

caiguda de materials de la cullera.  

6.3.4.‐ Pistola grapadora.  

‐ El  personal  encarregat  de  la  pistola  neumàtica  serà  coneixedor  del  seu  correcte 
manejament.  

‐ Es comprovarà el perfecte estat de  la pistola  i que no pateixi mancança de cap dels 
seus elements constitutius.  

‐ Es collaran correctament els elements de connexió al circuit de pressió.  
‐ L’aparell es posarà en pressió suaument.  
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‐ Es comprovarà que els controls funcionen correctament.  
‐ No s’intentarà grapar peces entre sí subjectant‐les manualment.  
‐ No s’intentarà disparar al límit de les peces.  
‐ Utilitzar cascos protectors auditius.  
‐ No s’abandonarà l’eina connectada al circuit de pressió.  
‐ No permetre que el seu ajudant se situï cap el costat pel que s’expulsen els fragments 

de filferro de subjecció dels claus o grapes.  
‐ No es permetrà que una altra persona manipuli o utilitzi la màquina.  
‐ Les grapadores estaran dotades d’elements que obliguin que s’abandoni  l’aparell per 

poder  realitzar  la  connexió  al  circuit  de  pressió.  A més  a més  estaran  dotades  de 
palpador.  

També  disposaran  d’un  desembussador  ràpid  que  permeti  retirar  sense  riscos  les  grapes 
obstruïdes.  

6.3.5.‐ Pistola fixa‐ claus.  

‐ El treballador tindrà al menys, 18 anys  i coneixerà perfectament  l’ús de  l’aparell, així 
com les mesures de seguretat a prendre.  

‐ Serà capaç de desmuntar i muntar l’eina per a la seva neteja.  
‐ De no explosionar  la càrrega durant  l’ús de  la mateixa, es mantindrà el canó recolzat 

contra  la superfície de treball en posició de tir, rearmant  l’eina  i realitzant el tret. De 
fallar  de  nou,  es mantindrà  la mateixa  en  posició  de  treball,  almenys  20  segons  i 
s’esperarà 2 minuts abans de treure la càrrega.  

‐ Una  vegada  es  procedeixi  a  eliminar  la  càrrega,  es mantindrà  la  pistola  aliena  de 
persones i apuntant al sòl.  

‐ Les  càrregues no  s’extrauran  amb utensili,  sinó que  se  seguiran  les  instruccions del 
fabricant.  

‐ Les  càrregues  explosives  es  manipularan  sempre  amb  precaució,  no  essent 
transportades a les butxaques ni emmagatzemades juntament amb fonts de calor.  

‐ L’eina es revisarà, almenys, una vegada l’any.  
‐ No s’usarà en recintes on existeixin vapors inflamables o explosius.  
‐ Abans de carregar l’eina es comprovarà que l’interior del portaclaus i l’allotjament de 

la càrrega, estiguin nets i no continguin cossos estranys.  
‐ La  pistola  es  carregarà  just  abans  de  disparar,  de  no  usar‐se  es  descarregarà  i  es 

guardarà al seu estoig corresponent.  
‐ La màquina carregada no es dipositarà enlloc.  
‐ S’haurà de conèixer si existeixen canalitzacions ocultes o subterrànies, al punt en què 

s’hagi d’utilitzar la pistola.  
‐ Comprovar que  a  l’eix de  tir de  la pistola,  rera de  la  superfície de  treball, no hi ha 

persones.  
‐ La pistola no s’usarà sobre materials durs o trencadissos (marbre, granit, vidre, etc.).  

S’usaran les mesures de seguretat reglamentàries per al seu ús.  
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6.3.6.‐ Petites compactadores (pistons mecànics‐ “ranitas”).  

‐ Abans de posar‐la en funcionament assegurar‐se que estan muntades totes les tapes i 
carcasses de protecció.  

‐ Portar el picó en direcció frontal, evitar desplaçaments laterals.  
‐ Regar la zona a aplanar o usar màscares antipols.  
‐ Usar protectors auditius.  
‐ Usar calçat amb puntera reforçada.  
‐ L’operari que manegi el picó coneixerà perfectament la màquina i el seu manejament.  
‐ No deixar el picó a cap operari inexpert.  
‐ Utilitzar una faixa elàstica per a evitar lumbàlgia.  

Les zones de compactació quedaran tancades al pas mitjançant senyalització.  

6.3.7.‐ Taules de serra circular per a tall de fusta.  

‐ La  subjecció de  la peça  a  tallar  a  la  taula de  recolzament no ha de  realitzar‐se mai 
manualment, sinó amb premsors adequats que garanteixin en qualsevol circumstància 
una sòlida fixació.  

‐ El disc estarà protegit amb una pantalla transparent que permeti observar el tall.  
‐ La pantalla ha de garantir la protecció en repòs del disc, durant el funcionament ha de 

deixar al descobert únicament la part del disc necessària per al tall.  
‐ La pantalla tindrà la robustesa suficient per evitar la projecció de partícules i fragments 

del disc.  
‐ L’òrgan d’accionament del disc serà de pulsació continua, per a garantir que el disc no 

giri en buit en la posició de repòs del mateix.  
‐ Usar ulleres protectores.  

6.3.8.‐ Martells neumàtics.  

‐ La màniga d’aire comprimit ha de situar‐se de  forma que ningú hi ensopegui, ni que 
pugui ser danyada per vehicles que passin per sobre.  

‐ Abans de desarmar el martell s’ha de tallar l’aire.  
‐ No tallar l’aire doblant la màniga.  
‐ Mantenir el martell en bona cura i engreixat.  
‐ No apuntar mai amb el martell a un lloc on s`hi trobi una altra persona.  
‐ Si el martell posseeix dispositiu de seguretat, posar‐lo sempre que el martell no s’usi.  
‐ No recolzar tot el pes sobre el martell quan es treballi amb ell.  
‐ Assegurar la bona fixació de l’eina d’atac al martell.  
‐ Manejar el martell agafat a l’alçada de la cintura ‐ pit. Si per la broca té major  
‐ alçada, utilitzar una bastida.  
‐ No fer esforç de palanca amb el martell en marxa.  

6.3.9.‐ Màquines eina en general: radials, cisalles, talladores i assimilables.  

‐ Escollir la màquina i el disc d’acord amb el treball a realitzar.  
‐ Informar al treballador dels riscos que tenen la màquina i forma de prevenir‐los.  
‐ Comprovar que el disc a utilitzar està en bones condicions.  
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‐ Emmagatzemar els discos en  llocs secs, sense sofrir cops  i seguint  les  instruccions del 
fabricant.  

‐ Utilitzar sempre la coberta protectora de la màquina.  
‐ No sobrepassar la velocitat de rotació prevista i indicada a la mola.  
‐ Utilitzar  un  diàmetre  de mola  compatible  amb  la  potència  i  característiques  de  la 

màquina.  
‐ No sotmetre el disc a sobreesforços, laterals o de torsió, o per aplicació d’una pressió 

excessiva.  
‐ Si es treballa sobre peces petites o en equilibri inestable, assegurar la peça de manera 

que no sofreixi moviments imprevistos.  
‐ Aturar  la  màquina  totalment  abans  de  posar‐la,  millor  si  es  disposa  d’un  suport 

especial per deixar‐la.  
‐ No utilitzar  la màquina en postures que obliguin a mantenir‐la per sobre del nivell de 

les espatlles.  
‐ Situar  l’empunyadura  lateral  en  funció  del  treball  a  realitzar,  o  utilitzar  una 

empunyadura pont.  
‐ Si s’usen plats de polir, instal∙lar a l’empunyadura lateral la corresponent protecció per 

a la mà.  
‐ Per a treballs de precisió utilitzar suports de taula, que permetin fixar convenientment 

la peça i graduar la profunditat i inclinació del tall.  
‐ Utilitzar ulleres de protecció tancades.  

6.3.10.‐ Maquinària per a moviment de terres (en general).  

Els maquinistes seran competents i qualificats, i coneixeran perfectament les: 

‐ característiques de la màquina.  
‐ Abans de moure  la màquina comprovar el bon  funcionament dels controls, així com 

l’absència de persones i obstacles a la zona de treball de la màquina.  
‐ La  col∙locació  de  la  màquina  a  l’obra  serà  determinada  per  l’encarregat  o  tècnic 

responsable, no pel maquinista.  
‐ Prohibir entrar a  la cabina a qualsevulla persona que no  sigui el maquinista, mentre 

s’està treballant. No es permet tampoc el transport de persones.  
‐ L’operador no podrà, sota cap concepte, abandonar la màquina sense recolzar l’equip 

al  terra,  aturar  el  motor  i  col∙locar  el  fre,  conservant  la  clau  de  contacte  en  tot 
moment.  

‐ No baixar de la cabina mentre l’embragatge general estigui engranat.  
‐ No abandonar la màquina carregada, amb el motor en marxa o amb la cullera pujada.  
‐ No emmagatzemar productes combustibles a la cabina.  
‐ Col∙locar un equip extintor portàtil i farmaciola de primers auxilis a la màquina en llocs 

de fàcil accés. El maquinista estarà degudament ensinistrat en el seu ús.  
‐ Comprovar els frens desprès d’haver rentat el vehicle, o d’haver passat per una zona 

embassada.  
‐ Fer les operacions de gir sense brusquedats i amb bona visibilitat, i, en el seu defecte, 

amb ajuda d’un altre operari, mitjançant senyals per evitar cops a persones o coses.  



Projecte de l’EDAR i Col∙lectors a l’Urbanització Les Pinedes de Sant Elies 
 

37 
Doc. Num 5 Estudi de Seguretat i Salut    Juny 2014 
 

‐ Quan existeixen línies elèctriques aèries a les proximitats de la zona de treball, prendre 
les mesures  oportunes,  de  forma  que  es mantingui  en  tot moment  la  distància  de 
seguretat mínima.  

‐ No realitzar tasques amb inclinacions laterals o en pendent si la cabina no disposa de 
pòrtic de seguretat.  

‐ Posar major cura als cantons superiors dels talussos, ja que el pes de la màquina i les 
vibracions  que  transmet  al  terreny  són  causa  d’enfonsaments.  El  perill  disminueix 
aproximant‐se en angle recte a la vora del talús.  

‐ No  tractar de  fer ajustaments o reparacions quan  la màquina estigui en moviment o 
amb el motor funcionant.  

‐ A les màquines hidràuliques mai alterar els valors de regulació de pressió indicats, així 
com tampoc els precintes de control.  

‐ En finalitzar el servei i abans de deixar el vehicle, el conductor haurà de: posar el fre de 
mà,  engranar  una marxa  curta  i,  en  cas  necessari,  bloquejar  les  rodes mitjançant 
falques.  

‐ Sempre  que  existeixin  interferències  als  treballs  entre  màquines  o  vehicles, 
s’ordenaran  i  controlaran mitjançant  personal  auxiliar  degudament  ensinistrat,  que 
vigili i dirigeixi els seus moviments.  

‐ Per  a  algunes maniobres  és  necessària  la  col∙laboració  d’una  altra  persona  que  es 
col∙locarà a més de 6 m. del vehicle en un lloc on no pugui ser atrapat.  

‐ Mai hi haurà més d’una persona senyalitzant els treballs.  
‐ Instal∙lació  d’un  dispositiu  (nivell)  que  indiqui  en  tot  moment  la  inclinació  tant 

transversal com longitudinal que el terreny produeix a la màquina.  
‐ Seient anatòmic, per a disminuir les molt probables lesions d’esquena del conductor i 

el cansament físic innecessari.  
‐ Instal∙lació d’agafadors i passarel∙les que facilitin l’accés a la màquina.  
‐ Instal∙lació de botzina o  llums que funcionin automàticament sempre que  la màquina 

es desplaci marxa enrere.  
‐ Blocatge de comandaments  independents per a evitar  la posada en marxa accidental 

d’elements que no siguin necessaris per al treball que s’estigui realitzant.  
‐ Instal∙lació de cabina antibolcada. La cabina ideal és la que protegeix de la inhalació de 

pols,  contra  la  sordesa  produïda  pel  soroll  de  la màquina  i  contra  l’estrès  tèrmic  o 
insolació a l’estiu.  

‐ Si la màquina circula per carreteres, haurà d’anar proveïda dels senyals corresponents i 
complir les normes que exigeix el Codi de Circulació.  

‐ Tots  els  engranatges  i  altres  parts mòbils  de  la maquinària  han  d’estar  resguardats 
adequadament.  

‐ Apropar‐se només quan l’equip descansi al terra i la màquina estigui aturada.  
‐ Carregar els materials als camions pels costats o per la part del darrera.  
‐ La cullera de l’excavadora mai passarà per sobre de la cabina.  
‐ El conductor abandonarà la cabina del camió i se situarà fora de la zona de perillositat, 

a menys que la cabina estigui reforçada.  
‐ A la proximitat de línies elèctriques aèries de menys de 66.000 V. la distància de la part 

més sortint de la màquina a l’estesa serà com a mínim de 3 m i 5 m per a les de més de 
66.000 V.  
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‐ Si la línia està soterrada es mantindrà una distància de seguretat de 0,50 m.  
‐ En cas de trobar una conducció no prevista, prendre les següents mesures:  
‐ Suspendre els treballs d’excavació propers a la conducció.  
‐ Descobrir la conducció sense deteriorar‐la i amb molta precaució.  
‐ Protegir la conducció per evitar deterioraments.  
‐ En cas de trencar o aixafar una conducció, s’interrompran immediatament els treballs i 

s’avisarà al propietari de  la  línia  i a  les autoritats competents. S’acordonarà  la zona si 
fos necessari.  

‐ Si entrés en contacte alguna part metàl∙lica de  la màquina amb una  línia elèctrica en 
tensió, el conductor hauria de romandre a la cabina fins que no existís perill.  

o Verificacions periòdiques:  

• Cada jornada de treball verificar:  

• Nivell del dipòsit del fluid hidràulic.  

• Nivell d’oli al càrter del motor.  

• Control de l’estat d’embús dels filtres hidràulics.  

• Control de l’estat del filtre de l’aire.  

• Estat i pressió dels neumàtics.  

• Funcionament dels frens.  

• Verificar l’estat del circuit hidràulic periòdicament.  
‐ Al final de la jornada procedir al rentat del vehicle, especialment als trens motors.  
‐ A  la  revisió  general  del  vehicle  i  el  seu  manteniment,  seguint  les  instruccions 

assenyalades pel fabricant.  

Els vehicles han de disposar de frens hidràulics amb doble circuit independent, tant per a l’eix 
posterior com l’anterior i rodes amb dibuix en bones condicions.  

6.3.11.‐ Espadons (serres per a paviments, lloses i capes de rodadura) 

‐ El personal que governi aquestes serres serà especialista en el seu manejament.  
‐ Abans de procedir al tall s’estudiaran les possibles interferències amb que ens podem 

trobar. Desprès es procedirà al replanteig exacte de la línia de secció a executar.  
‐ Els  espadons  tindran  tots  els  seus  òrgans  mòbils  protegits  contra  la  carcassa 

dissenyada pel fabricant.  
‐ Per evitar el risc derivat de  la pols  i partícules ambientals, els espadons efectuaran el 

tall en via humida.  
‐ El manillar  de  governs,  es  folrarà  amb  triple  capa  roscada  a  base  de  cinta  aïllant 

autoadhesiva, per a evitar possibles contactes fortuïts amb l’energia elèctrica.  
‐ El combustible s’abocarà a l’interior del dipòsit del motor mitjançant un embut. A més 

a  més  es  prohibeix  expressament  fumar  durant  les  operacions  de  càrrega  de 
combustible. ‐ El manejament i emmagatzement dels combustibles líquids es farà amb 
molta cura, col∙locant la senyalització oportuna i els mitjans d’extinció adequats per a 
cas d’incendi.  
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6.3.12.‐ Dumper‐ motobolquet autotransportat 

‐ Baixar  el  basculant  immediatament  desprès  d’efectuar  la  descàrrega,  però  si  per 
causes  de  força major  s’ha  de  circular  amb  la  capsa  aixecada,  s’instal∙larà  un  gàlib 
davant  els  obstacles  d’alçada  reduïda,  i  amb  un  indicador  òptic  a  les  taules 
d’instruments.  

‐ En bascular en abocadors, col∙locar sempre uns topalls que limitin el recorregut marxa 
enrere. El conductor comprovarà, abans d’iniciar  l’operació, que el  fre d’aparcament 
està accionat.  

‐ Quan  se  circuli pendent  avall ha d’estar engranada una marxa, mai ha de  fer‐se en 
punt mort.  

‐ Si  el  basculant  ha  de  romandre  aixecat  algun  temps,  s’accionarà  el  dispositiu  de 
subjecció o es falcarà, en previsió d’un descens inesperat.  

6.3.13.‐ Compressor 

‐ El transport per arrossegament del compressor es farà a una distància mai inferior a 2 
m del costat de coronació de talls i talussos.  

‐ El compressor quedarà en estació amb la llança d’arrossegament en posició horitzontal 
i amb les rodes subjectes mitjançant tacs antilliscants.  

‐ Els compressors  seran  silenciosos  i  les carcasses protectores del compressor estaran 
sempre tancades durant el seu funcionament, per disminuir  la contaminació acústica 
de l’obra.  

‐ La zona on es trobi el compressor estarà acordonada en un radi de 4 m., instal∙lant‐se 
senyals d’"OBLIGATORI L’ÚS DE PROTECTORS AUDITIUS", per sobrepassar  la  línea de 
limitació.  

‐ Els compressors no silenciosos s’ubicaran a una distància mínima del tall de martells o 
vibradors no inferior a 15 m. 

‐ Les operacions de càrrega de combustible es faran amb el motor aturat.  
‐ Les mànegues estaran sempre en perfectes condicions d’ús.  
‐ Els  mecanismes  de  connexió  o  d’empalmada,  estaran  rebuts  a  les  mànegues 

mitjançant ràcords de pressió segons càlcul.  
‐ Las mànegues de pressió es mantindran elevades als creuaments sobre els camins de 

l’obra i s’evitarà el pas de mànegues de pressió sobre runes de fàbrica o roca.  
 

6.3.14.‐ Camió formigonera 

‐ La neteja de  la cisterna  i canaletes s’efectuarà  fora de  l’obra en zones aptes per a  la 
tasca,  en  prevenció  de  riscos  per  la  realització  de  treballs  en  zones  que  s’hagi  de 
garantir l’ordre i la neteja de l’entorn.  

‐ La  posada  en  estació  i  els moviments  del  camió  formigonera  durant  les  operacions 
d’abocament, seran dirigits per un senyalista, en prevenció dels riscos per maniobres 
incorrectes.  
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6.3.15.‐ Camió amb grua 

‐ Els  cables,  politges  i  ranures  on  s’enrotllen  els  cables  han  d’estar  perfectament 
engreixats.  

‐ Quan la màquina estigui realitzant desplaçaments de translació, el fre de rotació haurà 
d’estar accionat.  

‐ Quan es treballi en pendent, la tracció ha d’estar frenada.  
‐ Mai s’elevaran càrregues superiors a les màximes.  
‐ S’ha de  tenir en  compte que el motor d’aquestes màquines  té  la potència  suficient 

com per a bolcar‐les.  
‐ Per a hissar tots aquells elements que no tinguin un punt especialment projectat per 

ser  penjats,  s’hauran  d’utilitzar  eslingues  amb  diferents  punts  de  subjecció,  fixos  o 
mòbils.  

‐ Es prohibirà romandre al radi d’acció de les grues.  
‐ Les màquines només han de ser utilitzades per personal especialitzat  i designat per a 

tal funció.  
‐ Tots  aquells  elements  de  les  màquines  que  poden  originar  riscos  d’atrapaments 

hauran  de  ser  degudament  protegits,  i  mai  es  treballarà  sense  estar  aquestes 
proteccions col∙locades.  

‐ Els treballs amb càrregues  importants es faran  lentament  i sense moviments bruscos 
que puguin bolcar la màquina o danyar els cables.  

‐ El maquinista abans d’abandonar el seu lloc haurà de realitzar les següents operacions: 
 Accionar fre de rotació i de tracció.  
 Accionar el trinquet de seguretat del tambor de la ploma.  
 Desembragatge del motor.  
 Totes les palanques es deixaran en punt mort.  
 El  transport  de  càrregues  es  farà  sempre  amb  el  tren  de  rodatge 

aturat, maniobrant únicament amb la ploma.  
 Per dirigir càrregues a un punt determinat es  farà mitjançant cordes, 

mantenintse sempre l’operari a una distància prudencial.  
 La revisió de  les politges del cap de  la ploma es farà tots els dies. Per 

això es baixarà la ploma fins el sòl subjectant‐la amb cavallets.  
 La baixada lliure de culleres i de càrregues es farà sempre usant el fre 

del tambor.  
 El  cable  sempre  estarà  tens,  del  contrari  s’enrotllarà  malament  al 

tambor, deteriorant‐lo.  
 Quan es baixi la ploma, es col∙locarà paral∙lela a l’eix de les orugues.  
 La cabina estarà insonoritzada.  
 Quan  la  càrrega  estigui  molt  vertical  s’haurà  de  vigilar  que  un 

despreniment d’aquesta no la llenci contra la cabina.  
 No es treballarà a menys de 2 m d’un talús.  
 Els  operaris  que  pugin  als  pals  i  a  la  ploma  portaran  cinturó  de 

seguretat.  
 Durant les operacions de manteniment la màquina romandrà aturada.  
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 A  les  grues  muntades  sobre  rodes  s’ha  de  col∙locar  els  gats  i 
estabilitzadors abans de realitzar qualsevol operació, de forma que les 
rodes no toquin el terra.  

 L’àrea de treball sempre estarà senyalitzada i desembarassada.  

6.3.16.‐ Camió de transport de materials.  

‐ Cap camió estarà estacionat dins de la zona de perillositat.  
‐ Carregar els materials als camions per les vores o per la part d’enrera.  
‐ La cullera de l’excavadora mai passarà per sobre de la cabina.  

El  conductor  abandonarà  la  cabina  del  camió  i  se  situarà  fora  de  la  zona  de  perillositat,  a 
menys que la cabina estigui reforçada.  

6.4.‐ Per a la instal∙lació elèctrica provisional d’obra  

6.4.1.‐ Condicions que ha de reunir la instal∙lació 

‐ Es  contractarà  amb  la  companyia  elèctrica  el  subministrament  d’energia  necessària 
durant el transcurs de l’obra.  

‐ L’escomesa serà, si és possible, aèria. Aquesta no sobrevolarà zones de circulació de 
vehicles ni zones de moviment de la grua.  

‐ Si és soterrada es protegirà per evitar trencaments per enfonsaments.  
‐ S’instal∙larà  la  capsa general de protecció, estanca  i protegida de  la  intempèrie  i de 

possibles  cops.  Contindrà  els  comptadors  i  fusibles  tarats  per  a  la  potència 
contractada.  

‐ La línia de derivació individual anirà des de la capsa general de protecció fins el quadre 
general d’obra, que també estarà protegit de la intempèrie i de cops.  

‐ Aquest quadre estarà tancat sota clau i estarà dotat de presa de terra.  
‐ Del quadre general partiran les línies de derivació individual als quadres secundaris.  
‐ Es  dotaran  de  preses  i  punts  d’enllumenat  a  les  casetes  d’obra,  tallers  d’encofrat  i 

ferrallat, posat de formigó i haurà un quadre secundari a cada zona necessària.  
‐ Les preses de corrent seran estanques.  

6.4.2.‐ Protecció de línies elèctriques 

‐ Es  tindrà  perfecte  coneixement  de  la  situació  de  totes  les  línies  elèctriques  que 
travessen la zona de treball.  

‐ Els  operaris  hauran  d’estar  informats  del  risc  existent  per  la  presència  de  línies 
elèctriques i coneixeran la manera de procedir en cas d’accident.  

‐ Una retirada de la línia ha de ser autoritzada per la companyia elèctrica propietària de 
la línia, la qual s’encarregarà de portar‐la a terme.  

‐ L’aïllament dels conductors d’una línia ha de ser autoritzada per la companyia elèctrica 
propietària de la línia, la qual s’encarregarà de portar‐la a terme.  

‐ Guardar les distàncies de seguretat.  
‐ En cap cas serà una distància inferior a 6 m.  
‐ Dispositius de seguretat.  
‐ Limitar els moviments de la maquinària, no permetent que s’acosti a la línia elèctrica.  
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‐ Utilitzar elements d’alçada que actuïn immobilitzats sobre el terreny (grua torre).  
‐ Resguards en torn la línia.  

 Seran panells de reixa, bastides de fusta o xarxes, etc.  
 Estaran calculats per a hipòtesi de vent i impactes.  
 S’atirantaran per impedir l’abatiment sobre la línia.  
 Si té parts metàl∙liques estaran posades al terra.  
 Els obstacles a la zona de treball.  

o Impedeixen l’entrada de maquinària a la zona de prohibició.  
o Es dimensionaran d’acord amb  les característiques de  la màquina de 

forma que no puguin ser excedits inadvertidament.  

Utilització de grups generadors elèctrics.  

‐ S’instal∙laran  de  forma  que  resultin  inaccessibles  a  persones  no  especialitzades  ni 
autoritzades per al seu manejament.  

‐ El  lloc d’instal∙lació estarà perfectament ventilat, per evitar  la  formació d’atmosferes 
tòxiques o explosives.  

‐ El  neutre  ha  d’estar  posat  al  terra  al  seu  origen,  amb  una  resistència  elèctrica  no 
superior a 20 .  

‐ La massa  del  grup  ha  de  connectar‐se  al  terra  per mitjà  d’una  presa  elèctricament 
independent de l’anterior, excepte que es disposi d’aïllament de protecció o reforçat.  

‐ El grup alimentarà un quadre general que, a més a més de l’aparellatge d’ús i protecció 
de  la  instal∙lació, disposarà de  sistema per  a  posada  a  terra  general de  les masses, 
d’instal∙lació elèctricament independent de les anteriors.  

‐ Sistema de protecció diferencial de sensibilitat d’acord a  la resistència elèctrica de  la 
posada a terra, la sensibilitat mínima serà de 300 mA.  

‐ A la posada a terra general es connectaran les masses de la maquinària elèctrica de la 
instal∙lació.  

‐ Quan  la  potència  instal∙lada  ho  aconselli,  el  quadre  general  alimentarà  quadres 
parcials, que compliran els requisits exigits al general.  

‐ Tots els elements de control hauran de conservar‐se en perfecte estat d’ús.  

Les operacions de manteniment,  reparació, etc., hauran de  fer‐se amb  la màquina aturada  i 
únicament per personal especialitzat.  

6.5.‐ Per a la instal∙lació elèctrica provisional d’obra 

S’estableix com a mètode d’extinció d’incendis, l’ús d’extintors complint la norma UNE 23.110, 
aplicant‐se per extensió, la norma NBE CP1‐96.  

Queda  prohibida  la  realització  de  fogueres,  la  utilització  de  encenedors,  realització  de 
soldadures  i  assimilables  en  presència  de materials  inflamables,  si  abans  no  es  disposa  de 
l’extintor idoni per a l’extinció del possible incendi.  

Els  treballs  de  soldadura  requeriran  l’expedició  prèvia  d’un  permís  de  treballs  per  part  de 
l’encarregat corresponent.  
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En  aquest  Estudi  de  Seguretat  i  Salut,  es  defineixen  un  seguit  d’extintors  aplicant  les 
esmentades  normes.  El  seu  lloc  d’instal∙lació  queda  definit  als  plànols.  El  Contractista 
adjudicatari, respectarà al seu Pla de Seguretat i Salut el nivell de prevenció dissenyat, encara i 
la llibertat que se li atorga per a modificar‐lo segons la conveniència dels seu propi sistema de 
construcció i d’organització.  

7.‐ COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 

Segons  la normativa vigent, reflectida en  l'Art. núm. 8 de  l'Ordenança General de Seguretat  i 
Higiene,  és  d'obligat  compliment  la  creació  i  funcionament  d'aquests  Comitès,  quedant 
reflectides en l'article nomenat, les seves obligacions, funcions i formes d'actuació.  

La composició quedarà definida, segons els Convenis Col∙lectius de la Província de Tarragona.  

A títol orientatiu, el comitè podria estar compost per:  

‐ 1 President.  
‐ 1 Tècnic de Seguretat.  
‐ 1 Secretari.  
‐ Vocals, d'entre els oficis més significatius.  

L'empresa constructora disposarà d'assessorament en Seguretat i Salut.  

Es  nomenarà  un  Vigilant  de  Seguretat,  d'acord  amb  el  previst  en  l'Ordenança  Laboral  de 
Seguretat i Higiene en el Treball.  

8.‐ PLA DE SEGURETAT I SALUD  

El Contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat  i Salut, adaptant aquest estudi als 
seus mitjans i mètodes d'execució.  

A  part  de  les  disposicions  legals  citades  en  el  punt  2.1,  es  tindran  en  compte  les  normes 
contingudes  en  el  Reglament  de  Règim  Interior  de  l'Empresa  Adjudicatària,  així  com  els 
proveïments  del  seu  Comitè  de  Seguretat  i  Salut  i  pel  seu  interès  pràctic  el  repertori  de 
recomanacions pràctiques de la Organització Internacional del Treball (OIT).  

En  relació  amb  les MESURES ORGANITZATIVES,  PLANS  I  PROCEDIMENTS  PER AUDITORIA  es 
tindrà en compte el següent:  

El Contractista posarà les normes que cregui necessàries, així com els procediments de treball, 
segons  les peculiaritats de  la  feina, sempre  i quan  respectin  i compleixin  fidelment  la vigent 
Ordenança General de S/H.  

La Direcció  Facultativa  audita  i  supervisa  per  a  la  propietat,  per mitjà  del Departament  de 
Seguretat i Higiene, la fidel observança d'aquest Pla, demanant a tot el personal la seva bona 
predisposició per arribar als objectius previstos de no accidentabilitat. Els responsables de les 
empreses  reportaran  les  dades  necessàries  per  al  seu  estudi  i  posterior  presa  de mesures 
correctores, tenint com a funció:  
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‐ Controlar els riscos físics de les seves operacions, treballs arriscats, manteniment segur 
del  lloc  de  treball  i maquinària  (eina,  ordre  i  neteja)  i  involucrant  com  a  principals 
responsables  de  la  seguretat  del  treballador  als  comandaments  mitjans  que  per 
obligació  del  càrrec,  són  els  millors  coneixedors  d'accions  i  condicions  perilloses. 
Seguint  el  Reglament  operatiu  de  Seguretat  i  Higiene,  es  recomana  efectuar  les 
necessàries revisions.  

‐ Supervisar  als  treballadors  mitjançant  els  permisos  de  treball,  pràctiques  segures, 
cursos de capacitació i mesures ergonomètriques per un treball millor i més segur.  

Subcontractes, Comandaments.  

L’auditor. Té les següents missions:  

‐ Prevenir els riscos professionals.  
‐ Dirigir, assessorar i implantar per al seu perfecte compliment, les disposicions vigents i 

normativa en matèria de Seguretat i Higiene.  
‐ Desenvolupar noves disposicions en aquest Pla Director.  
‐ Assessorar als Caps d'Obra i Caps d'Àrea, sobre aspectes de seguretat de cadascuna de 

les  operacions  a  realitzar  (pràctiques  operatives),  participant  en  les  reunions  de 
planificació.  

‐ Coordinar  i reunir el Comitè de Seguretat, així com totes  les activitats formatives una 
vegada al mes com a mínim.  

‐ Impartir xerrades  informatives, sobre el tema de Seguretat en  l'obra, a grups reduïts 
cada quinze dies com a mínim.  

‐ Auditar el Pla de Seguretat del Contractista proposant millores necessàries, segons les 
característiques  de  la  feina  (túnels,  explosius, maquinària  especial,  etc.),  demanant 
responsabilitats tant al Contractista com a la Subcontracta, per l'incompliment del Pla 
en qüestió.  

‐ Sol∙licitar a l'empresa constructora, que en un termini no superior a 24 hores després 
d'un sinistre, informi al Departament de Seguretat i Higiene de la Direcció Facultativa, 
mitjançant el compliment d'un qüestionari que es lliurarà.  

‐ Demanar  a  les  empreses  constructores  el  coneixement  que  sobre  Seguretat  hagin 
rebut els operaris abans de la seva incorporació al treball.  

‐ Sol∙licitar a les empreses constructores el reconeixement mèdic dels operaris abans de 
la seva contractació, descartant tota persona amb problemes psicofísics en relació al 
seu lloc de treball. Les constructores hauran de tenir una fitxa mèdica de cadascun dels 
treballadors.  

Convocar una  reunió del Comitè de  Seguretat  i Higiene, una  vegada  al mes, per  tractar  els 
assumptes  que  hagin  passat  durant  aquest  temps  en  aquesta matèria. A  aquesta  reunió  hi 
haurà  d’assistir  algun membre  de  la  Direcció  Tècnica  en  representació  de  la  constructora, 
aixecant Acta de  tot  allò que  s’hagi  acordat.  L'Empresa Constructora haurà de mantenir un 
arxiu actualitzat de les Actes.  

Les  companyies  constructores  tenint en  compte  l'alta densitat de  la població, o  l’alt  risc en 
l'execució  de  determinats  treballs,  disposaran  d'un  Annex  al  Pla  General  nomenat  Pla 
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d'Emergència  o  per  a  riscos  catastròfics,  que  serà  tanmateix  auditat  pel  Departament  de 
Seguretat i Higiene de la Direcció Facultativa.  

La Direcció Facultativa com a auditora de tots els riscos i sinistrabilitat en les obres, informarà 
periòdicament  a  les  constructores, mitjançant  un  programa  informatitzat,  dels  desviaments 
que s’hagin donat en les diferents tasques.  

8.1.‐ Organització.  

1‐ Pla d'acció assistencial (farmacioles, ATS, evacuació, control, telèfons urgències).  
2‐ Pla d'actuació en medicina preventiva (exàmens mèdics, control dels mateixos, fitxes).  
3‐ Pla d'inspeccions preventives (visites periòdiques). Vigilant d'Obra.  
4‐ Pla d'estudi de la salut física i psíquica.  
5‐ Pla d'acció normativa (Pla General). Revisar Ordenança (bàsic).  
6‐ Pla d'acció formativa (xerrades i manual). Preparar quadre de formació.  
7‐ Pla de motivació en matèria preventiva, incentivant al personal.  
8‐ Pla d'aplicació d'anàlisis de lloc. Estudi del treball/home.  
9‐ Pla  de manteniment  preventiu  i  renovació  d'equip. Magatzem  de  recanvi,  neteja  i 

manteniment d'equips.  
10‐ 10. Pla d'utilització de peces de vestir de protecció personal.  
11‐ Pla de senyalització en l'obra, en ordre als perills.  
12‐ Pla especial d'actuació preventiva (revisions i manteniment).  
13‐ Pla d'estudi sobre higiene teòrica.  
14‐ Pla d'ergonomia.  
15‐ Pla d'emergència per actuació davant riscos catastròfics.  

La  companyia  constructora  haurà  de  disposar  en  obra  de  tots  els mitjans  tècnics  per  als 
amidaments, així com atencions en accidents, focs, etc.  

8.2 Procediments.  

1‐ Procediment d'execució d'estadístiques preventives.  
2‐ Procediment per a la selecció professional amb òptica preventiva.  
3‐ Procediment per a la notificació i registre d'accidents.  
4‐ Procediment per a la investigació d'accidents.  
5‐ Procediment per a la inclusió de la prevenció en tot projecte d'instal∙lacions.  
6‐ Procediment per a la celebració de reunions de motivació i coordinació.  
7‐ Procediment per  a una  ràpida  introducció de  les  corresponents  accions preventives 

necessàries.  
8‐ Procediment  per  a  un  adequat  control  administratiu  del  personal  sotmès  a  riscos 

higiènics.  
‐ Els  amidaments  que  es  consignen  en  aquest  capítol  estan  referits  a  un  sol 

operari i a un període de 12 mesos.  
‐ Per a confeccionar els amidaments reals:  
‐ S'estima  el  nombre  d'operaris  punta  que  prenen  part  a  l'obra  i  el  termini 

d'execució previst, en anys i/o fracció en els següents capítols:  

• Proteccions individuals.  



Projecte de l’EDAR i Col∙lectors a l’Urbanització Les Pinedes de Sant Elies 
 

46 
Doc. Num 5 Estudi de Seguretat i Salut    Juny 2014 
 

• Medicina preventiva i primers auxilis.  
‐ Es mesurarà el nombre d'elements que es preveu  instal∙lar en  l'obra, qualsevol que 

sigui el nombre d'operaris i la duració del termini d'execució en els següents capítols:  

• Proteccions col∙lectives.  

• Extinció d'incendis e instal∙lacions.  
‐ S'estima  el  nombre  d'operaris  punta  que  prendran  part  durant  tota  l'obra, 

independentment del termini d'execució de la mateixa en el següent capítol.  
 Higiene i benestar.  

‐ Es  considera el  termini d'execució previst en  anys  i/o  fracció, qualsevol que  sigui el 
nombre d'operaris necessaris en l'obra, en el següent capítol:  

 Formació i reunions d'obligat compliment.  
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B - MATERIALS 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B01 - LÍQUIDS 
B011 - NEUTRES 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

B0111000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

DEFINICIÓ: 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons 
sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretensat es prohibeix l'ús d'aquestes 
aigües, tret del cas que es facin estudis especials. 
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha 
antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que 
acompleix totes aquestes característiques: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234):  >= 5 
- Total de substàncies dissoltes (UNE 7-130):  <= 15 g/l 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 7-131) 
     - En cas d'utilitzar-se ciment SR:  <= 5 g/l 
     - En la resta de casos:  <= 1 g/l 
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7-178) 
     - Formigó pretesat:  <= 1 g/l 
     - Formigó armat:  <= 3 g/l 
     - Formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l 
- Hidrats de carboni (UNE 7-132):  0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235):  <= 15 g/l 
- Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
     - Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
     - Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
     - En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

NBE‐FL‐1990  Real Decreto  1723/1990,  de  20  de  diciembre,    por  el  que  se  aprueba  la Norma  Básica  de  la  Edificación NBE‐FL‐90: Muros 
resistentes de Fábrica de Ladrillo. 

 

 

B03 - GRANULATS 
B031 - SORRES 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

B0311010. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

DEFINICIÓ: 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques o marbres blancs i durs. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Sorra de marbre blanc 
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 
    - De pedra calcària 
    - De pedra granítica 
- Sorra per a confecció de morters 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi 
explícitament la DF 
No ha de tenir argiles, margues o altres materials estranys. 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 
Contingut de matèria orgànica (UNE 7-082):  Baix o nul 
SORRA DE MARBRE BLANC: 
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE_EN 933-2):  <= 4 mm 
Terrossos d'argila (UNE 7-133):  <= 1% en pes 
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Partícules toves (UNE 7-134):  0% 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 
g/cm3 (UNE 7-244): <= 0,5% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,4% en pes 
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507-1/2):  Nul·la 
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,8% 
en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE 83-124 EXP) 
     - Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretensat: <= 0,03% en pes 
- Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
     - Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
     - Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
     - En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Estabilitat (UNE 7-136): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2): 
- Granulat gruixut: 
     - Granulat arrodonit:  <= 1% en pes 
     - Granulat de matxuqueig no calcàri:  <= 1% en pes 
- Granulat fí: 
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna 
classe específica d'exposició: <= 6% en pes 
     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe 
específica d'exposició: <= 10% en pes 
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 
- Per a obras en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició: >= 75 
- Resta de casos: >= 80 
Friabilitat (UNE 83-115):  <= 40 
Absorció d'aigua (UNE 83-133 i UNE 83-134):  <= 5% 
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2): 
- Granulat gruixut: 
     - Granulat arrodonit:  <= 1% en pes 
- Granulat fí: 
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
     - Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna 
classe específica d'exposició: <= 10% en pes 
     - Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe 
específica d'exposició: <= 15% en pes 
Valor blau de metilè(UNE 83-130): 
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 

┌─────────────────────────────────────────────────┐ 
│  Tamís    │  Percentatge en  │   Condicions     │ 
│ UNE 7-050 │  pes que passa   │                  │ 
│   mm      │    pel tamís     │                  │ 

│───────────│──────────────────│──────────────────│ 
│   5,00    │        A         │      A = 100     │ 
│   2,50    │        B         │  60 <= B <= 100  │ 
│   1,25    │        C         │  30 <= C <= 100  │ 
│   0,63    │        D         │  15 <= D <= 70   │ 
│   0,32    │        E         │   5 <= E <= 50   │ 
│   0,16    │        F         │   0 <= F <= 30   │ 
│   0,08    │        G         │   0 <= G <= 15   │ 
│───────────│──────────────────│──────────────────│ 
│  Altres   │                  │  C - D <= 50     │ 
│   condi-  │                  │  D - E <= 50     │ 
│   cions   │                  │  C - E <= 70     │ 
└─────────────────────────────────────────────────┘ 

Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt 
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT: 
Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar a 
disposició de la Direcció d'Obra en el que hi han de constar, com a mínim, les dades següents: 
- Nom del subministrador 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la cantera 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Tipus de granulat 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Denominació del granulat(d/D) 
- Identificació del lloc de subministrament 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

t de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 

NBE‐FL‐1990  Real Decreto  1723/1990,  de  20  de  diciembre,    por  el  que  se  aprueba  la Norma  Básica  de  la  Edificación NBE‐FL‐90: Muros 
resistentes de Fábrica de Ladrillo. 

SORRES PER A ALTRES USOS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B033 - GRAVES 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

B0331Q10. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

DEFINICIÓ: 
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents: 
- Confecció de formigons 
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments 
- Material per a drenatges 
- Material per a paviments 
El seu origen pot ser: 
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural 
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals 
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques 
- Granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de construcció 
Els granulats naturals poden ser: 
- De pedra granítica 
- De pedra calcària 
Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són 
els següents: 
- Granulats reciclats provinents de construcció de maó 
- Granulats reciclats provinents de formigó 
- Granulats reciclats mixtes 
- Granulats reciclats prioritariament naturals 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes 
provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb 
sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la 
partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF 
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 
Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE_EN 933-2) 
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ: 
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 10% 
en pes. 
Contingut de maó + morters + formigons:  >= 90% en pes 
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 
Ús admissible:  Reblerts per a drenatges 

GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS: 
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs. 
Contingut de formigó:  > 95% 
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 
Ús admissible: 
- Drenatges 
- Formigons de resistencia característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o IIb 
GRANULATS RECICLATS MIXTES: 
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels 
elements massissos > 1600 kg/m3. 
Contingut de ceràmica:  <= 10% en pes 
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter:  >= 95% en pes 
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 
Ús admissible: 
- Drenatges 
- Formigons en massa 
GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS: 
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de 
formigó. 
Ús admissible: 
- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb 
S'han considerat les següents utilitzacions de les graves: 
- Per a confecció de formigons 
- Per a drens 
- Per a paviments 
- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2 
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES 
Contingut de silicats inestables:  Nul 
Contingut de compostos fèrrics:  Nul 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Si el formigó porta armadures, la grandària màxima del granulat és el valor més petit dels 
següents: 
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un 
parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de 
formigonat) 
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle 
<=45º (amb la direcció de formigonat) 
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents: 
     - Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim 
     - Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat 
sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim 
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas. 
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2): 
- Per a graves calcàries:  <= 2% en pes 
- Per a graves granítiques:  <= 1% en pes 
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3% 
- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5% 
Coeficient de forma per a granulats naturals o reciclats de formigó o prioritariament naturals 
(UNE 7-238):  >= 0,20 
Terrossos d'argila (UNE 7-133):  <= 0,25% en pes 
Partícules toves (UNE 7-134):  <= 5% en pes 
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Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 
g/cm3 (UNE 7-244):  <= 1% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): 
- Granulats reciclats mixtos:  < 1% en pes 
- Altres granulats:  <= 0,4% en pes 
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1):  <= 0,8% 
en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE 83-124 EX): 
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en pes 
- Formigó pretensat:  <= 0,03% en pes 
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes del ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes del ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes del ciment 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0% 
Contingut de ió Cl-: 
- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06% 
Contingut de matèria orgànica per a granulats naturals o reciclats prioritariament naturals (UNE 
7-082):  Baix o nul 
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...): 
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul 
Contingut de restes d'asfalt: 
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul 
Reactivitat: 
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-508 
EX):  Nul·la 
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la 
Estabilitat (UNE 7-136): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 12% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18% 
Absorció d'aigua: 
- Granulats naturals (UNE 83-133 i UNE 83-134):  < 5% 
- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10% 
- Granulats reciclats mixtos:  < 18% 
- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5% 
GRAVA PER A DRENATGES: 
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE 7-050) i el garbellat ponderal 
acumulat pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser 
fixada explícitament per la DF segons les característiques del terreny per drenar i del sistema 
de drenatge. 
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" NLT 149):  <= 40 
Equivalent de sorra:  > 30 
Si s'utilitza granulats reciclats caldrà comprovar que l'inflament sigui inferior al 2% (UNE 
103-502). 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT: 
Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar a 
disposició de la Direcció d'Obra en el que hi han de constar, com a mínim, les dades següents: 
- Nom del subministrador 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la cantera 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Tipus de granulat 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Denominació del granulat(d/D) 
- Identificació del lloc de subministrament 
El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que 
garanteixi el compliment de les especificacions establertes a l'art.28.3 de la norma EHE. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

t de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

GRAVA PER A PAVIMENTS: 

*PG 3/75 Orden de 6 de  febrero de 1976 por  la que se aprueba el Pliego de prescripciones  técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes. 

GRAVA PER A DRENATGES: 

5.1‐IC Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.‐IC: Drenaje 

5.2‐IC Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2‐IC: Drenaje superficial 

 

 

B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B051 - CIMENTS 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

B0514301. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 



PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Estudi de seguretat i salut EDAR Sant Elies 

 

 

7 

 

 

DEFINICIÓ: 
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats 
amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit 
conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua. 
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-03 amb les característiques següents: 
- Ciments comuns (CEM) 
- Ciments d'aluminat de calci (CAC/R) 
- Ciments blancs (BL) 
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició. 
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de 
produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i 
assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir 
estabilitat de volum a llarg termini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d’acord amb l’establert 
a l’Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s’han d’utilitzar o comercialitzar ciments 
amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment. 
CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS COMUNS (CEM): 
Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reals Decrets 1630/1992 de 29 
de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. 
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-
1. 
Tipus de ciments: 
- Ciment Pòrtland: CEM I 
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
- Ciment putzolànic: CEM IV 
- Ciment compost: CEM V 
Alguns d’aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l’addició o barreja 
d’addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B 
o C. 
Addicions del clinker pòrtland (K): 
- Escòria de forn alt:  S 
- Fum de sílice:  D 
- Putzolana natural:  P 
- Putzolana natural calcinada:  Q 
- Cendra volant Sicília:  V 
- Cendra volant calcària:  W 
- Esquist calcinat:  T 
- Filler calcari L:  L 
- Filler calcari LL:  LL 

Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i 
addicions: 

┌──────────────────────────────────────────────────────┐ 
│       Denominació                     │ Designació   │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland                       │  CEM I       │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb escòria           │  CEM II/A-S  │ 
│                                       │  CEM II/B-S  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb fum de sílice     │  CEM II/A-D  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb Putzolana         │  CEM II/A-P  │ 
│                                       │  CEM II/B-P  │ 
│                                       │  CEM II/A-Q  │ 
│                                       │  CEM II/B-Q  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb cendres           │  CEM II/A-V  │ 
│ volants                               │  CEM II/B-V  │ 
│                                       │  CEM II/A-W  │ 
│                                       │  CEM II/B-W  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb esquist           │  CEM II/A-T  │ 
│ calcinat                              │  CEM II/B-T  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb filler            │  CEM II/A-L  │ 
│ calcari                               │  CEM II/B-L  │ 
│                                       │  CEM II/A-LL │ 
│                                       │  CEM II/B-LL │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland mixt                  │  CEM II/A-M  │ 
│                                       │  CEM II/B-M  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment amb escòries de                │  CEM III/A   │ 
│ forn alt                              │  CEM III/B   │ 
│                                       │  CEM III/C   │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment putzolànic                     │  CEM IV/A    │ 
│                                       │  CEM IV/B    │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment compost                        │  CEM V/A     │ 
│                                       │  CEM V/B     │ 
└──────────────────────────────────────────────────────┘ 

En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i 
en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser 
declarats a la designació del ciment. 
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l’especificada al capítol 6 de la norma 
UNE-EN 197-1. 
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de 
durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1. 
CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC/R): 
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 
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D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’Ordre Ministerial de 17 de gener de 
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades al capítol 7 de la 
norma UNE 80310. 
CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS BLANCS (BL): 
Ciments homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de 
paleta) que compleixin amb l’especificació de blancor. 
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’Ordre Ministerial de 17 de gener de 
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que 
han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments 
comuns a la norma UNE-EN 197-1. 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el 
ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment 
homòleg a la norma UNE-EN 413-1. 
CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’Ordre Ministerial de 17 de gener de 
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l’aigua de mar segons el tipus, 
subtipus i addicions: 

┌──────────────────────────────────────────────────────┐ 
│       Denominació                     │ Designació   │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland                       │      I       │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb escòria           │    II/A-S    │ 
│                                       │    II/B-S    │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb fum de sílice     │    II/A-D    │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb Putzolana         │    II/A-P    │ 
│                                       │    II/B-P    │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb cendres           │    II/A-V    │ 
│ volants                               │    II/B-V    │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment amb escòries de                │    III/A     │ 
│ forn alt                              │    III/B     │ 
│                                       │    III/C     │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment putzolànic                     │    IV/A      │ 
│                                       │    IV/B      │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment compost                        │  CEM V/A     │ 
└──────────────────────────────────────────────────────┘ 

Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques 
i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la 
norma UNE-EN 197-1. 
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 
El fabricant ha de lliurar un full de característiques del ciment on s'indiqui la classe i 
proporcions nominals de tots els seus components. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de subministrament 
- Identificació del vehicle de transport 
- Quantitat subministrada 
- Designació i denominació del ciment 
- Referència de la comanda 
- Referència del certificat de conformitat o de la marca de qualitat equivalent 
- Advertències en matèria de seguretat i salut per a la manipulació del producte 
- Restriccions d'utilització 
Si el ciment es subministra en sacs, als sacs hi ha de figurar les següents dades: 
- Dates de producció i d’ensacat del ciment 
- Pes net 
- Designació i denominació del ciment 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Restriccions d'utilització 
- Advertencies en matèria de seguretat i salut per a la maipulació del producte 
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de 
la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves 
condicions. 
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
- Classes 42,5 :  2 mesos 
- Classes 52,5 :  1 mes 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

t de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

REAL DECRETO 1313/1988 Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los cementos para la 
fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 

ORDEN 17/1/1989 Orden de 17 de enero de 1989 por  la que se establece  la certificación de conformidad a normas como alternativa de  la 
homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 

REAL  DECRETO  1630/1992  Real  Decreto  1630/1992,  de  29  de  diciembre,  por  el  que  se  dictan  disposiciones  para  la  libre  circulación  de 
productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE. 

REAL DECRETO  1328/1995  Real Decreto  1328/1995,  de  28  de  julio,  por  el  que  se modifica,  en  aplicación  de  la Directiva  93/68/CEE,  las 
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 

RC‐03 Real decreto 1797/2003, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos (RC‐03). 
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UNE‐EN 197‐1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes. 

UNE 80310:1996 Cementos de aluminato de calcio. 

UNE 80305:2001 Cementos blancos. 

UNE 80303‐2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar. 

 

 

B0A - FERRETERIA 
B0A1 - FILFERROS 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

B0A14200. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Filferro d'acer 
 - Filferro d'acer galvanitzat 
 - Filferro d'acer plastificat 
 - Filferro recuit 
 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722. 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, 
rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les 
taules I i II de la UNE 37-506. 
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504): 
- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 
- Qualitat G3:  1570 N/mm2 
 Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir 
 Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5% 
 Toleràncies: 
- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal 
 FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT: 
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic 
de PVC aplicat per extrusió o sinterització. 
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de la UNE 36-732. 

La concentricitat i la adherencia del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del 
article 6.5 UNE 36-732. 
Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506) 
 Resistència a la tracció: 
- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 
- Qualitat dur:  > 600 N/mm2 
 Toleràncies: 
- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades 
següents: 
- Identificació del fabricant o nom comercial 
 - Identificació del producte 
 - Diàmetre i llargària dels rotlles 
 Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

FILFERRO D'ACER: 

* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias. 

FILFERRO D'ACER GALVANITZAT: 

* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de calidades. Caracterisicas generales. 

* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro. 

FILFERRO PLASTIFICAT: 

*  UNE  36732:1995  Alambres  de  acero  y  productos  de  alambre  para  cerramientos.  Recubrimientos  orgánicos  sobre  el  alambre. 
Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo). 

 

 

B0A4 - VISOS 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

B0A41000. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Tijes cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa sobre la seva 
superfície una hèlice contínua. 
S'han considerat els següents tipus: 
- Visos galvanitzats 
- Visos per a fusta o tac de PVC 
- Visos per a conglomerats de fusta, de llautó 
- Visos per a plaques de cartró-guix, cadmiats o galvanitzats 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relació amb el seu diàmetre (UNE 17-008), i la 
llargària de la rosca, en relació amb la seva llargària (UNE 17-051). 
La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials. 
Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines. 
Cementació del vis:  > 0,1 mm 
 ACABAT CADMIAT: 
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques 
ni imperfeccions superficials. 
ACABAT GALVANITZAT: 
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques 
ni imperfeccions superficials. 
Protecció de galvanització:  >= 275 g/m2 
 Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADES 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

B0B27000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

 Acer per a armadures passives d’elements de formigó: 
 S'han considerat els elements següents: 
- Barres corrugades 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió  Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Els productes d’acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol 
altre matèria perjudicial. 
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d’armadures bàsiques 
electrosoldades en gelosia.  
Les  barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement 
distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d’estar 
uniformement espaiades. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Diàmetre nominal:  s’ha d’ajustar als valors  especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080. 
     - Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm 
     - Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm 
 - Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l’especificat en l’apartat 7.4.2 de 
la UNE-EN 10080. 
- Mas sa per metre: El valor nominal ha de ser l’especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, 
en relació  amb el diàmetre nominal i l’àrea nominal de la secció transversal 
- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal 
- Aptitud al doblegat:  
     - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s’ha d’apreciar 
trencaments o fissures  
     - Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s’ha  
d’apreciar trencaments o fissures 
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080): 
- Tensió d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 
- Tensió de última d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 
- Composició química (% en massa): 

+---------------------------------------------------------+ 
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¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 

Ceq = Carboni equivalent 
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni 
equivalent disminueix en un 0,02% en massa. 
Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
BARRES I ROTLLES D’ACER CORRUGAT SOLDABLE: 
El producte s’ha de designar segons l’especificat en l’apartat 5.1 de la UNE-EN 10080: 
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals 
- Classe tècnica 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de 
l’apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080. 
- Característiques mecàniques de les barres: 
     - Acer soldable (S) 
          - Allargament total sota càrrega màxima: 
               - Acer subministrat en barres:  >= 5,0% 
               - Acer subministrat en rotlles:  >= 7,5% 
     - Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD): 
          - Allargament total sota càrrega màxima: 
               - Acer subministrat en barres:  >= 7,5% 
               - Acer subministrat en rotlles:  >= 10,0% 
          - Resistència a fatiga: Ha de complir l’especificat la taula 32.2.d de la EHE-08 
          - Deformació alternativa: Ha de complir l’especificat la taula 32.2.e de la EHE-08 

+----------------------------------------------------------+ 
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦ 
¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al      ¦ fs/fy   ¦ 
¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦ 
¦          ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦ 
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦ 
¦ B 400 S  ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 500 S  ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 400 SD ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
¦ B 500 SD ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16%    ¦ >= 1,15 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
+----------------------------------------------------------+ 

- Diàmetre nominal:  S’han d’ajustar a la sèrie següent (mm):   6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 20 – 
25 – 32 i 40 mm 
S’ha d’evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d’armadura muntada o elaborada amb 
soldadura. 
Toleràncies: 
- Massa: 
     - Diàmetre nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% massa nominal 
     - Diàmetre nominal <= 8,0 mm:  ± 6% massa nominal 

Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
 FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS: 
Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la 
fabricació de malles electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 
Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la 
fabricació d’elements de connexió en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 
Els dià metres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm): 
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Característiques mecàniques: 
     - B 500 T 
          - Límit elàstic fy:  >= 500 N/mm2 
          - Càrrega unitària de trencament fs:  >= 550 N/mm2 
          - Allargament al trencament:  >= 8% 
          - Relació f/fy:  >= 1,03 
Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
 Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, longitudinals i 
transversals, de diàmetre nominal igual o diferent, que es creuen entre sí  perpendicularment i 
que els seus punts de contacte queden units mitjançant soldadura elèctrica, realitzada en una 
instal·lació industrial aliena a l’obra. 
 La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la barreja 
d’ambdós. 
Els components d’un panell poden ser  elements simples o aparellats. 
El producte s’ha de designar segons l’especificat en l’apartat 5.2 de la UNE-EN 10080: 
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre 
elements i sobrellargs 
- Classes tècniques dels acers 
Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables segons 
siguin barres o filferros. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Cà rrega de desenganxament de les unions soldades (Fs):  0,25 fy x An  
(An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples o de un 
dels elements aparellats, en malles dobles) 
- Diàmetres relatius dels elements: 
     - Malles simples: dmin <= 0,6 dmáx 
(dmin: diàmetre nominal de l’armadura transversal, dmáx: diàmetre nominal de l’armadura més 
gruixuda) 
     - Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds 
(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre nominal de les armadures 
aparellades) 
 - Separació entre armadures longitudinals i transversals:  <= 50 mm 
- Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'ú ltima barra 
longitudinal):  25 mm 
Toleràncies: 
- Llargària i amplària:  ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran) 
- Separació entre armadures:  ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran)  
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Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

 Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i 
l'eventual agressivitat de l'ambient. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, 
s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials. 
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 
estructural (EHE-08). 
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón 
armado. Generalidades. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d’origen i la fà brica i una altra que identifica la classe tècnica (segons l’especificat 
en l’apartat 10 de la EHE‐08, UNE‐EN 10080), aquesta marca s’ha de repetir a intervals <= 1,5 m 

Cada partida d’acer ha d’anar acompanyada d’una full de subministrament que com a mínim, ha de contenir la informació següent: 

‐ Identificació del subministrador 

‐ Número d’identificació de la certificació d’homologació d’adherència (apartat 32.2 EHE‐08) 

‐ Número de sèrie del full de subministrament 

‐ Nom de la fàbrica 

‐ Data d’entrega i nom del peticionari 

‐ Quantitat d’acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d’acer 

‐ Diàmetres subministrats 

‐ Designació dels tipus d’acers subministrats segons EHE‐08, UNE‐EN 10080 

‐ Forma de subministrament: barra o rotlle 

‐ Identificació i lloc de subministrament 

‐ Sistema d’identificació adoptat segons EHE‐08, UNE‐EN 10080 

‐ Classe tècnica segons l’especificat en l’apartat 10 de la EHE‐08, UNE‐EN 10080 

‐ Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura 

 El fabricant ha de facilitar un certificat d’assaig que garanteixi el compliment de les característiques anteriors, on s’ha d’incloure la informació 
següent: 

‐ Data d’emissió del certificat 

‐ Certificat de l’assaig de doblegat‐desdoblegat 

‐ Certificat de l’assaig de doblegat simple 

‐ Certificat de l’assaig de fatiga en acers tipus SD 

‐ Certificat de l’assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 

‐ Certificat d’homologació d’adherència en el cas en que es garanteixi les característiques d’adherència mitjançant l’assaig de la biga 

     ‐ Marca comercial de l’acer 

     ‐ Forma de subministrament: barra o rotlles 

En Malle s electrosoldades, s’ha de facilitar a més: 

‐ Certificat de l’assaig de desenganxament dels nusos 

‐ Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent 

‐ Certificat d’homologació de soldadors i del procés de soldadura 

 

 

B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0D2 - TAULONS 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

B0D21030. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

DEFINICIÓ: 
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
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Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  0,40 <= P <= 0,60 T/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 150000 kg/cm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 140000 kg/cm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 300 kg/cm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 100 kg/cm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 300 kg/cm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 25 kg/cm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 300 kg/cm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 50 kg/cm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 15 kg/cm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
     - Gruix: 
┌────────────────────────────────────────┐ 
│  Classe  │        Gruix nominal        │ 
│          │             (mm)            │ 
│          │─────────────────────────────│ 
│          │  < 50   │ 50 a 75 │  > 75   │ 
│          │─────────────────────────────│ 
│          │         Tolerància          │ 
│          │            (mm)             │ 
│────────────────────────────────────────│ 
│    T1    │   ±3    │   ±4    │  +6,-3  │ 
│    T2    │   ±2    │   ±3    │  +5,-2  │ 
│    T3    │   ±1,5  │   ±1,5  │  ±1,5   │ 
└────────────────────────────────────────┘ 

- Fletxa:  ± 5 mm/m 
- Torsió:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe 
amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

B0D4 - POSTS 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

B0D41010. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

DEFINICIÓ: 
Peça plana de fusta, de secció rectangular, molt més llarga que ampla i més ampla que gruixuda, 
sense que aquesta mida sobrepassi una polçada. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  0,40 <= P <= 0,60 T/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 150000 kg/cm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 140000 kg/cm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 300 kg/cm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 100 kg/cm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 300 kg/cm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 25 kg/cm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 300 kg/cm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 50 kg/cm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 15 kg/cm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
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- Amplària nominal:  ± 2 mm 
     - Gruix: 
┌────────────────────────────────────────┐ 
│  Classe  │        Gruix nominal        │ 
│          │             (mm)            │ 
│          │─────────────────────────────│ 
│          │  < 50   │ 50 a 75 │  > 75   │ 
│          │─────────────────────────────│ 
│          │         Tolerància          │ 
│          │            (mm)             │ 
│────────────────────────────────────────│ 
│    T1    │   ±3    │   ±4    │  +6,-3  │ 
│    T2    │   ±2    │   ±3    │  +5,-2  │ 
│    T3    │   ±1,5  │   ±1,5  │  ±1,5   │ 
└────────────────────────────────────────┘ 

- Fletxa:  ± 5 mm/m 
- Torsió:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe 
amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

B0DZSM0K. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

DEFINICIÓ: 
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais 
de treball a les bastides i els encofrats. 

S'han considerat els següents elements: 
- Tensors per a encofrats de fusta 
- Grapes per a encofrats metàl·lics 
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics 
- Desencofrants 
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons 
recuperables 
- Bastides metàl·liques 
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc. 
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o 
apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant. 
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les 
toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les 
accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procès de formigonament i, 
especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats. 
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient 
per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desenmotllat. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS: 
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície. 
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta. 
FLEIX: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Amplària:  >= 10 mm 
Gruix:  >= 0,7 mm 
Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm 
Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm 
DESENCOFRANT: 
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït. 
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes 
anàlegs. 
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del 
formigó ni impedir l'aplicació de revestiments. 
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que 
s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària. 
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte. 
El seu ús ha d'estar expressament autoritzat per la DF 
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS: 
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a 
sostres. 
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de suportar 
i sense més desperfectes que els deguts als usos adequats. 
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant. 
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni 
la seva posició. 
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment 
estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts. 
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Toleràncies: 
- Rectitud dels perfils:  ± 0,25% de la llargària 
- Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m 
BASTIDES: 
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta. 
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la 
indeformabilitat. 
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació 
antioxidant. 
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de 
manera que no s'alterin les seves condicions. 
DESENCOFRANT: 
Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

TENSORS, GRAPES, ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
FLEIX: 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
DESENCOFRANT: 
l de volum necessari subministrat a l'obra. 
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS DESMUNTABLES: 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
BASTIDA: 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

 

B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES 
TÈCNIQUES 
B14 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

B1411111,B142BB00,B1423230,B1433115,B1431101,B1441201,B1446004,B1455710,B145K153,B145PK05,B14622
41,B146P470,B147N000,B1481343,B1484110,B148D900. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos riscos 
que puguin amenaç ar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o 
accessori destinat a tal fi. 

S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l’aparell auditiu 
- Proteccions per a l’aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 

Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir 
la salut o la integritat fí sica del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l’ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d’esport 
- El material d’autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de 
molèstia 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d’uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a 
cada usuari, destinats a reduir les conseqüè ncies derivades del contacte de la zona del cos 
protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència 
física de l’EPI. 
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control 
que incideixi amb la part del cos protegida per l’ usuari, a la seva correcta utilització i 
manteniment, així com a la formació i voluntat del beneficiari per al seu emprament en les 
condicions previstes pel fabricant. La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absè 
ncia de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC 
d’eficàcia equivalent. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, 
sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessà ries. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
 Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les 
orelles i el coll, o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de 
complir els següents requisits:  
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls 
i oïdes. 
- Estaran formats per l’envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d’arnès o atallatge 
d’adaptació al cap, el qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d’una  barballera 
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ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable a les diferents mides dels caps, la 
fixació al casc haurà de ser sò lida, deixant una llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la 
paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A l’interior del frontis de l’atallatge, 
s’haurà de disposar d’ un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. Les parts en 
contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 
- Han de ser fabricats amb material resistent a l’impacte mecànic, sense perjudici de la 
lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes 
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions calorí fiques 
i hauran de ser incombustibles o de combustió lenta; s’hauran de protegir de les radiacions 
calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se 
- S’hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se’ls 
hi apreciï  exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el 
termini d’uns quatre anys, transcorreguts els quals des de la data de fabricació (injectada en 
relleu a l’interior) s’ hauran de donar de baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin 
emmagatzemats 
- Han de ser d’ús personal, podent-se acceptar en construcció l’ú s per altres usuaris 
posteriors, previ el seu rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per 
altres, totalment nous 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l’ aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles 
transparents o viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a l’escalfor, 
incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva resistència i eficàcia. 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i 
ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d’ambients agressius de 
pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació 
indirecta o tamís antiestàtic; en els dames casos seran de muntura de tipus normal i amb 
proteccions laterals que podran ser perforades per a una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de 
protecció tipus "panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o 
acetat transparent. 
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta 
metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir l’entelament. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 
- Pantalla abatible amb arnès propi 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 
- Pantalles sostingudes amb la mà 
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, 
transparent, lliures d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o 
proveïdes d’un visor amb vidre inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla 
haurà d’estar construït amb material absolutament aï llant i el visor lleugerament enfosquit, en 
previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat 
reflectant (l'amiant i teixits asbè stics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, 
equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar. 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades 
preferentment amb poliester reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a 
l’exterior, a fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar.  

Vidres de protecció: 
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic transparent 
(orgànic) hauran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, o ndulacions i altres 
defectes, i les incolores hauran de transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents. 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i 
entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica 
d’acer, tipus sedà s, tradicional de les ulleres de picapedrer. 

PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l’aparell respiratori compliran les següents característiques: 
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S’adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l’usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè per 
evitar la irritació de l’epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, pels usuaris que necessitin l'ús 
d’ulleres amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, 
subministrats a l’ efecte pel fabricant de l’equip respiratori, i els oculars correctors 
específics per l'usuari. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mà negues, mitjons i 
maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments 
al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, 
teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, 
etc., segons les caracterí stiques o riscos del treball a realitzar. 

Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries 
plà stiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ú s de botes de seguretat 
amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de 
calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s’haurà de substituir 
el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de 
tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments 
de terres i realització  d'estructures i enderroc.     
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o 
acer, la tanca serà per poder desfer-se’n ràpid per tal d’obrir-la ràpidament davant l'eventual 
introducció de partí cules incandescents.  
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de 
cobriment de peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de 
materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d’alta tenacitat 
apropiada, sense reblons i amb costures cosides. 
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més 
reduïda possible. 
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- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments 
que comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des d'una alçada 
de 5 m o quan la data de fabricació  sigui superior als 4 anys. 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar 
subjectes mitjançant reblons. 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La  sirga  
d’amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 

PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les 
següents característiques:  
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d’aireació. 
Les peces impermeables disposaran d’esclavines i registres de ventilació per a permetre 
l’evaporació de la suor. 

ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les següents 
característiques:  
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d’aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades 
amb l’ usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel fabricant. 
Tant el comprador com l’usuari hauran de comprovar que l’EPI ha estat dissenyat i fabricat de la 
forma següent: 
- La peça de protecció disposa d’un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí 
sensació de ridícul a l’usuari. Els materials i components de l’EPI no hauran d’ afectar 
adversament al beneficiari de la seva utilització. 
- Haurà d’oferir a l’usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb 
la protecció adequada. 
- Les parts de l’EPI que entrin en contacte amb l’usuari hauran d’estar lliures de rugositats, 
cantells agut i ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l’usuari i haurà de 
garantir que restarà en el seu lloc durant el temps d’empra ment previsible, tenint en compte 
els factors ambientals, junt amb els moviments i postures que l’usuari pugui adoptar durant el 
treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes d’ 
ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin que l’EPI s’adapti a la morfologia de 
l’usuari. 
- L’EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i 
eficàcia del seu disseny. 
- Quan sigui possible, l’EPI tindrà una baixa resistència al vapor d’aigua. 
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de control, 
en centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L’altura i la cintura. 
Per a l’elecció dels EPI, l’emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies: 

- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment 
per altres mitjans. Per a l’inventari dels riscos se seguirà l’esquema de l’Annex II del RD 
773/1997, de 30 de maig. 
- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, 
tenint en compte la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així  com els 
factors addicionals de risc que puguin constituir els propis EPI o la seva utilització. Per a 
l’avaluació d’EPI se seguiran les indicacions de l’Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l’apartat 
anterior. 
Per a la normalització interna d’empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actuacions 
prèvies d’avaluació de riscos, definició de característiques requerides i les existents en el 
mercat, l’emprador haurà  de comprovar que compleixi amb les condicions i requisits establerts a 
l’Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en funció de les modificacions significatives que 
l’evolució de la tècnica determini en els riscos, en les mesures tècniques i organitzatives, en 
els SPC i en les prestacions funcionals dels propis EPI. 

PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de 
treball situats en altura, obres d’ encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides 
i demolició. 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, 
torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçaments de 
runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d’ obres i instal·lacions industrials. 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
Protecció de l’aparell ocular: 
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d’abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
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PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents 
riscos: 
- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d’oxigen respirable. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització  de guants, 
aquests seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d’objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
- Treballs amb risc elèctric. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador 
de calç at de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 
- Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 
- Treballs en bastides 
- Obres de demolició d’obra grossa 
- Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat 
- Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge 
- Obres d’ensostrat 
- Treballs d’estructura metàl·lica 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Treballs de transformació de materials lítics 
- Manipulació i tractament de vidre 
- Revestiment de materials termoaïllants 
- Prefabricats per a la construcció 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
- Obres d’ensostrat 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de penetració de 
masses en fusió: 
- Soldadors 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció de les 
següents activitats:  
- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 

Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les 
activitats: 
Peces i equips de protecció: 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques. 
Roba de protecció antiinflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus. 
Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el cos. 
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran 
seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d’explotació i transport elèctric 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats amb 
les següents dades: 
- Nom, marca comercial o altre mitjà d’identificació del fabricant o el seu representant 
autoritzat. 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
- Designació de la talla. 
- Número de la norma EN específica. 
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, 
seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com 
a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir 
de la seva data de fabricació  (generalment estampillada a l’EPI), amb independència que hagi 
estat o no utilitzat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a  la utilización por  los  trabajadores de 
equipos de protección individual. 
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Real  Decreto  1407/1992,  de  20  de  noviembre,  por  el  que  se  regulan  las  condiciones  para  la  comercialización  y  libre  circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

Real Decreto 159/1995, de 3 de  febrero, por el que  se modifica el  real decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que  se  regula  las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 
de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 

Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de 
abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 

 

 

B15 - MATERIALS PER A PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

B15A0015,B15A7000,B15B0003. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, 
associats de forma solidà ria, destinat a l’apantallament i interposició física, que s’oposa a 
una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d’impedir o reduir les 
conseqüències del contacte amb les persones o els bé ns materials circumdants, susceptibles de 
protecció. 

 S'han considerat els elements següents: 
- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials de prevenció per a us de maquinaria 
- Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica 
- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció 
- Materials auxiliars per a proteccions col·lectives 

CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats d’unes 
instruccions d’utilització , proporcionades pel fabricant o importador, en les quals figuraran 
les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així com les normes de seguretat 
exigides legalment. 
Tindran preferència l’adquisició de SPC que disposin d’un distintiu o placa de material durador 
i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents 
dades: 
- Nom del fabricant 
- Any de fabricació, importació i/o subministrament 
- Data de caducitat 

- Tipus i número de fabricació 
- Contrasenya d’homologació NE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix 
Els SPC han d’estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d’acreditar davant  AENOR els 
següents extrems:  
- Responsabilitat de la Direcció:  Obligatori 
- Sistemes de qualitat:  Obligatori 
- Control de la documentació:  Obligatori 
- Identificació del producte:  Obligatori 
- Inspecció i assaig:  Obligatori 
- Equips d’inspecció, amidament i assaig:  Obligatori 
- Estat d’inspecció i assaig:  Obligatori 
- Control de productes no conformes:  Obligatori 
- Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega:  Obligatori 
- Registres de qualitat:  Obligatori 
- Formació i ensinistrament:  Obligatori 
- Tècniques estadístiques:  Voluntari 
Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista del SPC 
restarà  obligat a incloure els criteris de càlcul, plànols i esquemes necessaris per al 
manteniment i controls de verificació tècnica i límits d’utilització . Per la seva part el 
contractista resta obligat a la seva completa i correcta instal·lació, ús i manteniment conforme 
a les directrius establertes pel projectista. 
Complementàriament a les exigències de seguretat que s’inclouen en les Instruccions Tècniques 
Complementàries i/o normativa tècnica de referè ncia o obligat compliment, els SPC utilitzats en 
els processos productius, els Equips de Treball, les Màquines i els seus elements, tindran amb 
caràcter general les següents característiques de Seguretat: 
- Prevenció integrada: Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a aquests 
estaran dissenyats i construïts de forma que les persones no estiguin exposades als seus perills 
quan el seu muntatge, utilització  i manteniment es faci conforme a les condicions previstes pel 
projectista o fabricant. 
- Retenció de trencament en servei: Les diferents parts dels SPC, així com els seus elements 
constitutius hauran de poder resistir al llarg del temps els esforços a què hagin d’estar 
sotmesos, així com qualsevol altra influè ncia externa o interna que pugui presentar-se en les 
condicions normals d’utilització previstes. 
- Monolitisme del SPC: Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels quals puguin 
donar lloc a perill, disposarà  de complements addicionals per a evitar que les esmentades parts 
puguin incidir sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per 
l’empresa. 
- Previsió de trencada o projecció de fragments: Les trencades o despreniments de les diferents 
parts dels SPC, així com els seus elements, dels quals puguin originar danys, disposaran d’un 
sistema de resguard o protecció  complementària que retingui els possibles fragments, impedint 
la seva incidència sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per a 
l’empresa. 
- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d’ estabilitat: Disposen els 
ancoratges, contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la pèrdua d’estabilitat del SPC 
en condicions normals d’utilització previstes pel projectista o fabricant. 
- Absència d’arestes agudes o tallants: A les parts accessibles dels SPC no hi haurà d’existir 
arestes agudes o tallants que puguin produir ferides. 
- Protecció d’elements mòbils: Els elements mòbils dels SPC hauran d’estar dissenyats, 
construïts i protegits de forma que previnguin tot perill de contacte o encallada. 
- Peces mòbils: Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i components han de 
ser guiats mecànicament, suficientment apantallats, disposar de distàncies de seguretat o 
detectors de presè ncia de forma que no impliquin perill per a les persones i/o les coses amb 
conseqüència de pèrdua patrimonial per a l’empresa. 
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- Interrelació de diversos SPC o part d’aquests que treballen amb independència: Quan la 
instal·lació està constituïda per un conjunt de SPC o part d’aquests treballen independentment, 
la protecció  general del conjunt estarà dissenyada sense perjudici al que cada SPC o part 
d’aquest actuï eficaçment. 
- Control de risc elèctric: Els SPC de protecció elèctrica garantiran l’aïllament, posada a 
terra, connexions, proteccions, resguards, enclavament i senyalització, que previnguin de 
l’exposició a risc de contacte elèctric per presència de tensió en zones accessibles a persones 
o materials conductors i/o combustibles. 
- Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, màquines i aparells o les 
seves parts, sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides, racords, vàlvules, elements de 
comandament o altres), estaran dissenyats, construï ts i, en el seu cas mantinguts, de forma 
que, tenint en compte les propietats físiques dels gasos o líquids sotmesos a pressió, s’evitin 
danys per a les persones i/o les coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial per a l’ empresa, 
per fuites o trencades. 
- Control d’agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en els quals durant els 
treballs normals es produeixin emissions de pols, gasos o vapors que puguin ser perjudicials per 
la salut de les persones o patrimoni de l’empresa, hauran d’anar proveïts de SPC eficaços de 
captació dels esmentats contaminants acoblats als seus sistemes d’evacuació. Aquells que siguin 
capaços d’ emetre radiacions ionitzants o altres que puguin afectar la salut de les persones o 
contaminar materials i productes circumdants, aniran proveïts d’apantallament de protecció 
radiològica eficaç. El disseny, construcció , muntatge, protecció i manteniment, assegura 
l’amortització dels sorolls i vibracions produïts, a nivells inferiors als límits establerts per 
la normativa vigent en cada moment, com nocius per a les persones circumdants. 
- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la concepció 
de: Espai i mitjans de treball per al seu muntatge; Absència de contaminació ambiental per pols 
i soroll al seu muntatge;  i Procé s de treballs (no exposició a riscos suplementaris durant el 
muntatge, càrrega física, temps…). Els selectors dels SPC que puguin actuar de diverses formes, 
han de poder ser bloquejats amb l’ ajuda de claus o eines adients, en cada posició elegida. A 
cada posició del selector no ha de correspondre més que una sola forma de comandament o 
funcionament. 
Els SPC han d’ estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu i/o 
correctiu es puguin efectuar sense perill pel personal, els llocs fàcilment accessibles, i sense 
necessitat de reduir els nivells de protecció dels operaris de mantenim ent i dels eventuals 
beneficiaris del SPC 
En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s’advertirà (mitjançant rètols 
normalitzats) d’aquesta circumstància als eventuals beneficiaris del SPC 
Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a evitar 
riscos d’atrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC i molt especialment els resguards a 
les màquines, es tindrà en compte que la fixació sigui racionalment inviolable, permeti 
suficient visibilitat a través d’elles, la seva rigidesa estigui d’acord amb la duresa del 
tracte previst, les obertures impedeixin la introducció  de membres que puguin entrar en 
contacte amb òrgans mòbils i que permetin dintre del possible l’execució d’operacions de 
manteniment sense exposició a riscos suplementaris. 
El projectista, fabricant o importador, garantirà les dimensions ergonòmiques de tots el 
components del SPC, donarà les instruccions i es dotarà dels mitjans adequats, perquè el 
transport i la manutenció  es pugui efectuar amb el menor perill possible. A aquests efectes: 
- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes. 
- S’indicarà la posició de transport que garanteixi l’estabilitat del SPC, i se subjectarà de 
manera adequada. 
- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de subjecció de 
resistència apropiada; en tots els casos s’indicarà de manera documentada, la manera d’efectuar 
correctament l’amarrament.  

El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè  el muntatge 
del SPC pugui efectuar-se correctament i amb el menor perill possible. 
Igualment s’hauran de facilitar les dades necessàries per a la correcta operativitat i eficàcia 
preventiva del SPC. 
Les peces d’un pes major de 50 kg i que siguin difícils de subjectar manualment, estaran dotades 
de punts d’ancoratge apropiats on puguin muntar-se elements auxiliars per a l’elevació.  
Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d’indicar els espais mínims que s’hauran 
de respectar en relació a les parets i sostre, perquè el muntatge i desmuntatge pugui efectuar-
se amb facilitat. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

ELECCIÓ: 
 Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus 
muntadors i presumptes beneficiaris, atenent a: 
Criteris de disseny: 
El seu disseny i construcció obeeix al resultat d’una meditada cura de tots els detalls de 
l’execució i del risc per als que han estat concebuts, per la qual cosa el SPC é s de tot punt 
recomanable que en tots i cadascun dels seus components disgregables, disposin del seu 
corresponent segell AENOR (o equivalent) com a compromís de garantia de qualitat del fabricant. 
Criteris d’avaluació de riscos: 
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d’acreditar documentalment, que en el disseny 
del SPC s’ha realitzat una anàlisi dels perills associats a la seva utilització, i valorat els 
riscos que en puguin resultar: 
- Definició dels límits del SPC. 
- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos associats a la 
utilització del SPC. 
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, assignar un 
valor a cada risc (normalment de tipus qualitatiu). 
- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc). 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d’aportar “l’expedient tècnic” com a document amb 
les especificacions tècniques de l’ Equip, que el qualifiquin com a component de seguretat 
incorporat, adquirint la consideració de MAUP, que ha de constar dels elements bàsics següents: 
- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres especificacions tècniques 
usades per al disseny. 
- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o component de 
seguretat (MAUP). 
- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats 
- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits essencials de 
seguretat i salut (si cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat de proves, etc.,). 
- Manual d’instruccions. 
- Guia de manteniment preventiu. 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col· locaran 
en el lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant. 
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25ºC. 
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i les entregues del SPC estaran documentades i 
custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable 
tècnic, delegat per l’ emprador. 
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La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com 
a la seva amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la seva 
adaptació a l’estat de la tècnica, amb independència de la seva data de fabricació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan  las disposiciones de aplicación de  la directiva del consejo 89/392/CEE, 
relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 

Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de 
aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de  julio por el que se establecen  las disposiciones mínimas de seguridad y salud para  la utilización por  los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

Real  Decreto  1627/1997,  de  24  de  octubre,  por  el  que  se  establecen  disposiciones mínimas  de  seguridad  y  de  salud  en  las  obras  de 
construcción. 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

UNE‐EN 1263‐1:1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo. 

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

 

 

B4 - MATERIALS PER A ESTRUCTURES 
B44 - MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES 
B44Z - PLANXES I PERFILS D'ACER 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

B44Z501A. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

DEFINICIÓ: 
Perfils d'acer per a usos estructurals, tallats a mida, i treballats i/o montats a taller, si es 
el cas. 
Perfils telescòpic d'acer amb connectors, per a usos estructurals, tallats a mida, i treballats 
i/o muntats a taller, si es el cas. 

S'han considerat els tipus següents: 
- Perfils d'acer laminat en calent, de les series IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer A/42b (S 
275 JR) o A/52b (S 355 JR). 
- Perfils d'acer laminat en calent de les series L, LD, T, rodó, quadrat o rectangular, d'acer 
A/37b (S 235 JR), A/42b (S 275 JR) o A/52b (S 355 JR). 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent, de les series rodó, quadrat o rectangular, d'acer 
A/42b (S 275 JR) o A/52b (S 355 JR). 
- Perfils conformats en fred, de les series L, LD, U, C, Z o Omega, d'acer A/37b (S 235 JR), 
A/42b (S 275 JR) o A/52b (S 355 JR). 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Amb soldadura 
- Amb cargols 
S'han considerat els acabats de protecció següents: 
- Una capa d'emprimació antioxidant 
- Galvanitzat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer, 
que ha de complir les determinacions de la norma NBE EA-95. 
Les dimensions i la forma dels perfils han de ser els indicats a la norma NBE EA-95. 
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. 
Les peces han de tenir la forma i dimensions especificats a la DT. El subministrador ha de 
confeccionar els corresponents planols de taller a partir de la DT del projecte, i aquests els 
ha d'aprovar la DF. 
Les peces han de tenir marcades la seva identificació d'acord amb els plànols de taller, així 
com les senyals necessaris per a determinar la seva posició a l'obra. 
Toleràncies: 
- Dimensions, forma i pes dels perfils:  Segons norma NBE EA-95 
- Llargària de les peces: 
     - Fins a 1000 mm:  ± 2 mm 
     - De 1001 a 3000 mm:  ± 3 mm 
     - De 3001 a 6000 mm:  ± 4 mm 
     - De 6001 a 10000 mm:  ± 5 mm 
     - De 10001 a 15000 mm:  ± 6 mm 
     - De 15001 a 25000 mm:  ± 8 mm 
     - A partir de 25001 mm:  ± 10 mm 
- Fletxa: llarg/1500, 10 mm 
Als elements compostos de mes d'un perfil, la tolerància es refereix a cada perfil, mesurat 
entre els nusos i al conjunt dels perfils, mesurada la llargària entre nusos extrems. 
PERFILS TREBALLATS I/O MUNTATS A TALLER AMB SOLDADURA: 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades son: 
- Elèctric manual, per arc descobert, amb elèctrode fusible revestit. 
- Elèctric semiautomàtic o automàtic, per arc en atmosfera gasosa amb filferro- elèctrode 
fusible. 
- Elèctric automàtic, per arc submergit, amb filferro-elèctrode fusible nu. 
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- Elèctric per resistència. 
Per a realitzar les soldadures, el taller comptarà amb dispositius per a voltejar les peces i 
col·locar aquestes en la posició més convenient per a executar les soldadures, sense produir 
sol·licitacions excessives que puguin perjudicar la resistència dels cordons dipositats. 
Totes les soldadures han d'estar fetes d'acord amb les especificacions de la norma NBE EA-95 
part 5.2, per soldadors qualificats d'acord amb la UNE_EN 287-1 1992. 
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra. 
Les dimensions dels bisells de preparació dels cantells i la gola de les soldadures, així com la 
llargària de les mateixes han de ser els indicats a la DT, d'acord amb la norma NBE EA-95. 
Toleràncies: 
- Dimensions dels cordons de soldadura: 
     - Fins a 15 mm:  ± 0,5 mm 
     - De 16 a 50 mm:  ± 1,0 mm 
     - De 51 a 150 mm:  ± 2,0 mm 
     - Més gran de 150 mm:  ± 3,0 mm 
PERFILS TREBALLATS I/O MUNTATS A TALLER AMB CARGOLS: 
Els cargols que es poden utilitzar son els ordinaris, els calibrats i els d'alta resistència, 
que compleixin les especificacions de la norma NBE EA-95, part 2.5. 
El moment torsor de collat dels cargols ha de ser l'especificat a la DT, o en els seu defecte, 
l'indicat a la NBE EA-95, article 3.6.2. 
La disposició dels forats a les peces, i el diàmetre dels mateixos, han de ser els indicats a la 
DT Els diàmetre dels forats ha de ser entre 1 i 2 mm mes gran que el diàmetre nominal dels 
cargols. 
Les superficies que s'han d'unir amb cargols han d'estar netes, sense pintar, i han de ser 
planes. 
Hi ha d'haver volanderes sota la cabota i la femella del cargol. 
La part roscada de l'espiga del cargol ha de sobresortir de la femella un filet com a mínim. 
Les perforacions han d'estar fetes amb barrina. Només s'admet la perforació amb punxó en perfils 
d'acer A/37b (S 235 JR) de gruix mes petit que 15 mm, en estructures no sotmeses a carregues 
dinàmiques. 
Les femelles de cargols de tipus ordinari o calibrat, sotmesos a traccions en la direcció del 
seu eix, s'han de bloquejar. 
Toleràncies: 
- Diàmetre dels cargols calibrats: -0,00 mm, +0,15 mm 
- Diàmetre dels cargols ordinaris i d'alta resistència:  ± 1,0 mm 
- Separació i alineació de forats: 
     - Diàmetre del forat 11 mm:  ± 1,0 mm 
     - Diàmetre del forat 13 o 15 o 17 mm:  ± 1,5 mm 
     - Diàmetre del forat 19 o 21 o 23 mm:  ± 2,0 mm 
     - Diàmetre del forat 25 o 28 mm:  ± 3,0 mm 
PERFILS PROTEGITS AMB IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la 
peça. 
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes. 
Abans d'aplicar la capa d'emprimació s'han d'haver eliminat les incrustacions de qualsevol 
material, les restes de greix, òxid i pols. 
Les superficies que han de quedar en contacte a les unions fetes amb cargols, així com els llocs 
on s'hagi de realitzar soldadures, no s'han de pintar. 
PERFILS GALVANITZATS: 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. 
No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 

Protecció del galvanitzat:  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5 % 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos. 
Emmagatzematge: En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, 
de manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord 
amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NBE‐EA‐1995 Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE‐EA‐95 Estructuras de 
Acero en la Edificación. 

*UNE‐EN  10025:1994  Productos  laminados  en  caliente,  de  acero  no  aleado,  para  construcciones metálicas  de  uso  general.  Condiciones 
técnicas de suministro. (Versión Oficial EN 10025:1990 + EN 10025/A1:1993) 

 

 

B6 - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
B6A - MATERIALS PER A REIXATS I TANQUES LLEUGERES 
B6AA - MATERIALS PER A TANCAMENTS PROVISIONALS DE MALLA D'ACER 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

B6AA211A. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir una superfície llisa i uniforme. 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments. 
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió 
contínua. 



PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Estudi de seguretat i salut EDAR Sant Elies 

 

 

23 

 

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir 
esquerdes, exfoliacions ni despreniments. 
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
 Toleràncies: 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
 - Planor:  ± 1 mm/m 
- Angles:  ± 1 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i 
planor. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. 
No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

B6AZ - MATERIALS AUXILIARS PER A REIXATS 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

B6AZAF0A,B6AZ54A1,B6AZ59A1. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Materials auxiliars per a reixats metàl·lics. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tub d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua, que forma el pal del 
reixat. 
 - Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 m d'alçària amb bastiment de tub d'acer 
galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl· lica 
- Dau de formigó per a peu de tanca mòbil de malla d'acer. 
 ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT: 

Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir 
esquerdes, exfoliacions ni despreniments. 
Si existeixen soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat 
en fred). 
La seva secció ha de permetre la fixació de la malla amb els elements auxiliars. 
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
 PORTA DE PLANXA: 
La porta i el bastiment han de ser compatibles amb la resta d'elements que formen el reixat. 
Ha de dur els elements d'ancoratge necessaris per a la seva fixació als elements de suport i els 
mecanismes d'apertura. 
DAU DE FORMIGÓ: 
Ha de portar els forats per a la fixació dels elements verticals del reixat. 
No ha de tenir defectes que puguin alterar la seva resisténcia. 
PAL DE PLANXA: 
Toleràncies: 
- Alçària:  ± 1 mm 
 - Diàmetre:  ± 1,2 mm 
 - Rectitud:  ± 2 mm/m 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

PAL O PORTA DE PLANXA: 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar la seva rectitud. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. 
No ha d'estar en contacte amb el terra. 
DAU DE FORMIGÓ: 
No hi ha condicions específiques de subministrament ni d'emmagatzematge. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL EXTERIOR 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
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BBBA1500,BBBAF002,BBBAD002,BBBAD015,BBBAA005,BBB2A001. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una 
indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjanç ant un senyal 
en forma de plafó, un color, un senyal lluminós o acústic, una comunicació verbal o un senyal 
gesticular, segons procedeixi. 

CONDICIONS GENERALS: 
La senyalització de seguretat es caracteritza per cridar ràpidament l’atenció sobre la circumstà 
ncia a ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per part del destinatari. La seva 
finalitat és la d’indicar les relacions causa-efecte entre el medi ambient de treball i la 
persona. 
La senyalització de seguretat pot tenir característiques diferents, així doncs, podem 
classificar-la de la següent forma: 
- Senyal de prohibició: Un senyal que prohibeix un comportament susceptible de provocar un 
perill. 
- Senyal d’advertència: Un senyal que adverteix d’un risc o perill. 
- Senyal d’obligació: Un senyal que obliga a un comportament determinat. 
- Senyal de salvament o de socors: Un senyal que proporciona indicacions relatives a les 
sortides de socors, als primers auxilis o als dispositius de salvament. 
- Senyal indicativa: Un senyal que proporciona altres informacions distintes a les anteriors. 
- Senyal en forma de plafó: Un senyal que, per la combinació d’una forma geomètrica, de colors i 
d’un símbol o pictograma, proporciona una determinada informació, la visibilitat de la qual està 
assegurada per una il·luminació de suficient intensitat. 
- Senyal addicional: Un senyal utilitzada junt a un altre senyal en forma de plafó i que 
facilita informacions complementàries. 
- Color de seguretat: Un color al qual s’atribueix una significació determinada en relació amb 
la seguretat i salut en el treball. 
- Símbol o pictograma: Una imatge que descriu una situació o obliga a un comportament 
determinat, utilitzada sobre un senyal en forma de plafó o sobre una superfície lluminosa. 
- Senyal complementària de “risc permanent”: Bandes obliqües (60º) grogues i negres (al 50%) en 
contorns i perímetres de buits, pilars, cantonades, molls de descàrrega i parts sortints 
d’equips mòbils. 

ELECCIÓ: 
Les condicions bàsiques d’eficàcia en l’elecció del tipus de senyalització de seguretat a 
utilitzar s’ han de centrar en: 
- Atraure l’atenció del destinatari. 
- Donar a conèixer el missatge amb suficient antelació. 
- Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se sàpiga com actuar. 
- Que existeixi la possibilitat real de posar en pràctica allò que s’ha indicat. 
- La senyalització ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps inferior al 
necessari perquè el destinatari entri en contacte amb el perill. 
- Les disposicions mínimes relatives a les diverses senyalitzacions de seguretat estan 
especificades a l’Annex VII del RD 485/1997, de 14 d’abril, amb els següents epígrafs de 
referència: 
     - Riscos, prohibicions i obligacions. 
     - Riscos de caigudes, xocs i cops. 
     - Vies de circulació. 

     - Canonades, recipients i àrees d’emmagatzematge de substàncies i preparats perillosos. 
     - Equips de protecció contra incendis. 
     - Mitjans i equips de salvament i socors. 
     - Situacions d’emergència. 
     - Maniobres perilloses. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l’empresa. 

La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l’ú 
s, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no 
utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat mesurada segons especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado 
y etiquetado de sustancias peligrosas. 

Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.‐IC: Señalización de Obras. 

Safety colours and safety signs 

UNE 23033‐1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

UNE 77204:1998 Calidad del aire. Aspectos generales. Vocabulario. 

UNE 1063:1959 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales 

Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 

UNE‐EN  60073:1997  Principios  básicos  y  de  seguridad  para  interfaces  hombre‐màquina,  el  marcado  y  la  identificación.  Principios  de 
codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 

UNE‐EN 60204‐1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos generales. 
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BBC - ABALISAMENT 
BBC1 - ABALISAMENT DE SEGURETAT LABORAL 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

BBC12502,BBC1A000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Materials per a reforç  visual de la senyalització provisional d’obres en carreteres, amb la 
finalitat que siguin fàcilment perceptibles per els conductors els límits de les obres i els 
canvis de circulació que aquestes puguin provocar. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Con de plà stic reflector 
- Tetrapode de plàstic reflector 
- Piqueta de jalonament amb peça reflectora 
- Cinta d’abalisament reflectora o no 
- Garlanda reflectora 
- Garlanda lluminosa 
- Llum amb làmpada intermitent o llampegant 
- Tanca metàl·lica, móbil 
- Barrera de PVC injectat, amb dipòsit d’aigua de llast 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 El material ha de ser resistent als cops i a les condicions ambientals desfavorables. 
Les dimensions del senyal i les característiques colorimètriques i fotomètriques han de garantir 
la bona visibilitat i comprensió. 
La part reflectora ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. 
CON I TETRAPODE DE PLASTIC:  
 Han de tenir una o dues bandes reflectants d’alta intensitat, unides al plàstic 
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l’estabilitat del con i la seva 
col·locació en posició vertical. 
LLUMS: 
Ha de disposar d’ un interruptor per activar o desactivar el seu funcionament. 
Les bateries han d’estar allotjades en un departament estanc. 
L’allotjament de les bateries i de la làmpada, han de ser fàcilment accessible per a permetre el 
seu recanvi. 
La llum emesa pel senyal ha de produir un contrast lluminòs adequat a l’entorn a on va 
destinada, en funció de les condicions d’us previstes. La intensitat ha de garantir la seva 
percepció inclus en condicions climà tiques desfavorables (pluja, boira, etc.), sense produir 
enlluernaments. 
Els lents han de ser resistents als cops. 
PIQUETA: 
La peça reflectora ha d’estar sòlidament unida al pal de suport. 
L’extrem del suport ha de permetre la seva fixació per clavament. 
CINTA: 

 Ha de ser autoadhesiva. La qualitat de l’adhesiu ha de garantir el nivell fixació suficient 
sobre el suport a la que va destinada. 
La superfície ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepció de 
la senyal. 
El color ha de contrastar amb el color del suport al que va destinat. 
GARNALDA: 
Ha d’ estar formada per plaques de xapa amb bandes reflectores, unides entre elles per una 
corda. 
La superfície de les plaques ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la 
percepció de la senyal. 
La distància entre plaques ha de ser regular. 
La corda no ha de tenir defectes que puguin perjudicar la subjecció de les plaques. 
TANCA MOBIL METAL.LICA 
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada. 
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 
 No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials que puguin 
perjudicar el seu funcionament correcte. 
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments. 
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió 
contínua. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir 
esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
 Toleràncies: 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
 - Planor:  ± 1 mm/m 
- Angles:  ± 1 mm 
 BARRERA DE PVC: 
 Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l’estabilitat del elements que 
formen la barrera i la seva col·locació en posició vertical. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

 CON, TETRAPODE, PIQUETA, GARLANDA: 
Subministrament: Embalat, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
LLUMS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves característiques. A 
l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté. 
Ha d’ anar acompanyat amb les instruccions d’utilització i manteniment. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
TANCA MOBIL METAL.LICA 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i 
planor. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. 
No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.‐IC: Señalización de Obras. 

* UNE‐EN 12352:2000 Equipamiento de regulación del tráfico. Dispositivos luminosos de advertencia de peligro y balizamiento. 

 

 

BM - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
BM3 - EXTINTORS 
BM31 - EXTINTORS 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

BM311611. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Aparell autónom que conté un agent extintor que pot esser projectat i dirigit sobre un foc per 
l’acció d’una pressió  interna. Son extintors manuals els que han estat dissenyats per a 
utilitzar-se a ma o transportat, i que en condicions de funcionament te una massa menor o igual 
a 20 kg. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant, o l’importador en el seu cas, han de garantir que l’ extintor correspon a un tipus 
registrat davant l’Administració i que disposa d’un certificat estes per un organisme de control 
facultat per a l’aplicació del Reglament d’Aparells a Pressió, que acrediti que l’ extintor 
correspon plenament al del projecte presentat per a registrar el tipus. 
Ha de portar una placa oficial, fixada de forma permanent, on s’ha de gravar: 
- Indicació de l’administració que fa el control 
- La pressió de disseny (pressió màxima de servei) 
- El nombre de registre de l’aparell 
- La data de la primera prova i la marca de qui la realitzà 
- Els espais lliures per a proves successives 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Orden de 31 de mayo de 1982 por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria ITC MIE-
AP 5 del Reglamento de Aparatos a Presión referente a extintores de incendios. 
Orden de 26 de octubre de 1983 por la que se modifican los artículos 2.0, 9.0 y 10 de la ITC 
MIE-AP 5 del Reglamento de Aparatos a Presión relativo a extintores de incendios. 
Orden de 31 de mayo de 1985 por la que se modifican los artículos 1, 4, 5, 7, 9 y 10, y adición 
de un nuevo artículo a la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP 5, del Reglamento de 
Aparatos a Presión, referente a extintores de incendios. 
Orden de 15 de noviembre de 1989 por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria 
MIE-AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión, Referente a Extintores de incendios. 
Orden de 10 de marzo de 1998 por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP 
5 del Reglamento de Aparatos a Presión sobre extintores de incendios. 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
de Protección contra Incendios. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El cos de l’extintor ha de portar una etiqueta  amb les dades següents: 

‐ Nom o raó social del fabricant o importador que ha registrat el tipus al que correspon l’extintor 

‐ Temperatura màxima i mínima de servei 

‐ Productes continguts i quantitat dels mateixos 

‐ Eficàcia per a extintors portàtils d’acord amb la norma UNE 23‐110 

‐ Tipus de focs per als que no pot utilitzar‐se l’extintor 

‐ Instruccions d’utilització 

‐ Data i contrasenya corresponents al registre de tipus 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

‐ Sol∙licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament d’Instal∙lacions de protecció contra incendis dels 
equips i materials emprats. 

‐ Sol∙licitar a la empresa instal∙ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal∙lació s’ha executat segons normatives d’aplicació. 

‐ Control de la documentació tècnica subministrada. 

‐ Control de l’emmagatzematge d’extintors en obra fins a la  seva col∙locació. 

‐ Control final d’identificació de material i lloc d’emplaç ament 

‐  Comprovar que els extintors compleixen els requisits especificats en projecte, s’ha de verificar: 
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     ‐ Aprovació de tipus per la Direcció General d’Indústries siderometal∙lúrgiques i la placa de timbre de la Delegació o els Serveis Territorials 
Autònoms d’Indústria. 

     ‐ Dades placa de disseny :  

          ‐ Pressió màxima de servei (disseny) 

          ‐ nº placa 

          ‐ Data 1a Prova i successives 

     ‐ Dades etiqueta de característiques: 

          ‐ Nom del fabricant importador 

          ‐ Temperatura màxima i mínima de servei 

          ‐ Productes continguts i quantitat d’equips 

          ‐ Eficàcia de l’extintor (Norma UNE 23110) 

          ‐ Tipus de foc amb el que no es pot utilitzar 

          ‐ Instruccions funcionament 

‐ Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S’ha de realitzar el control de tots els extintors que es rebin a obra. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Un cop realitzat el control dels materials, totes  les anomalies,  incompliment de  les especificacions, desviacions del projecte  i variacions del 
què s’ha contractat amb l’empresa instal∙ladora, s’ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del material rebut. 

 

 

BMY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

BMY31000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Part proporcional d'elements especials per a detectors 
 - Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció 
 - Part proporcional d'elements especials per a sirenes 
 - Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma 
 - Part proporcional d'elements especials per a hidrants 
 - Part proporcional d'elements especials per a columnes seques 
 - Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi 
 - Part proporcional d'elements especials per a detectors-extintors automàtics 
 - Part proporcional d'elements especials per a vàlvules de control i d'alarma 
 - Part proporcional d'elements especials per a extintors. 
- Part proporcional d'elements especials per a parallamps. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació i no han de 
fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
 Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d’elements especials necessaris per al muntatge d’un element. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control per la certificació 
de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 

 

 

BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA 
BQU1 - MÒDULS PREFABRICATS 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
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BQU15314,BQU1A504,BQU1H534. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Mòduls prefabricats d'us provisional durant la realització de l'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Mòdul de sanitaris amb instal·lació elèctrica i de lampisteria 
- Mòdul de vestidors amb instal·lació elèctrica 
- Mòdul de menjador amb instal·lació elèctrica i de lampisteria 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les instal·lacions provisionals del personal d’obra s’adaptaran a les caracterí stiques 
especificades als articles 15 i ss del RD 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les Disposicions 
Mínimes de Seguretat i Salut a les Obres de Construcció. 

Els materials utilitzats en paviment, parament i sostre han de ser continus, llisos i 
impermeables, fàcilment netejables. 
Ha de tenir ventilació suficient al exterior. 
Els elements subministrats han de complir l'establert en el seu plec de condicions corresponent. 
L'espai interior i els compartiments existents, en el seu cas, han de tenir les característiques 
i dimensió suficientss per a permetre desenvolupar sense obstacles, la funció a la que van 
destinats, pel número d'usuaris previst i situar el mobiliari  necessari 
MÒDUL DE SANITARIS: 
Ha d'estar format per: 
- Plafó d'acer lacat amb aïllament de poliuretà 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat 
- Instal·lació de lampisteria amb lavabo col·lectiu amb tres aixetes, plaques turques, dutxes, 
mirall i complements de bany 
- Instal·lació elèctrica 
Ha de tenir compartiments individuals tancats per a allotjar les dutxes i plaques turques. 
Alçària sostre:  >= 2,3 m 
 MÒDUL DE VESTIDORS: 
Ha d'estar format per: 
- Plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic 
- Instal·lació elèctrica 
Alçària sostre:  >= 2,3 m 
 MÒDUL DE MENJADOR: 
Ha d'estar format per: 
- Plafó d'acer lacat i aïllament 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic 
- Instal·lació de lampisteria amb aigüera de dues piques amb aixeta i taulell 
- Instal·lació elèctrica 
La instal·lació elèctrica ha de constar de: 
- Un punt de llum 
- Un interruptor 
- Endolls 
- Protecció diferencial 
Alçària sostre:  >= 2,6 m 

 Gruix aïllament:  >= 35 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions 
exigides. 
Emmagatzematge: Protegit d'impactes i sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real  Decreto  1627/1997,  de  24  de  octubre,  por  el  que  se  establecen  disposiciones mínimas  de  seguridad  y  de  salud  en  las  obras  de 
construcción. 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de  julio por el que se establecen  las disposiciones mínimas de seguridad y salud para  la utilización por  los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 

Orden de 7 de junio de 1973, por la que se aprueba la norma tecnológica NTE‐IFF/1973, "Instalaciones. Fontanería. AGUA FRÍA." 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre  la protección de  los trabajadores contra  los riesgos relacionados con  la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo. 

Orden de 25 de marzo de 1998 por  la que se adapta en  función del progreso  técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre  la 
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación 

 

 

BQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
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BQU22303,BQU25500,BQU2AF02,BQU2GF00,BQU27500,BQU2E002,BQU2QJ00. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior 
- Banc de fusta per a 5 persones 
- Taula de fusta amb tauler de melamina amb capacitat per a 10 persones 
- Nevera elèctrica 
- Planxa elèctrica per a escalfar menjars 
- Recipient per a recollida d'escombraries 
ARMARI METÀL·LIC: 
Ha d’ estar format per un cos, una placa de muntatge i una porta. 
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 
El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegit amb pintura anticorrosiva. 
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts. 
Ha de tenir un pany per a tancament amb clau. 
Dimensions de l'armari:  0,40 x 0,50 x 1,80 m 
 BANC I TAULA DE FUSTA: 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
L'acabat de fusta ha de ser de dues capes de pintura sintética, amb una capa prèvia 
d'emprimació. 
Dimensions del banc:  3,5 x 0,4 m 
 Dimensions de la taula:  3,5 x 0,8 m 
 PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS: 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Dimensions:  60 x 45 cm 
 NEVERA ELÈCTRICA: 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat:  100 l 
 RECIPIENT PER A RECOLLODA D'ESCOMBRARIES: 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat:  100 l 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions 
exigides. 
Emmagatzematge: en el seu embaltge, protegit de la intempèrie, d'impactes i sense contacte 
directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL: 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

NEVERA ELÈCTRICA I PLANXA ELÈCTRICA: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

 

 

BQUA - EQUIPAMENT MÈDIC 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

BQUA1100,BQUAP000,BQUAM000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Equipament mèdic necessari a l'obra segons l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el 
Treball. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Farmaciola d'armari 
- Farmaciola portàtil d'urgència 
- Material sanitari per a assortir una farmaciola 
- Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament 
- Manta de cotó i fibra sintètica 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
FARMACIOLA D'ARMARI O PORTÀTIL, I MATERIAL SANITARI DE REPISICIÓ: 
El contingut ha de ser l'establert a l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. 
El contingut ha de ser revisat mensualment i ha de ser reposat inmediatament el material 
utilitzat. 
Ha de portar una indicació ben visible referent al seu ús. 
LLITERA METÀL·LICA: 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
MANTA: 
Dimensions:  110 x 210 cm 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

 

BQZ - MATERIALS ESPECIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQZ1 - PENJADORS 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

BQZ1P000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Penjador per a roba,  individual, d’acer inoxidable. 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme sense esquerdes ni defectes superficials. 
La grandà ria, tipus i forma del penjador han de complir el que s'especifica a la documentació 
tècnica del projecte. 
La disposició del suport de penjar ha de tenir al extrem un element amb volum suficient per 
evitar punxonament de la roba. 
Càrrega admissible: 25 kg 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions 
exigides. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. 
No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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D - ELEMENTS COMPOSTOS 
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
D06 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
D060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PORTLAND AMB ADDICIONS 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

D060P021. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

DEFINICIÓ: 
Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, en 
el seu cas, elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural. 
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. 
No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice. 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 
d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE. 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10 - 15 cm 
Relació aigua-ciment:  <= 0,65 
Contingut de ciment:  <= 400 kg/m3 
Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de 
complir: 
- Cendres volants:  <= 35% pes de ciment 
- Fum de sílice:  <= 10% pes de ciment 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul·la 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 10 mm 
     - Consistència fluida:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 

Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 
40°C. 
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells. 
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment. 
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del 
formigó, no pot ser superior a una hora i mitja. 
Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h. 

La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó. 
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i la 
sorra simultàniament, la grava i la resta de l'aigua. 
Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a 
l'aigua abans d'introduir-la a la formigonera. 
L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

 

 

D0B - ACER FERRALLAT O TREBALLAT 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

D0B27100. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Barres, conjunts de barres o malles muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó 
armat, elaborades a l'obra. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d’oxidació que pugui afectar a les 
seves condicions d’adherència. La secció afectada ha de ser <= 1% de la secció inicial. 
El tallat de barres, malles o filferros s’ha d’ajustar a l’especificat en la DT del projecte. El 
procés de tall no ha d’alterar les característiques geomètriques o mecà niques dels productes 
utilitzats. 
El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir: 
- Ganxos, patilles i ganxos en U: 
     - Diàmetres < 20 mm:  >= 4 D 
     - Diàmetres >= 20 mm:  >= 7 D 
El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi compressions 
excessives en el formigó en la zona de curvatura ni trencaments en la barra. 

+-------------------------------------------- 
¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦ 
¦            ¦------------------------------¦ 
¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦ 
¦------------¦---------------¦--------------¦ 
¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦ 
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¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦ 
+-------------------------------------------- 

Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades. 
En els cèrcols o estreps,  s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres <= 12 
mm, que han de complir: 
- No han d’aparèixer principis de fissuració. 
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm 
 En malles electrosoldades el doblegat s’ha de realitzar a una distància >= 4 D a partir del nus 
o punt de soldadura més proper, en cas contrari el diàmetre mínim del doblegat ha de ser >= 20 
D. 
 L’acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, s’admeten 
variacions dins dels límits següents: 
- Deformació sota càrrega màxima:  <= 2,5% 
- Alçària de la corruga:   
     - Diàmetres <= 20 mm:  <= 0,05 mm 
     - Diàmetres > 20 mm:  <= 0,10 mm 
En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en els elements. 
Toleràncies: 
- Llargària en barres tallades o doblegades: 
     - L <= 6000 mm:  - 20 mm, + 50 mm 
     - L > 6000 mm:  - 30 mm, + 50 mm 
     (on L es la llargària recta de les barres) 
- Llargària en estreps o cèrcols: 
     - Diàmetres <= 25 mm:  ± 16 mm 
     - Diàmetres > 25 mm:  - 24 mm, + 20 mm 
     (on la llargària es la del rectangle  que circumscriu l’element) 
- Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l’element:  <= 10 mm 
 - Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades:  ± 5º 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 

La DF ha d’aprovar els plànols d’especejament de l’armadura, elaborats per la instal·lacio de 
ferralla.  
El doblegat de les armadures s’ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecà 
niques i a velocitat constant, amb l’ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura 
constant en tota la zona. 
Si es necessari fer desdoblegaments, s’han de realitzar de manera que no es produeixi fissures o 
trencaments en les barres. En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'ha de prendre les 
precaucions necessà ries per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures 
 Les barres que s’han de doblegar, han d’anar envoltades de cèrcols o estreps en la zona del 
colze. 
El redreçat  de l’acer subministrat en rotlle, s’ha de fer amb maquinària específica que 
compleixi l’especificat en l’article 69.2.2 de la EHE-08. 
El tallat de barres, malles o filferros s’ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o 
maquinària específica de tall automàtic. 
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. 
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

BARRES CORRUGADES: 

kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre 
expressament acceptat per la DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques 
d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments. 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
m2 de superfície necessària elaborada a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol 
altre expressament acceptat per la DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques 
d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE‐08). 
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H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 
H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL TREBALL 
H14 - PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

H1411111,H142BB00,H1423230,H1433115,H1431101,H1441201,H1446004,H1455710,H145K153,H145PK05,H14622
41,H146P470,H147N000,H1481343,H1484110,H148D900. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos riscos 
que puguin amenaç ar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o 
accessori destinat a tal fi. 

S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l’aparell auditiu 
- Proteccions per a l’aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 

Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir 
la salut o la integritat fí sica del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l’ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d’esport 
- El material d’autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de 
molèstia 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç  davant els riscos que motiven el seu ús, 
sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal 
fi hauran de: 
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l’estat de salut del 
treballador. 

- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 

En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests 
hauran de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos 
corresponents. 
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos pre vistos pel fabricant. El responsable de 
la contractació del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als 
treballadors, organitzant, si és necessari, sessions d’entrenament,  especialment quan es 
requereixi la utilització simultània de diversos EPI, amb els següents continguts: 
- Coneixement de com posar-se i treure’s l’EPI 
- Condicions i requisits d’emmagatzematge i manteniment per part de l’usuari 
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 

- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel fabricant 
Les condicions en què l’EPI haurà  de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
- La gravetat del risc 
- El temps o freqüència d’exposició al risc 
- Les condicions del lloc de treball 
- Les prestacions del propi EPI 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l’EPI, que no hagin pogut evitar-
se 
L’ús dels EPI, en principi és personal, i solament só n transferibles aquells en els que es 
pugui garantir la higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s’han de substituir 
les peces directament en contacte amb el cos de l’usuari i fer un tractament de rentat 
antisèptic.  

L’EPI s’ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i 
aplicant la formació i informació  que al respecte haurà rebut l’usuari. 
L’usuari amb antelació a la utilització de l’EPI haurà de comprovar l’entorn en el qual ho ha 
d’utilitzar. 
L’EPI s’utilitzarà  sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer 
modificacions i/o decoracions que redueixin les característiques físiques de l’EPI o anul·lin o 
redueixin la seva eficàcia. 
L’EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari m entre subsisteixi el risc. 

PROTECCIONS DEL CAP: 
Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d’ objectes o topades sobre el cap, serà 
perceptiva la utilització de casc protector. 
Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ú s, la protecció específica 
d'ulls i oïdes. 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció  de les següents activitats: 
- Obres de construcció , i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de 
treball situats en altura, obres d’encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i 
demolició 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, 
torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars 
- Obres en foses, rases, pous i galeries 
- Moviments de terra i obres en roca 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de 
runes 
- Utilització de pistoles per a fixar claus 
- Treballs amb explosius 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport 
- Manteniment d’obres i instal·lacions industrials 

Als llocs de treball on existeixi risc d’enganxada de cabells, per la seva proximitat a mà 
quines, aparells o enginys en moviment, quan es produeixi acumulació permanent i ocasional de 
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substàncies perilloses o brutes, serà obligatòria la cobertura dels cabells o altres mitjans 
adequats, eliminant-se els llaç os, cintes i adorns sortints. 
Sempre que el treball determini exposició  constant al sol, pluja o neu, serà obligatori l’ús de 
cobriment de caps o passamuntanyes, tipus mànega elàstica de punt, adaptables sobre el casc (mai 
al seu interior). 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l’aparell ocular s'efectuarà mitjanç ant la utilització d'ulleres, pantalles 
transparents o viseres. 
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció  de les activitats : 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
 S’han de tenir en compte els aspectes següents: 
 - Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i 
ajustades a la cara, amb visor amb tractament anti -entelat  
- En els casos d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però 
portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic  
- En els demés casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser 
perforades per a una millor ventilació.  
 - Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de 
Protecció tipus panoràmiques, amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o 
acetat transparent. 
 - En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta 
metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir entelament. 

Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i s'adequaran 
protegits contra fregament. Seran d'ú s individual i no podran ser utilitzats per diferents 
persones. 
Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció  de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall 
- Treballs de perforació i burinat 
- Talla i tractament de pedres 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica 
- Treball amb raig projector d’abrasius granulars 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid 
- Activitats en un entorn de calor radiant 
- Treballs que desprenen radiacions 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones en tensió, l'aparell de la pantalla 
haurà d’estar construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en 
previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat 
reflectant (l'amiant i teixits asbè stics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, 
equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar. 
Als treballs de soldadura elèctrica es farà  servir l'equip de pantalla de mà anomenada "Caixó 
de soldador" amb espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre transparent, sent retràctil 
el fosc, per a facilitar la picada de l'escòria, i fàcilment recanviables ambdós. 

No tindran cap part metàl·lica a l’exterior, amb la fi d'evitar els contactes accidentals amb la 
pinça de soldar. 
Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas inert (Nertal), es 
faran servir les pantalles de cap de tipus regulables. 
Característiques dels vidres de protecció: 
- Quan al treball a realitzar existeixi risc d’ enlluernament, les ulleres seran de color o 
portaran un filtre per a garantir una absorció lumínica suficient 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència i impossibilitat de rallat i 
entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica 
d’acer, tipus sedà s, tradicional de les ulleres de picapedrer 

PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció  de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit 
- Treballs de percussió 

- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats 
Quan el nivell de soroll a un lloc o à rea de treball sobrepassi el marge de seguretat establert 
i en tot cas, quan sigui superior a 80 Db-A, serà obligatori la utilització d'elements o 
aparells individuals de protecció auditiva, sense perjudici de les mides generals d'aïllament  i 
insonorització que calgui adoptar. 
Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà  als treballadors que hagin de suportar-los, 
d'auriculars amb filtre, orelleres de coixinet, o dispositius similars. 
Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de taps contra 
soroll, de goma, plàstic, cera mal·leable o cotó. 
Les proteccions de l’aparell auditiu  poden combinar-se amb les del cap i la cara, verificant la 
compatibilitat dels diferents elements. 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l’ aparell respiratori es seleccionaran en funció dels següents 
riscos: 
- Pols, fums i boires 
- Vapors metàl·lics i orgànics 
- Gasos tòxics industrials 
- Monòxid de carboni 
- Baixa concentració d’oxigen respirable 
- Treballs en contenidors, locals exigus i forns industri als alimentats amb gas, quan puguin 
existir riscos d’intoxicació per gas o de insuficiència d’oxigen 
- Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui desprendre’s pols 
- Pintura amb pistola sense ventilació suficient 
- Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de clavegueram 
- Treballs en instal·lacions frigorífiques o amb condicionadors, en les que existeixi un risc de 
fuites del fluid frigorífic 
L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà  sols quan estigui garantida a l’ambient una 
concentració mínima del 20% d'oxigen respirable, en aquells llocs de treball en els quals hi 
hagi poca ventilació i alta concentració de tòxics en suspensió. 

Els filtres mecànics s’hauran de canviar amb la freqüència indicada pel fabricant, i sempre que 
el seu ús i nivell de saturació  dificulti notablement la respiració. Els filtres químics seran 
reemplaçats després de cada ús, i si no s'arriben a fer-se servir, a intervals que no 
sobrepassin l'any. 
Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria homologada adequada al risc, 
per la ingestió de llet o qualsevol altra solució “tradicional”. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, es  seleccionaran en funció de les 
següents activitats: 
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- Treballs de soldadura 
- Manipulació d’objectes amb arestes tallants, superfícies, abrasives, etc. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins 
- Treballs amb risc elèctric 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mà negues, mitjons i 
maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments 
al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, 
teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, 
etc., segons les caracterí stiques o riscos del treball a realitzar. 

Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries 
plà stiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció del s peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador 
de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat: 
- Calçat de protecció i de seguretat: 
    - Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 
    -  Treballs en bastides 
    - Obres de demolició d’obra grossa 
    - Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i 
desencofrat 
    - Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge 
    - Construcció de sostres 
    - Treballs d’estructura metàl·lica 
    - Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
    - Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
    - Treballs de transformació de materials lítics 
    - Manipulació i tractament de vidre 
    - Revestiment de materials termoaïllants 
    - Prefabricats per a la construcció. 
- Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
    - Construcció de sostres 
- Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
    - Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
- Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n rà pid en cas de penetració de 
masses en fusió: 
    - Soldadors 

En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat 
amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de 
calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s’haurà de substituir 
el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de 
tenir la puntera metàl·lica de protecció mecà nica per a la realització de treballs en moviments 
de terres i realització d'estructures o enderrocs. 
Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elè ctric, faran servir calçat aïllant 
sense cap element metàl·lic. 
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, la tanca  permetrà desfer-se’n 
ràpidament  del calçat, davant l'eventual introducció de partícules incandescents. 
 Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. Als llocs 
que existeixi un alt grau de possibilitat de perforacions de les soles per claus, encenalls, 

vidres, etc. serà recomanable l'ús de plantilles  d'acer flexible sobre el bloc del pis de la 
sola, simplement col·locades a l’interior o incorporades en el calçat des d’origen. 

La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de 
polaines de cuir, cautxú o teixit ignífug. 
 En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits màxims de 
defensa davant d’aquestes. 
PROTECCIONS DEL COS: 
 En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà perceptiu l’ús de 
cinturó de seguretat anticaigudes (tipus paracaigudista amb arnès). 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alç ada, seran seleccionats en funció de les 
següents activitats: 
- Treballs en bastides 
- Muntatge de peces prefabricades 
- Treballs en pals i torres 

- Treballs en cabines de grues situades en altura 
Aquests cinturons compliran les segü ents condicions: 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llenç aran quan tinguin talls, esquerdes o 
filaments que comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des 
d'una alçada de 5 m. o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys  
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar 
subjectes mitjançant reblons 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un dià metre de 12 mm 
- Queda prohibit per aquest fi el cable metàl·lic, tant pel risc de contacte amb línies 
elèctriques, com per la menor elasticitat per la tensió en cas de caiguda 
- La sirga d’amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de dià metre 
Es vigilarà de manera especial,  la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. La llargària 
de la corda salvacaigudes haurà de cobrir distàncies el més curtes possibles. 
El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la  seva vida útil, durant el 
temps que persisteixi el risc de caiguda d’alçada, estarà individualment assignat a cada usuari 
amb rebut signat per part del receptor. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
 Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les 
activitats:  
 - Peces i equips de protecció: 
      - Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius  
      - Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent  
      - Manipulació de vidre pla  
      - Treballs de rajat de sorra  
      - Treballs en cambres frigorífiques  
 - Roba de protecció anti-inflamable:  
      - Treballs de soldadura en locals exigus  
 - Davantals antiperforants:  
      - Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el 
cos.  
 - Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
      - Treballs de soldadura. 
      - Treballs de forja. 
      - Treballs de fosa i emmotllament. 

PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemè ncies meteorològiques compliran les 
següents condicions: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
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- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat de ventilació 
La superposició indiscriminada de roba d’abric entorpeix els moviments, per tal motiu é s 
recomanable la utilització de pantalons amb pitrera i armilles, tèrmics. 

ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les següents 
característiques: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat de ventilació 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran 
seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d’explotació i transport elèctric 
 Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu voltant, 
faran servir roba sense accessoris metàl·lics. 
Faran servir pantalles facials dielè ctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aïllant, granota 
resistent al foc, guants dielèctrics adequats, sabates de seguretat aïllant, eines dielèctriques 
i bosses per al trasllat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, 
seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com 
a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir 
de la seva data de fabricació  (generalment estampillada a l’EPI), amb independència que hagi 
estat o no utilitzat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions 
d’us segures du rant tot el temps que l’obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al 
lloc d’aplec si son reutilitzables, o fins a l’abocador si no es poden tornar a utilitzar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a  la utilización por  los  trabajadores de 
equipos de protección individual. 

Real  Decreto  1407/1992,  de  20  de  noviembre,  por  el  que  se  regulan  las  condiciones  para  la  comercialización  y  libre  circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

Real Decreto 159/1995, de 3 de  febrero, por el que  se modifica el  real decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que  se  regula  las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 
de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 

Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de 
abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 

 

 

H15 - PROTECCIONS COL.LECTIVES 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

H1522111,H153A9F1,H15A2015,H15A7001,H15Z1001,H15B3003. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

DEFINICIÓ: 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, 
associats de forma solidària, destinat a l’apantallament i interposició física, que s’oposa a 
una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d’impedir o reduir les 
conseqüències del contacte amb les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de 
protecció. 

S’han considerat els tipus de protecció següents: 
- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes: 
     - Protecció de forats verticals amb vela de lona 
     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants 
     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres 
     - Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o taulers de 
fusta 
     - Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè 
     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d’objectes amb suports amb mènsula i xarxes 
     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d’objectes amb estructura i sostre de fusta 
     - Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga i xarxa de 
seguretat 
     - Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè 
     - Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada perimetralment 
- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes: 
     - Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits a l’estructura 
     - Barana de protecció a la coronació d’una excavació 



PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Estudi de seguretat i salut EDAR Sant Elies 

 

 

37 

 

     - Empara d’advertència amb xarxa de poliamida d’1 m d’alçada 
     - Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
     - Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
     - Línia per a subjecció de cinturons de seguretat 
     - Passadís de protecció front a caigudes d’objectes, amb sostre i laterals coberts 
     - Marquesines de protecció front a caigudes d’objectes, amb estructura i plataforma 
     - Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i malla 
     - Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora 
- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes 
    - Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
    - Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
    - Topall per a descàrrega de camions en zones d’excavació 
    - Anellat per a escales de ma 
    - Marquesina de protecció accés aparell elevadors 
    - Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís 
- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics 
     - Pantalla de protecció front al vent 
     - Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol 
- Elements de protecció en l’ús de maquinaria 
- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC s’instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als 
treballadors exposats a l’energia fora de control protegides pel SPC, i pels usuaris d’Equip, 
Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests. 

Han d’instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se 
incontroladament, posant en perill la seguretat de persones o bens. 
Han d’estar muntats tenint en compte la necessitat d’espai lliure entre els elements mòbils dels 
SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. Els treballadors hauran de poder accedir i 
romandre en condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o 
mantenir els SPC. 
Els SPC s’han d’utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel projectista 
i el fabricant del mateix. Si les instruccions d’us del fabricant o projectista del SPC indiquen 
la necessitat d’utilitzar algun EPI per a la realització d’alguna operació relacionada amb 
aquest, es obligatori utilitzar-lo en fer aquestes operacions. 

Quan s’emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits totalment, 
s’hauran d’adoptar les precaucions i utilitzar proteccions individuals apropiades per a reduir 
els riscos als mínims possibles. 
Els SPC deixaran d’utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstàncies que 
comprometin la eficàcia de la seva funció. 
Quan durant la utilització d’un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un 
element perillós, l’operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que 
garanteixin una distància de seguretat suficient. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Protecció provisional dels buits verticals i perímetre de plataformes de treball, susceptibles 
de permetre la caiguda de persones o objectes des d’una alçada superior a 2 m. 
Ha d’estar constituïda per: 
- Muntants d’1 m d’alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 
- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d’alçada, sòlidament ancorat al muntant. 
- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa 
electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m. 
- Entornpeu de 15 - 20 cm d’alçada. 

El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus elements entre si 
i a un element estructural estable, i serà capaç de resistir en el seu conjunt una empenta 
frontal de 150 kp/m. 

PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 1, 
col·locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats superiorment per 
pescants, i subjectats inferiorment al sostre de la planta per sota de la que està en 
construcció. 
Lateralment les xarxes han d’estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre. 
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte 
que caigués no es dones un cop amb l’estructura. 
Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d’alta tenacitat, de 12 mm 
de diàmetre. 
La xarxa s’ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm. 
La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existís 
cap indicació. Han d’estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que 
protegeix, amb peces d’acer encastades als sostres. 
PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D’OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS: 
S’han de protegir els accessos o passos a l’obra, i les zones perimetrals de la mateixa de les 
possibles caigudes d’objectes des de les plantes superiors o la coberta. 
L’estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda d’objectes i 
al pes màxim previsible d’aquests objectes. L’impacte previst sobre la protecció no haurà de 
produir una deformació que pugui afectar a les persones que estiguin per sota de la protecció. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

Abans d’utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d’ús són les 
adequades al risc que es vol prevenir, i que la seva instal·lació no representa un perill per a 
tercers. 
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del 
projectista, fabricant i/o subministrador. 
Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques adequades 
a l’operació a realitzar. La seva utilització i transport no implicarà riscos per a la seguretat 
dels treballadors. 
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que puguin 
suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d’haver aturat 
l’activitat. 

Quan la parada no sigui possible, s’adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes operacions 
es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses. 
S’ha de portar control del nombre d’utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC i dels 
seus components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d’acord amb les instruccions del 
fabricant. 
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d’eficàcia 
preventiva o hauran de prendre’s les mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d’estar protegits contra les caigudes 
d’alçada mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la 
funció de protecció col·lectiva. 

PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l’embossament de la xarxa resti a 
una alçada de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la deformació de la xarxa no 
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permeti que el cos caigut toqui al terra (normalment a partir del segon sostre en construcció 
per sobre del terra). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions 
d’us segures durant tot el temps que l’obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al 
lloc d’aplec si son reutilitzables, o fins a l’abocador si no es poden tornar a utilitzar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

REAL DECRETO 1215/1997 Real Decreto 1215/1997, de 18 de  julio por el que se establecen  las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

REAL DECRETO 1435/1992 Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la directiva del 
consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 

REAL DECRETO 1627/1997 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud 
en las obras de construcción. 

REAL DECRETO 56/1995 Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que  se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, 
relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 

REAL DECRETO 486/1997 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
los lugares de trabajo. 

ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970  (trabajo) por  la que  se aprueba  la Ordenanza de Trabajo de  la Construcción, Vidrio  y 
Cerámica. 

ORDEN 20/5/1952 Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la indústria de la 
construcción. 

CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación 

UNE‐EN 1263‐2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de instalación. 

 

 

H6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
H6A - TANCAMENTS DE MALLES METÀL·LIQUES 
H6AA - TANCAMENTS DE MALLA D'ACER 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

H6AA2111. 

 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

H6AZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A TANCAMENTS DE MALLES METÀL·LIQUES 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

H6AZ54A1,H6AZ59A1. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Porta de planxa d'acer galvanitzat emmarcada en un bastiment de tub d'acer galvanitzat, 
col·locada sobre muntants de suport de tanca mò bil, amb tots els mecanismes per a un 
funcionament correcte d'obertura i tancament. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Muntatge de la porta 
- Falcat provisional 
- Neteja i protecció 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'obrir i tancar correctament. 
Ha de quedar ben aplomat i al nivell previst. 
El conjunt no ha de tenir deformacions, cops, despreniments ni d'altres defectes superficials 
que perjudiquin el seu funcionament correcte. 
El bastiment ha d'estar travat a l'obra per mitjà d'ancoratges galvanitzats. 
Distància entre ancoratges galvanitzats:  <= 60 cm 
 Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems:  <= 30 cm 
 Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Nivell:  ± 3 mm 
 - Aplomat:  ± 3 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

No hi han condicions específiques del procés d'execució. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

HB - SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 
HBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

HBB11121,HBB21201,HBBA1511,HBBAF002,HBBAA005,HBB20005. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació  determinades, proporcioni una 
indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal 
en forma de plafó o un color, segons procedeixi. 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
Principis generals: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents principis 
generals: 
- La senyalització mai no elimina el risc. 
- Una correcta senyalització no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció per 
part dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalització. 

- La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, 
eliminant la seva eficàcia preventiva.  
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els establerts en 
el RD 485/1997, de 14 d’abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o informant en els llocs 
en què realment es necessiti, i solament en aquests. 
En aquelles obres en les quals la intrusió de persones alienes hi sigui una possibilitat, hauran 
de col·locar-se els senyals de seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal addicional), 
indicatives del seus respectius continguts. 
S’instal·laran preferentment a una altura i posició adequades a l’angle visual dels seus 
destinataris, tenint en compte possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o 
objecte a senyalitzar o, quant es tracti d’ un risc general, en l’accés a la zona de risc. 
L’emplaçament del senyal  serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 
No se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Nota: Cal recordar que el rètol general 
enunciatiu dels senyals de seguretat, que acostuma a situar-se a l’entrada de l’obra, té 
únicament la consideració de plafó  indicatiu. 
Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu 
emplaçament. 
No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent 
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, 

pictogrames i dimensions es correspondran amb l’ establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i 
catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels senyals 
“SENTIT PROHIBIT” i “SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran col·locar-se sobre un 
pal solament, a la mínima altura.  
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, mai 
inclinats. 
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, diferents dels que figuren en el Codi de 
Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 min. 
(s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 
Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’esplanada de la carretera, es 
composarà, com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18) 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’esplanada 
La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, 
en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals 
complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs 
hauran de retirar-se totalment, si no queda cap obstacle en la calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les 
circumstàncies, els següents elements: 
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima permesa 
a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer senyal de 
limitació pot situar-se prè viament a la de perill “OBRES” 
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, TR 
– 305) 
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la 
resta de les vies, llevat del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 
40 km/h. 
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes: 
- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa 
vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es poden 
comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de “testimoni” està totalment 
proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador. 
Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la 
nit, la detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se 
senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent.  
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la 
desviació de l’obstacle amb una sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), inclinades a 
45º i formant en planta una a lineació recta, l’angle de la qual amb el cantell de la carretera 
sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram. 

Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 



PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Estudi de seguretat i salut EDAR Sant Elies 

 

 

40 

 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l’empresa. 

La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l’ú 
s, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no 
utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE SENYALITZACIÓ MÒBIL: 
Unitat de quantitat instal·lada a la obra d'acord amb la DT. 
SUPORT RECTANGULAR D’ACER: 
m de llargària mesurat segons especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado 
y etiquetado de sustancias peligrosas. 

Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.‐IC: Señalización de Obras. 

Safety colours and safety signs 

UNE 23033‐1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso. 

UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 

Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 

UNE‐EN  60073:1997  Principios  básicos  y  de  seguridad  para  interfaces  hombre‐màquina,  el  marcado  y  la  identificación.  Principios  de 
codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 

UNE‐EN 60204‐1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos generales. 

 

 

HM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
HM3 - EXTINTORS 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

HM31161J. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació del suport al parament. 
- Col·locació de l'extintor al suport. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible. 
Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor:  <= 1700 mm 
 Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 50 mm 
- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm 
 COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET: 
El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
de Protección contra Incendios. 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions 
com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 
1942/1993, que aprova el reglament CPI. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

‐ Comprovació que l’empresa instal∙ladora es troba inscrita en el registre d’empreses instal∙ladores/mantenidores de sistemes de protecció  
contra incendis. 

‐ Comprovació de  la correcta implantació de la instal∙lació d’extintors mòbils 

‐ Control de la correcta situació  dels extintors segons especificacions del projecte, verificar: 

     ‐ Col∙locació d’extintors a una alçada de <= 1,7 m. 

     ‐ Accessibilitat i situació propera a una sortida 



PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Estudi de seguretat i salut EDAR Sant Elies 

 

 

41 

 

     ‐ Situació a les zones amb més risc d’incendis 

     ‐ Distància a recórrer fins a arribar a un extintor <= 15 m. 

     ‐ Senyalització dels extintors 

‐ Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S’ha  de  comprovar  un  nombre  determinat  d’extintors,  fixat  en  cada  cas  per  la  DF.  S’ha  de    procurar  mostrejar  les  diferents  zones, 
especialment  aquelles  amb un  risc més elevat.  Zones  amb  transformadors, motors,  calderes, quadres elèctrics,  sales de màquines,  locals 
d’emmagatzematge de combustible i productes inflamables, etc.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

En cas de resultats negatius i anomalies, s’han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s’ha de substituir el material 
afectat. 

 

 

HQ - EQUIPAMENTS 
HQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 
HQU1 - MÒDULS PREFABRICATS 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

HQU15312,HQU1A502,HQU1H532. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a utilitzar pel 
personal d’ obra, durant el temps de la seva execució, en condicions de salubritat i confort. 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les casetes modulars 
prefabricades, per a la seva utilització majoritàriament assumida en el sector. 
La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 treballadors 
(contractats + subcontractats + autònoms) per un temps igual o superior a 15 dies. Per tal 
motiu, respecte a les instal· lacions del personal, s’ha d'estudiar la possibilitat de poder 
incloure-hi al personal de subcontractada amb inferior número de treballadors, de manera que tot 
el personal que hi participi pugui gaudir d’ aquests serveis, descomptant aquesta prestació del 
pressupost de Seguretat assignat al Subcontractista o mitjançant qualsevol altra fórmula 
econòmica de tal manera que no vagi en detriment de cap de les parts. 
Si per les característiques i durada de l’obra, es necessités la construcció “in situ” d’aquest 
tipus d’implantació per al personal, les característiques, superfí cies habilitades i qualitats, 
es correspondran amb les habituals i comunes a les restants partides d’una obra d’edificació, 
amb uns mínims de qualitat equivalent al de les edificacions socials de protecció  oficial, 

havent-se de realitzar un projecte i pressupost específic a tal fi, que s’adjuntarà a l’Estudi 
de Seguretat i Salut de l’obra. 

CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les instal· lacions 
provisionals de salubritat i confort, en les condicions d’utilització, manteniment i amb 
l’equipament suficient, digne i adequat per a assegurar les mateixes prestacions que la l lei 
estableix per a tot centre de treball industrial. 
Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i confort, estan 
obligats a utilitzar els esmentats serveis, sense menyspreu de la seva integritat patrimonial, i 
preservant en el seu àmbit personal d’utilització , les condicions d’ordre i neteja habituals 
del seu entorn quotidià. 
Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de recipients 
d’escombraries i la seva retirada, així com el manteniment d’ordre, neteja i equipament de les 
casetes provisionals del personal d’ obra i el seu entorn d’implantació. 
Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts susceptibles de 
riscos higiènics o infeccions produïdes per bactèries, animals o paràsits. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran escrupulosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant o llogater. 
Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant o llogater. 
Per ordre d’importància, prevaldrà el „Manteniment Predictiu“ sobre el „Manteniment Preventiu“ i 
aquest sobre el „Manteniment Correctiu“ (o reparació d’avaria). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS AMIDATS PER MESOS: 
Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d’obra es comptabilitzaran 
per amortització  temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern d’empresa si les casetes són 
propietat del contractista), en funció d’un criteri estimat de necessitats d’utilització durant 
l’execució de l’obra. 
Aquesta repercussió de l’amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció del volum 
de treballadors simultanis presents a cada fase d’obra. 
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

Real  Decreto  1627/1997,  de  24  de  octubre,  por  el  que  se  establecen  disposiciones mínimas  de  seguridad  y  de  salud  en  las  obras  de 
construcción. 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de  julio por el que se establecen  las disposiciones mínimas de seguridad y salud para  la utilización por  los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre  la protección de  los trabajadores contra  los riesgos relacionados con  la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo. 



PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Estudi de seguretat i salut EDAR Sant Elies 

 

 

42 

 

Orden de 25 de marzo de 1998 por  la que se adapta en  función del progreso  técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre  la 
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación 

 

 

HQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

HQU22301,HQU25201,HQU2AF02,HQU2GF01,HQU27502,HQU2E001,HQU2P001,HQU2QJ02. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Armaris amb porta, pany i clau. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellament 
CONDICIONS GENERALS: 
L’armari ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
L'armari ha de quedar recolzat al paviment. 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. 
El pany ha d’obrir i tancar correctament. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte. 
Un cop col·locat l’armari, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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Estudi de seguretat i salut EDAR Sant Elies

AMIDAMENTS Data: 17/06/14 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 01  PROTECCIONS
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 20,000

2 H142BB00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat
transparent, abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb
visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

6 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

7 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

9 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

10 H145PK05 u Parella de guants aluminitzats per a protecció del calor radiant i el contacte amb elements calents o freds, de
kevlar, homologats segons UNE-EN 388, UNE-EN 407 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

11 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 25,000

12 H146P470 u Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant

EUR
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AMIDAMENTS Data: 17/06/14 Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

13 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

14 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

15 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

16 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons
UNE-EN 340 i UNE-EN 471

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 01  PROTECCIONS
Titol 3 02  PROTECCIONS COL·LECTIVES

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

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

2 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

4 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 10,000

5 H15A7001 u Protector regulable per a serra circular, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

EUR
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AMIDAMENTS Data: 17/06/14 Pàg.: 3

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

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 02  TANCAMENTS D'OBRA

1 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

2 H6AZ54A1 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a
tanca mòbil de malla metàl·lica, i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 H6AZ59A1 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a
tanca mòbil de malla metàl·lica, i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 03  SENYALITZACIÓ PROVISIONAL

1 HBB11121 u Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 HBB21201 u Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Data: 17/06/14 Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 10,000

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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

6 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 HBC12500 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

8 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 04  EQUIPAMENTS

1 HQU15312 u Amortització 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, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Data: 17/06/14 Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 HQU1A502 u Amortització 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, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 HQU1H532 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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AMIDAMENTS Data: 17/06/14 Pàg.: 6

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

11 HQU2QJ02 u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 05  FORMACIÓ DEL PERSONAL

1 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

3 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 06  DESPESES MÈDIQUES

EUR
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AMIDAMENTS Data: 17/06/14 Pàg.: 7

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

EUR
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 17/06/14 Pàg.: 1

H1411111P-1 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,93 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

H1423230P-2 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

5,07 €

(CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS)

H142BB00P-3 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics,
de policarbonat transparent, abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

9,77 €

(NOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

H1431101P-4 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,23 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

H1433115P-5 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

14,94 €

(CATORZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

H1441201P-6 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,77 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

H1446004P-7 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 13,41 €

(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

H1455710P-8 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

2,40 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

H145K153P-9 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix,
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

21,20 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

H145PK05P-10 u Parella de guants aluminitzats per a protecció del calor radiant i el contacte amb elements
calents o freds, de kevlar, homologats segons UNE-EN 388, UNE-EN 407 i UNE-EN 420

21,47 €

(VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

H1462241P-11 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

13,05 €

(TRETZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

H146P470P-12 u Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant 7,55 €

(SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

H147N000P-13 u Faixa de protecció dorslumbar 23,51 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

H1481343P-14 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340

67,50 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
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H1484110P-15 u Samarreta de treball, de cotó 2,66 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

H148D900P-16 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants,
homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

20,42 €

(VINT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

H1522111P-17 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

12,01 €

(DOTZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

H153A9F1P-18 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

23,20 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

H15A2015P-19 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 50,98 €

(CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

H15A7001P-20 u Protector regulable per a serra circular, col·locat 231,32 €

(DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

H15B3003P-21 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m 231,77 €

(DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

H15Z1001P-22 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 38,95 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

H16F1004P-23 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 17,74 €

(DISSET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

H16F3000P-24 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 24,38 €

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

H6AA2111P-25 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs

2,88 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

H6AZ54A1P-26 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer
galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica, i amb el desmuntatge inclòs

78,56 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

H6AZ59A1P-27 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer
galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica, i amb el desmuntatge inclòs

269,94 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

HBB11121P-28 u Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

59,61 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

HBB20005P-29 u Senyal manual per a senyalista 11,80 €

(ONZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)
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HBB21201P-30 u Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

56,64 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

HBBA1511P-31 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,
fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

21,39 €

(VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

HBBAA005P-32 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

32,97 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

HBBAF002P-33 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 85 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

144,45 €

(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

HBC12500P-34 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària 21,07 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)

HBC1A081P-35 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 6,45 €

(SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

HM31161JP-36 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

45,61 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

HQU15312P-37 u Amortització 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, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

1.314,20 €

(MIL TRES-CENTS CATORZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

HQU1A502P-38 u Amortització 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, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

1.514,84 €

(MIL CINC-CENTS CATORZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

HQU1H532P-39 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de
lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

1.117,57 €

(MIL  CENT DISSET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

HQU22301P-40 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

57,91 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

HQU25201P-41 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 14,53 €

(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)
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HQU27502P-42 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 18,14 €

(DIVUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

HQU2AF02P-43 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 114,20 €

(CENT CATORZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

HQU2E001P-44 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 89,58 €

(VUITANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

HQU2GF01P-45 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

54,71 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

HQU2P001P-46 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 1,82 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

HQU2QJ02P-47 u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 186,14 €

(CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

HQUA1100P-48 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

114,45 €

(CENT CATORZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

HQUAM000P-49 u Reconeixement mèdic 35,25 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

HQUAP000P-50 u Curset de primers auxilis i socorrisme 201,25 €

(DOS-CENTS UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadre de preus II 



Estudi de seguretat i salut EDAR Sant Elies

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 17/06/14 Pàg.: 1

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

homologat segons UNE-EN 812

5,93 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 5,93000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-2 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer

recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades

segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

5,07 €

B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer re 5,07000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-3 H142BB00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics,

de policarbonat transparent, abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

9,77 €

B142BB00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs el 9,77000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-4 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-5 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons

UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

14,94 €

B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat seg 14,94000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-6 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,77 €

B1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,77000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-7 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 13,41 €

B1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 13,41000 €

Altres conceptes 0,00000 €

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

cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN

388 i UNE-EN 420

2,40 €

B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palm 2,40000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-9 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix,

tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

21,20 €

B145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color bei 21,20000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-10 H145PK05 u Parella de guants aluminitzats per a protecció del calor radiant i el contacte amb elements

calents o freds, de kevlar, homologats segons UNE-EN 388, UNE-EN 407 i UNE-EN 420

21,47 €

B145PK05 u Parella de guants aluminitzats per a protecció del calor radiant i el contacte amb eleme 21,47000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-11 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

13,05 €

B1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmeller 13,05000 €
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Altres conceptes 0,00000 €

P-12 H146P470 u Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant 7,55 €

B146P470 u Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant 7,55000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-13 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 23,51 €

B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 23,51000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-14 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),

color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons

UNE-EN 340

67,50 €

B1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%- 67,50000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-15 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,66 €

B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,66000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-16 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants,

homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

20,42 €

B148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, 20,42000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-17 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb

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

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

12,01 €

B0DZSM0K u Tub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos 0,35000 €

B0D41010 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos 0,64680 €

Altres conceptes 11,01320 €

P-18 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i

perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

23,20 €

B44Z501A kg Acer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, tre 12,37500 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 5,04000 €

Altres conceptes 5,78500 €

P-19 H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 50,98 €

B15A0015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 50,98000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-20 H15A7001 u Protector regulable per a serra circular, col·locat 231,32 €

B15A7000 u Protector regulable per a serra circular 220,71000 €

Altres conceptes 10,61000 €

P-21 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m 231,77 €

B15B0003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3.2 m 231,77000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-22 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 38,95 €

Altres conceptes 38,95000 €

P-23 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 17,74 €
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Altres conceptes 17,74000 €

P-24 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 24,38 €

Altres conceptes 24,38000 €

P-25 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i

de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de

formigó, i amb el desmuntatge inclòs

2,88 €

B6AA211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 0,96000 €

B6AZAF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos 0,13500 €

Altres conceptes 1,78500 €

P-26 H6AZ54A1 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer

galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica, i amb el desmuntatge inclòs

78,56 €

B6AZ54A1 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i 2 m d'alçària, amb bas 62,90000 €

Altres conceptes 15,66000 €

P-27 H6AZ59A1 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer

galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica, i amb el desmuntatge inclòs

269,94 €

B6AZ59A1 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i 2 m d'alçària, amb bas 240,59000 €

Altres conceptes 29,35000 €

P-28 HBB11121 u Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i

amb el desmuntatge inclòs

59,61 €

BBL11202 u Placa triangular, de 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos 41,87000 €

Altres conceptes 17,74000 €

P-29 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 11,80 €

BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 11,80000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-30 HBB21201 u Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el

desmuntatge inclòs

56,64 €

BBL1AHA2 u Placa informativa, de 60x60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos 38,90000 €

Altres conceptes 17,74000 €

P-31 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,

fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

21,39 €

BBBA1500 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x3 18,60000 €

B0A41000 cu Visos per a fusta o tacs de PVC 0,13200 €

Altres conceptes 2,65800 €

P-32 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular

amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,

diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el

desmuntatge inclòs

32,97 €

BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb 9,07000 €

BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma c 6,16000 €

Altres conceptes 17,74000 €

P-33 HBBAF002 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma

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

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

144,45 €
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BBBAF002 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma tri 66,51000 €

BBBAD002 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, am 51,34000 €

Altres conceptes 26,60000 €

P-34 HBC12500 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària 21,07 €

BBC12502 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 75 cm d'alçària, per a 2 usos 20,63000 €

Altres conceptes 0,44000 €

P-35 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 6,45 €

BBC1A000 m Cinta d'abalisament reflectora 5,20000 €

Altres conceptes 1,25000 €

P-36 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

45,61 €

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,28000 €

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 36,35000 €

Altres conceptes 8,98000 €

P-37 HQU15312 u Amortització 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, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

1.314,20 €

BQU15314 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i 1.295,00000 €

Altres conceptes 19,20000 €

P-38 HQU1A502 u Amortització 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, col·locat i amb el

desmuntatge inclòs

1.514,84 €

BQU1A504 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i 1.495,64000 €

Altres conceptes 19,20000 €

P-39 HQU1H532 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i

aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les

d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de

lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,

interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

1.117,57 €

BQU1H534 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i a 1.098,37000 €

Altres conceptes 19,20000 €

P-40 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el

desmuntatge inclòs

57,91 €

BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1.8 m, per a 3 53,41000 €

Altres conceptes 4,50000 €

P-41 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 14,53 €

BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos 11,82750 €

Altres conceptes 2,70250 €

P-42 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 18,14 €

BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos 11,84500 €

Altres conceptes 6,29500 €
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P-43 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 114,20 €

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 107,90000 €

Altres conceptes 6,30000 €

P-44 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 89,58 €

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 88,65000 €

Altres conceptes 0,93000 €

P-45 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el

desmuntatge inclòs

54,71 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat 52,91000 €

Altres conceptes 1,80000 €

P-46 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 1,82 €

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa 0,92000 €

Altres conceptes 0,90000 €

P-47 HQU2QJ02 u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 186,14 €

BQU2QJ00 u Pica per a rentar plats amb aixeta i amb desguàs 177,00000 €

Altres conceptes 9,14000 €

P-48 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en

el treball

114,45 €

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat 114,45000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-49 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 35,25 €

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 35,25000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-50 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 201,25 €

BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 201,25000 €

Altres conceptes 0,00000 €
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Obra 01 Pressupost 01

Capítol 01 Proteccions

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)

5,93 20,000 118,60

2 H142BB00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a

l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, abatible i

per a acoblar al casc amb arnès dielèctric (P - 3)

9,77 10,000 97,70

3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de

barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D

foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN

169 (P - 2)

5,07 10,000 50,70

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 (P - 5)

14,94 30,000 448,20

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

UNE-EN 458 (P - 4)

0,23 25,000 5,75

6 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada

segons UNE-EN 405 (P - 6)

0,77 25,000 19,25

7 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada

segons UNE-EN 149 (P - 7)

13,41 20,000 268,20

8 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,

amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció

elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P -

8)

2,40 20,000 48,00

9 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00,

logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN

420 (P - 9)

21,20 25,000 530,00

10 H145PK05 u Parella de guants aluminitzats per a protecció del calor radiant i el

contacte amb elements calents o freds, de kevlar, homologats segons

UNE-EN 388, UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 10)

21,47 25,000 536,75

11 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 - 11)

13,05 25,000 326,25

12 H146P470 u Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta

tèxtil arrapant (P - 12)

7,55 10,000 75,50

13 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 13) 23,51 10,000 235,10

14 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de

polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques

interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P - 14)

67,50 10,000 675,00

15 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó (P - 15) 2,66 10,000 26,60

16 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit, a

l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

(P - 16)

20,42 10,000 204,20

TOTAL Titol 3 01.01.01 3.665,80

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 01 Proteccions

Titol 3 02 Proteccions col·lectives

1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,

d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants

12,01 50,000 600,50

euros
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de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny

amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 17)

2 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària

amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el

desmuntatge inclòs (P - 18)

23,20 10,000 232,00

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

ambre (P - 19)

50,98 5,000 254,90

4 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 - 36)

45,61 10,000 456,10

5 H15A7001 u Protector regulable per a serra circular, col·locat (P - 20) 231,32 5,000 1.156,60

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

(P - 22)

38,95 10,000 389,50

7 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m (P - 21) 231,77 2,000 463,54

TOTAL Titol 3 01.01.02 3.553,14

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 Tancaments d'obra

1 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla

electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de

3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i

amb el desmuntatge inclòs (P - 25)

2,88 150,000 432,00

2 H6AZ54A1 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb

bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla

metàl·lica, i amb el desmuntatge inclòs (P - 26)

78,56 2,000 157,12

3 H6AZ59A1 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i alçària 2 m, amb

bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla

metàl·lica, i amb el desmuntatge inclòs (P - 27)

269,94 3,000 809,82

TOTAL Capítol 01.02 1.398,94

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 03 Senyalització provisional

1 HBB11121 u Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per a

senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 28)

59,61 10,000 596,10

2 HBB21201 u Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de trànsit,

fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)

56,64 4,000 226,56

3 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa

serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge

inclòs (P - 31)

21,39 10,000 213,90

4 HBBAF002 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons

groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 85 cm,

amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m de distància,

fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 33)

144,45 10,000 1.444,50

5 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent

d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell

explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el

desmuntatge inclòs (P - 32)

32,97 6,000 197,82

6 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 29) 11,80 4,000 47,20

7 HBC12500 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària (P - 34) 21,07 15,000 316,05

8 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el

desmuntatge inclòs (P - 35)

6,45 20,000 129,00

euros
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9 H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color

ambre (P - 19)

50,98 10,000 509,80

TOTAL Capítol 01.03 3.680,93

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 04 Equipaments

1 HQU15312 u Amortització 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, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 37)

1.314,20 1,000 1.314,20

2 HQU1A502 u Amortització 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, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 38)

1.514,84 1,000 1.514,84

3 HQU1H532 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de

plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets

amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb

aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de

lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació

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

col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 39)

1.117,57 1,000 1.117,57

4 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de

0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 40)

57,91 10,000 579,10

5 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el

desmuntatge inclòs (P - 41)

14,53 3,000 43,59

6 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el

desmuntatge inclòs (P - 43)

114,20 2,000 228,40

7 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,

col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 45)

54,71 2,000 109,42

8 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el

desmuntatge inclòs (P - 42)

18,14 4,000 72,56

9 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge

inclòs (P - 44)

89,58 4,000 358,32

10 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 46) 1,82 4,000 7,28

11 HQU2QJ02 u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col·locat i amb el

desmuntatge inclòs (P - 47)

186,14 1,000 186,14

12 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general

de seguretat i salut en el treball (P - 48)

114,45 2,000 228,90

TOTAL Capítol 01.04 5.760,32

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 05 Formació del personal

1 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 50) 201,25 1,000 201,25

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

23)

17,74 10,000 177,40

3 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 24) 24,38 15,000 365,70

euros
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TOTAL Capítol 01.05 744,35

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 06 Despeses mèdiques

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 49) 35,25 20,000 705,00

TOTAL Capítol 01.06 705,00

euros
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 17/06/14 Pàg.: 1

NIVELL 3: Titol 3 Import

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

Titol 3 01.01.01  Proteccions individuals 3.665,80

Titol 3 01.01.02  Proteccions col·lectives 3.553,14

Capítol 01.01  Proteccions 7.218,94

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

7.218,94

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

NIVELL 2: Capítol Import

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

Capítol 01.01  Proteccions 7.218,94

Capítol 01.02  Tancaments d'obra 1.398,94

Capítol 01.03  Senyalització provisional 3.680,93

Capítol 01.04  Equipaments 5.760,32

Capítol 01.05  Formació del personal 744,35

Capítol 01.06  Despeses mèdiques 705,00

Obra 01 Pressupost 01 19.508,48

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

19.508,48

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

NIVELL 1: Obra Import

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

Obra 01 Pressupost 01 19.508,48

19.508,48

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 19.508,48

Subtotal 19.508,48

0,00

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 19.508,48

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DINOU MIL CINC-CENTS VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS )
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