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1. INTRODUCCIÓ 

L’àmbit del present projecte es troba al municipi de Sant Llorenç de Morunys, província de 

Lleida. Concretament a la part nord del municipi entre la carretera de la Coma i l’antiga 

carretera de Solsona. El sector SUP-2 es troba entre aquest dos vials però sense connectar 

amb cap d’ells, quedant-se a nomes uns 10 metres de la carretera de la Coma, fet pel qual 

s’ha inclòs en el projecte aquesta connexió. 

 

2. ANTECEDENTS 

El present projecte té com a principal antecedent les normes subsidiàries de planejament 

de Sant Llorenç de Morunys aprovades definitivament el març del 1998. Concretament es 

desenvolupa el sector d’actuació SUP-2 més l’accés d’aquest a la carretera de la Coma que 

es troba en l’àrea d’actuació U.A.-3. 

Fruit de l’establert a les normes subsidiàries de planejament de Sant Llorenç de Morunys, i 

amb el fi de facilitar la urbanització del SUP-2 el desembre de l’any 2010 es va aprovar el 

pla parcial per a la urbanització del SUP-2. Aquest actualitza la informació continguda a les 

normes subsidiàries sobre els serveis municipals presents, detalla alguns dels 

requeriments exigits per l’ajuntament per al projecte d’urbanització del sector entre 

d’altres. 

Altres antecedents utilitzats per a desenvolupar el present projecte: 

- Mapa topogràfic 1/5000 elaborat per l’ICC 

- Mapa topogràfic 1/500 del sector SUP-2 facilitat per l’excel·lentíssim ajuntament 

de Sant Llorenç de Morunys. 

- Diversos fulls de la cartografia temàtica (mapa geològic, mapa d’usos del sòl) a 

escala 1/50.000, accessibles des de la web del Dept. de Medi Ambient de la 

Generalitat de Catalunya i de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. 

 

3. ÀMBIT DEL PROJECTE 

L’àmbit del present Projecte és la definició i valoració de les obres i treballs necessaris per 

tal d’urbanitzar el sector SUP-2 al T.M. de Sant Llorenç de Morunys.  

La longitud total dels vials a construir és de 269 m i engloba una superfície de 1835 m2. 

En termes generals, pel que fa a la urbanització, es projecten els vials amb dos carrils (un 

per sentit). 

 El vial del Carrer del Pinyer es projecta amb una amplada de carrils de 2,75 metres 

i voreres d’un metre d’amplada. 
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 El vial del carrer del Torrent del Pou es projecta amb una amplada total de 7 

metres, on s’indiquen dos carrils de 2,5 metres i dos voreres d’un metre. 

El projecte preveu el disseny i la construcció de totes les xarxes de serveis públics tenint en 

compte la situació actual i futura segons planejament. 

 

4. MARC SOCIOECONÒMIC I URBANÍSTIC DE SANT LLORENÇ DE MORUNYS  

Sant Llorenç de Morunys es el segon municipi més poblat de la comarca del Solsonès, 

situat al centre de la Vall de Lord punt de confluència dels rius Cardener i Aigua de Valls. 

Limítrof amb els municipis de Guixers, la Coma i la Pedra i Navès, es el municipi amb el 

terme municipal més petit de la comarca amb una extensió de 4,34 km². Té una població 

de 1.000 habitants segons les dades del padró de l’any 2013. La densitat de població 

resulta de 230 habitants/Km2 . 

El municipi en l’actualitat està en creixement de població, i considerant la seva baixa taxa 

d’atur que en l’actualitat es d’un 3,3% (dades de l’IDESCAT) fa que s’estigui esgotant el sol 

urbà més pròxim al centre de la localitat. 

El municipi de Sant Llorenç presenta una estructura urbana en dos parts. La primera es 

tracta del nucli antic i els edificis modern que l’envolten. Aquesta part consta d’estructura 

molt compacta i carrers estrets. Mentre que l’altre part es tracta de la urbanització 

extensa i poc compacte que es troba més llunyana al centre històric, en especial la que 

s’estén al llarg de la carretera de Solsona, que resulta especialment dispersa. 

La urbanització que es proposa en aquest projecte es troba en l’àrea dispersa però en 

contacte amb la zona més compacte del nucli antic. En tot moment s’ha tingut en compte 

evitar una excessiva dispersió que fes inviable econòmicament el manteniment dels 

serveis disposats. 

 

5. DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ ACTUAL 

El sector es troba envoltat per zones ja urbanitzades i construïdes en tot el seu perímetre 

exceptuant el límit nord. Els habitatges construït a la zona son cases aïllades, que tenen 

una alçada màxima de planta baixa + 2 plantes, aquestes disposen de grans patis al seu 

voltant. El sector es troba molt pròxim al centre urbà del municipi. 

5.1 Estat actual dels terrenys de l’àmbit del projecte 

La situació actual dels terrenys inclosos en l’àmbit del present projecte es la següent: 

La majoria dels terrenys son antics camps de conreu abandonats separats per murs de 

pedra seca, alguns dels quals estan en un pèssim estat de conservació. 



Projecte d’urbanització del sector SUP 2 
de Sant Llorenç de Morunys 

 

Memòria 

3 

Entre els diferents camps hi passen dos vials per a cotxes, però sense pavimentar que 

tenen un traçat similar al dels vials que es preveu construir. 

En l’enllaç amb la carretera de la Coma trobem una petita edificació que s’haurà 

d’enderrocar. 

En l’annex 2. “Reportatge fotogràfic” i al plànol nº2 “Situació topogràfica actual” es recull 

l’estat actual. 

5.2. Característiques de les xarxes de serveis 

Xarxa de clavegueram: 

Existeix una canonada per evacuació d’aigües residuals que discorre pel vial sense 

pavimentar paral·lel al futur Carrer del Pinyer, de formigó i 25 cm Ø. Per la carretera de la 

Coma en el punt de connexió hi trobem dues canonades de formigó, una de Ø 40cm 

d’aigües residuals i una altre de Ø 40 cm d’aigües pluvials. 

Xarxa d’abastament d’aigua potable: 

Existent pel carrer de l’Obaga Negra, limítrof pel vessant sud amb l’àmbit del projecte, hi 

trobem una canonada de polietilè de Ø 110 mm. En la intersecció del carrer del Pinyer 

amb la carretera de la Coma hi ha una conducció de polietilè d’alta densitat de Ø 75 mm. 

Xarxa d’electricitat (baixa tensió): 

Pel carrer de l’Obaga Negra discorre una línia de distribució elèctrica, punt on es preveu 

fer la connexió. Aquesta és subterrània i titularitat de la companyia concessionària 

Elèctrica de Guixers, S.A.  

Les línies de baixa tensió en servei tenen origen a les estacions transformadores existents, 

de manera que no hi haurà cap intervenció en línies de mitja tensió (MT).  

També hi ha una antiga línia elèctrica en desús que creua pel mig del sector, amb un pal 

just a la traça del cal carrer Torrent del Pou, s’enderrocarà tota la línia. 

Xarxa de telefonia: 

Trobem la xarxa de telecomunicacions al carrer del Pedró, punt on es troba la centraleta 

de connexions de la empresa operadora de la xarxa. Des d’aquest punt i degut a que no hi 

ha cap altre conducció més propera es farà la connexió fins a l’àmbit del projecte. 

Xarxa de d’enllumenat públic: 

Existeix enllumenat públic al carrer de l’Obaga Negra, amb l’encreuament del carrer del 

Torrent del Pou, punt on s’efectuarà la connexió a la xarxa. 

Xarxa d’abastament de gas natural: 
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No existeix xarxa de distribució de gas natural al municipi. 

 

6. OBJECTE DEL PROJECTE 

L’objecte del present projecte és la definició completa de les obres necessàries per a dur a 

terme la urbanització del sector SUP-2 del municipi de Sant Llorenç de Morunys previst al 

Planejament General. 

La urbanització es composa de les obres necessàries per a dotar al sector de nou viari amb 

calçades, voreres i zona verda amb arbrat i mobiliari urbà. També inclou l’execució de 

xarxa d’aigües residuals, xarxa d’aigües pluvials, xarxa d’enllumenat públic, xarxa de baixa 

tensió, xarxa de telecomunicacions i la senyalització viaria corresponent. 

A més també es objecte del projecte dotar el sector SUP-2 de les connexions necessàries, 

es per això que s’hi inclou la connexió amb la carretera de la Coma. 

Es veuen afectats la vorada nord del carrer de l’Obaga Negra, tot el SUP-2 i l’àrea de la 

nova connexió amb la carretera de la Coma. 

 

7. OBRES PREVISTES 

Les obres previstes comprenen les següents actuacions:  

- Demolició, arranjament i/o desviament de totes les preexistències no adequades a 

les noves determinacions.  

- Moviment de terres, explanació i pavimentació dels vials de la urbanització, així 

com totes aquelles unitats complementàries com ara voreres, vorades, etc.  

- Instal·lació de les següents xarxes de serveis urbanístics: xarxa de clavegueram 

separativa, xarxa d’abastament d’aigua potable (ASSOCIACIÓ FONT LLUMÀ), xarxa 

d’electricitat soterrada (mitja i baixa tensió, d’ELÈCTRICA DE GUIXERS), xarxa de 

telefonia i telecomunicacions (de TELEFÒNICA), i xarxa d’enllumenat públic 

gestionada per l’Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys. 

 

8. DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

A continuació es fa una breu descripció de la solució escollida en el present projecte en els 

diferents apartats de la urbanització. 
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8.1. Vialitat 

Creació del carrer del Pinyer des de la carretera de la Coma seguint de forma aproximada 

el traçat d’un vial ja existent i sense pavimentar. Aquest carrer tindrà doble sentit de 

circulació amb un carril per sentit i voreres d’un metre. 

Urbanització del nou carrer del Torrent del Pou, començant en l’actual carrer de l’Obaga 

Negra i acabant en l’enllaç amb el carrer del Pinyer. Aquest carrer tindrà doble sentit de 

circulació, un carril per sentit i vorer d’un metre, segueix el traçat del vial sense 

pavimentar existent. 

8.2. Secció 

 Carrer del Pinyer, calçada i voreres a diferent nivell amb un màxim del 2% de 

pendent transversal. 

 Carrer del Torrent del Pou, calçada i voreres al mateix nivell amb un màxim del 2% 

de pendent transversal. 

8.3. Pavimentació 

8.3.1 Traçat en planta 

S’han definit 2 eixos, un per a cadascun dels vials. 

Els radis de girs més restrictius es troben als extrems del carrer del Torrent del Pou, essent 

de 4 metres a la vorada, que es preveuen suficients per al gir dels vehicles que hi han de 

circular. 

a) Carrer Torrent del Pou  

Voreres (amplada d’un metre) 2 m 

Calçada (2 carrils x 2,5m) 5 m 

TOTAL 7 m 

 

b) Carrer del Pinyer  

Voreres (amplada d’un metre) 2 m 

Calçada (2 carrils x 2,75m) 5,5 m 

TOTAL 7,5 m 

 

El traçat dels carrers s’ajusta al que preveu el pla urbanístic general del municipi i es 

considera adequat per prestar servei a les parcel·les. 
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8.3.2 Ferms i paviments 

Distinció de paviments segons usos:  

 Paviment bituminós: Es col·locarà a la zona de calçada. Les diferents capes del 

paviment bituminós queden detallades a l’annex 7: ‘Ferms i paviments’ del present 

document.  

 Paviment de llosetes hidràuliques de 20x20x4cm per a la zona de voreres.  

 Paviment de panot estriat de 20x20x4 cm per a voreres en passos de vianants. 

 Vorada prefabricada de formigó tipus T-2 de 28x17cm. 

 Rigola gris de rajol hidràulic 30x30x8 cm per al centre de vials amb calçada i 

voreres al mateix nivell. 

 Rigola gris de rajol hidràulic 20x20x8 cm per acompanyar la vorada en aquells vials 

de vials amb calçada i voreres a diferent nivell. 

A continuació es mostren les seccions estructurals dels diferents tipus de ferms. 

Paviment de calçada 

 
 

Paviment de vorada 
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8.4. Mobiliari urbà i altres 

 Es col·locaran 5 bancs a la zona verda. 

 Es col·locarà una font d’aigua potable a la zona verda. 

 Es col·locaran dues papares als accessos de la zona verda. 

 Es col·locarà un contenidor d’excrements canins a la zona verda. 

 Es col·locaran un balancí, un tobogan i un gronxador per a l’entreteniment infantil. 

Al voltant dels anteriors elements es disposarà una paviment de lloses de cautxú 

per absorbir impactes. 

 Es plantaran diversos arbres i arbustos segons el disposat en el plànol nº 26. 

Els models i tipus de mobiliari queden detallats en l’Annex 16: “Mobiliari urbà” i les 

especies vegetals a plantar en l’Annex 15: “Jardineria” , així com la ubicació del mobiliari 

en la zona verda queda reflectida en el plànol nº 26: ‘Ordenació de la zona verda’ 

 

8.5. Xarxes de serveis 

Clavegueram 

Es projecta una xarxa separativa d’aigües residuals i aigües pluvials.  

Els col·lectors d’aigües pluvials es dissenyen com a instal·lació nova en la seva totalitat dins 

l’àmbit d’actuació.  

 Es col·locaran pous de registre cada 40 m aproximadament, excepte en llocs on 

sigui necessària una distància menor. Aquest tindran tapa de fundició dúctil de 400 

kN. 

 Els col·lectors no es connectaran a la xarxa existent, ja que el col·lector que hi ha a 

la carretera de la Coma no té capacitat suficient. Per aquest motiu es continuarà el 

col·lector fora de l’àmbit del projecte fins a descarregar l’aigua al torrent del Pou. 

 La nova xarxa estarà formada per canonades de PEAD corrugat de Ø400 mm i 

Ø500 mm exteriorment i llis a l’interior. La xarxa es pot apreciar als plànols 12 i 13,: 

“Planta de clavegueram” i “Xarxa de clavegueram i desguàs pluvials a torrent” del 

document núm. 2 del present projecte.  

 El traçat en planta i perfil així com els diàmetres dels nous col·lectors es poden 

observar als plànols del present projecte. Plànols 14.1 i 14.2: “Perfil longitudinal de 

clavegueram Carrer Torrent del Pou” i “Perfil longitudinal de clavegueram Carrer 

del Pinyer”. 

 Col·locació dels elements de recollida d’aigües d’escorrentia superficial (reixes 

corregudes i embornals), degudament connectats al tub general mitjançant 

escomesa de Ø250 mm PEAD. Les reixes seran de classe D400 i els embornals 

C250.  
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 Protecció amb escullera de 200Kg i formigonada en el desguàs del tub de pluvials 

al torrent del Pou. 

Pel que respecta als col·lectors d’aigües residuals el del carrer del Torrent del Pou s’ha 

dimensionat en el present projecte, mentre que el diàmetre del col·lector del carrer del 

Pinyer ha estat escollit per l’ajuntament de Sant Llorenç de Morunys per a fer front a 

futurs cabals provinents de fora del sector. 

 Hi ha dos nous de col·lectors d’aigües residuals: el corresponent al carrer del 

Pinyer i el del carrer del Torrent del Pou. 

 Es col·locaran pous de registre cada 40 m aproximadament, excepte en llocs on 

sigui necessària una distància inferior.  

 La nova xarxa estarà formada per canonades de PEAD corrugat Ø315 mm i Ø400 

mm de color marró exteriorment i llis a l’interior. La xarxa es pot apreciar al plànol 

12: “Planta de clavegueram”. 

 

Abastament d’aigua potable 

 Es tracta de canonades de polietilè de diàmetre exterior 110 mm o 75 mm segons 

el ramal. El carrer Torrent del Pou disposa d’una canonada a cada banda. Mentre 

que la canonada que discorre pel carrer del Pinyer es per connectar la xarxa amb la 

canonada de la carretera de la Coma i mallar la xarxa. 

 La xarxa projectada haurà de ser aprovada per la companya subministradora del 

servei. 

 La xarxa es pot apreciar al plànol 16: ‘Planta d’aigua potable’ del document núm. 2 

del present projecte. 

Baixa tensió  

 Al present projecte es preveu la instal·lació de dos tubs de PE de Ø 110 fins arribar 

a la caixa de comptadors. 

 S’ha optat per centralitzar tots els comptadors de distribució en un dos punts (un a 

cada costat de carrer), ja que es coneix la quantitat total màxima d’usuaris. A partir 

dels comptadors surten diversos tubs de PE Ø 90mm. 

 La xarxa projectada haurà de ser aprovada per la companya subministradora del 

servei. Aquesta es pot apreciar al plànol 18:‘Planta de baixa tensió’ del document 

núm. 2 del present projecte. 

Telefonia i telecomunicacions 

 Hi ha previsió de xarxa de telefonia per a tots els futurs habitatges i serveis.  

 Es col·locaran conductes de PVC de Ø 110 mm per a la conducció general i 

conductes de PVC Ø 67 mm per a la distribució. 

 Els pericons necessaris a col·locar seran tipus,: DF, HF i MF de Telefònica. 
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 La xarxa projectada haurà de ser aprovada per la companya subministradora del 

servei. Aquesta es pot apreciar al plànol 22: ‘Planta de telecomunicacions’ del 

document núm. 2 del present projecte. 

Enllumenat públic: 

 Xarxa soterrada de dos tubs de tub corrugat de PE de doble paret de 160 mm.  

 El tipus de lluminàries i columnes serà el següent:  

o Columnes:  

 15 Columnes de fosa de ferro tipus VILLA MIXTA o similar de 3,5 m 

d’alçada. 

o Lluminàries:  

 Lluminària SALVI OCHOCENTISTA 760 amb làmpades de 70W 

V.S.A.P. asimètriques amb microreflector o similar, amb difusor de 

policarbonat transparent i grup òptic amb tancament que 

garanteixi IP67. 

 Quadre de control d’enllumenat i quadre de distribució urbana situats a l’inici del 

carrer del Torrent del Pou, punt de connexió amb la xarxa existent d’enllumenat 

públic. 

 Per aconseguir una bona eficiència, el quadre inclourà el sistema de funcionament 

amb estabilitzador-reductor de flux i encesa amb rellotge programador 

astronòmic.  

 Creació xarxa de terra amb cable de Cu de 35 mm2. La xarxa de terra anirà 

connectada cada dos columnes o final de ramal.  

 Es col·locaran pericons de registre als diferents encreuaments per facilitar el 

control de la xarxa. 

Gas natural: 

No hi ha xarxa de distribució de gas natural en el municipi. 

8.6. Senyalització 

La senyalització que es disposa correspon a la d'un VIAL URBÀ amb una velocitat de 

projecte de 30 km/h. Es tracta de dos vials amb dos carrils, un per cada sentit de circulació. 

8.6.1. Senyalització vertical 

La senyalització vertical consistirà en la col·locació dels següents senyals: 

 1 senyal de STOP (R-2), en la cruïlla del carrer del Pinyer amb la carretera de la 

Coma. 

 2 senyals de cediu el pas (R-1), una a cada extrem del carrer del Torrent del Pou. 

 10 senyals de pas de vianants (S-13), 2 per a cada pas de vianants. 
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 2 senyals d’entrada a zona residencial (S-28), un a cada extrem del carrer del 

Torrent del Pou. 

 2 senyals de sortida de zona residencial (S-29), un a cada extrem del carrer del 

Torrent del Pou. 

 2 senyals de ressalt (P-15a), a la carretera de la Coma. 

8.6.2. Senyalització horitzontal 

La senyalització horitzontal consistirà en la col·locació de les següents marques:  

 Marques longitudinals discontinues per separació de carrils normals, marca M-1.3 

(via amb VM ≤ 60 km/h).  

 5 marques transversals, pas per a vianants, marca M-4.3.  

 1 STOP petit, marca M-6.4. 

 2 cediu el pas, marca M-6.5.  

 2 bandes reductores de velocitat. 

 

9. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

A continuació es descriu quin és el procés i l’ordre constructiu que cal seguir per tal de dur 

a terme la urbanització del SUP-2 

Treballs previs 

La primera actuació a realitzar serà la tasca de desbrossar tot el terreny de la vegetació 

existent, acte seguit es realitzarà la tala o transplant segons correspongui dels arbres que 

es troben a les traces dels nous vials segons l’estipulat al plànol 3: “planta d’enderrocs”. 

Enderrocs 

Tots els element que impedeixin la realització de les obres seran enderrocats, aquests 

seran tots els murs de pedra que es troben en l’àmbit del projecte, un pal de baixa tensió, 

una petita edificació i un tram de vorera de la carretera de la Coma, per tal de poder 

efectuar la connexió. També s’haurà d’enderrocar un tram de claveguera que discorre pel 

sector, però assegurant-se sempre que no s’interromp el servei. 

Moviment de terres 

La definició de la futura rasant del terreny comportarà moviment de terres. A més s’haurà 

de crear l’explanada E2 per al correcte recolzament del ferm. 

Serveis provisionals  
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Abans de començar a excavar rases pera la col·locació dels nous serveis a l’àmbit de 

projecte s’hauran de realitzar les actuacions provisionals per tal de no produir talls ni 

restriccions als veïns de la zona.  

Nova xarxa de clavegueram  

La xarxa d’aigües residuals i pluvials serà la primera xarxa de serveis a realitzar. S’executarà 

la nova xarxa de clavegueram amb els pous corresponents, preparant les connexions amb 

els futurs embornals i escomeses.  

Resta de serveis 

Tan bon punt s’hagi executat la nova xarxa de clavegueram, a excepció dels embornals, es 

podran obrir les rases per executar la resta dels serveis, els quals s’instal·laran soterrats. El 

reblert amb sorres i material d’aportació arribarà fins al nivell de la base de la 

pavimentació.  

Es suprimiran, aprofitant l’obertura de rases, tots els trams de les xarxes de serveis a 

renovar o eliminar, en el cas que s’escaigui.  

En la mesura del possible les rases de serveis nous contigus s’excavaran en una sola 

passada per facilitar el procés i abaratir costos.  

Les xarxes de serveis projectades soterrades són:  

 Xarxa d’abastament d’aigua potable 

La xarxa d’aigua és la més pròxima a les façanes per facilitar la connexió de les 

noves escomeses.  

Les rases tipus es poden apreciar als plànols de detalls del document núm. 2 

plànols.  

Les tapes dels pericons d’aquest servei es fixaran en aquesta fase.  

 

 Xarxa de baixa tensió 

En aquesta fase es podran instal·lar ja la totalitat de les conduccions, reblert de les 

rases, execució de pericons. 

Les rases tipus es poden apreciar als plànols de detalls del document núm. 2 

plànols.  

Les tapes dels diferents pericons dels serveis es fixaran en aquesta fase.  
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 Xarxa de telecomunicacions 

En aquesta fase es podran instal·lar ja la totalitat de les conduccions, reblert de les 

rases, execució de pericons i preparació de tubs pel soterrament de les línies.  

Les rases tipus es poden apreciar als plànols de detalls del document núm. 2 

plànols.  

Les tapes dels pericons d’aquest servei es fixaran en aquesta fase.  

 Xarxa d’enllumenat 

En aquesta fase s’executarà tota la instal·lació de la xarxa excepte la de les 

columnes que es col·locaran després de la pavimentació de les vorades. 

Es realitzaran les rases sota vorada, col·locació de tubs, cable nu de coure de terra i 

fer els reblerts tot preparant els punts on es col·locaran en una fase posterior els 

elements d’enllumenat.  

Les rases tipus es poden apreciar als plànols de detalls del document núm. 2 

plànols.  

Les tapes dels pericons per a l’enllumenat, es fixaran en aquesta fase.  

 

Pavimentació  

El primer pas a realitzar és completar l’esplanada sobre la qual s’hauran de col·locar les 

bases dels diferents paviments. La part superior dels serveis ja estarà anivellada des de la 

fase anterior. Serà necessari doncs modificar l’anivellament actual preparant l’esplanada 

per adaptar el paviment a les noves cotes i pendents.  

El següent pas serà col·locar els diferents elements de confinament: les vorades amb la 

rigola. En aquest punt ja es podrà començar a executar el paviment de calçada. 

Al mateix temps es col·locarà el paviment de les voreres. S’ha de tenir en compte que en 

aquesta fase ja s’hauran d’haver col·locat totes les arquetes de serveis i elements interiors. 

En el moment d’haver acabat la pavimentació de vorades ja s’hauran col·locat les 

columnes i lluminàries de la xarxa d’enllumenat públic. 

Cada un dels elements descrits es col·locarà amb les bases corresponents.  

El present projecte compleix les actuals normatives i lleis vigents referents a la supressió 

de barreres arquitectòniques.  
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Senyalització 

Tan bon punt estigui acabada la nova pavimentació es col·locarà la senyalització 

corresponent per tal de poder donar la màxima seguretat a la circulació a vehicles i 

vianants. 

Xarxes de serveis 

Totes les xarxes haurien de quedar a punten aquesta fase per funcionar correctament. 

Detalls  

L’últim pas a realitzar serà la realització de tots els detalls per deixar la urbanització en 

estat òptim per al seu funcionament normal.  

Es col·locaran els diferents elements de mobiliari urbà com són les papereres, l’arbrat, 

etc...  

Finalment es realitzarà la neteja de l’obra. 

 

10. NORMATIVA APLICABLE AL PROJECTE 

La redacció del projecte d’urbanització ha tingut en compte, a més de les que figuren al 

Plec de prescripcions tècniques, les disposicions i normes aconsellables per a obres 

d’urbanització que es relacionen a continuació:  

 Normativa 6.1.I.C. de ferms flexibles del MOPTMA  

 “Seccions estructurals de paviments urbans en sectors de nova construcció” (1990)  

 “Normas para la redacción de Proyectos de Abastecimientos de Agua y 

Saneamiento de Poblaciones” (MOPU)  

 “Manual Técnico de Proyecto, Diseño y Uso de los Euroadoquines (MTE-97)”. 

 Llei 20/1991 de 25 de novembre de “Promoció de l’accessibilitat i de supressió de 

barreres arquitectòniques” 

 “Codi d’accessibilitat de Catalunya”  

 RD 1942/1995 de 8 de novembre “Reglament d’instal·lacions de protecció contra 

incendis”  

 Norma UNE 23033 de senyalització d’hidrants 

 

11. AFECTACIONS DEL SÒL 

Tots els terrenys àmbit del projecte seran de titularitat pública en el moment d’iniciar-se 

les obres. 
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12. PRESCRIPCIONS GENERALS  

12.1. Plec de condicions  

El Plec de Prescripcions Tècniques particulars és aplicable a cadascun dels conceptes que 

integren les obres. S’inclou com a Document núm. 3 del Projecte.  

12.2. Termini d’execució i garantia 

Per a la realització de la totalitat de les obres contingudes en aquest projecte, es preveu un 

termini total d’execució de 5 mesos, a partir de l’adjudicació de les mateixes.  

El termini de garantia que es considera és de dos (2) anys a partir de la recepció de les 

obres, segons la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

12.3. Programa de treballs  

Constitueix l’annex del Pla d’Obra, estimant-se un termini total per a l’execució de les 

obres de 5 mesos.  

En el gràfic sinòptic del Pla d’Obra s’especifiquen els conceptes o parts principals de l’obra, 

estimant-se les duracions previstes per a cada activitat.  

12.4. Revisió de preus  

En acompliment del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre de Contractes de les 

Administracions Públiques (BOE 26/10/2001) i per tractar-se d’un contracte d’obra en què 

el termini d’execució no excedeix a dotze (12) mesos, no té revisió de preus. 

 

13. JUSTIFICACIÓ DE PREUS. 

La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus BEDEC. 

 

14. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

D’acord amb la disposició transitòria cinquena de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 

contractes del sector públic i en compliment del punt 5 de l’Article 63 del Reglament de 

Contractació de l’Estat i de l’Article 69 del mateix Reglament, es proposa a continuació la 

classificació que ha de ser exigida als Contractistes per a presentar-se a la licitació de 

l’execució d’aquestes obres d’acord a l’Ordre del 28 de Març de 1.968 (B.O.E. núm. 78 de 

data 30/3/68), i la modificació de 28 de juny de 1.991. La classificació proposada és: 
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 Classificació principal:  

Grup Subgrup Categoria 

G 6 c 

 

 Grup 

o Vial i pistes. 

 Subgrup 

o Obres viàries sense qualificació específica. 

 Categoria 

o c  de 120.000 a 360.000 €. 

15. SEGURETAT I SALUT 

D'acord amb el Real Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'ha realitzat un estudi de 

Seguretat i Salut en el treball, el contingut del qual figura reflectit a l’annex 17 “Estudi de 

seguretat i salut”  

És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la 

prevenció de riscos laborals, i a la Seguretat i Salut en la construcció, en concret de la Llei 

31/1995, de 17 de gener, i del Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (B.O.E. de 25 

d’octubre de 1997).  

D’acord amb l’article 7 de l’esmentat Real Decret, el contractista haurà d’elaborar un “Pla 

de Seguretat i Salut”, en el qual desenvolupi i adopti “L’estudi de Seguretat i Salut “ 

contingut al projecte, adaptant-lo a les circumstàncies físiques de mitjans i mètodes amb 

que executi els treballs.  

Aquest pla haurà de ser aprovat pel coordinador de Seguretat i Salut abans de l’inici de les 

obres.  

El pressupost incorpora un capítol dedicat a Seguretat i Salut de les obres per un valor 

d’execució material de SET MIL CENT QUARANTA EUROS AMB SIS CÈNTIMS (7.140,06 €). 

 

16. INTEGRACIÓ AMBIENTAL 

Dins del marge de maniobra que facilita un projecte d’urbanització, s’ha cuidat del medi 

ambient en els següents extrems: 

 Xarxes separatives en sanejament i drenatge 

 Flora. A la signatura de l’Acta de Comprovació del Replanteig, abans d’haver 

esbrossat res i havent estudiat la traça dels carrers, la Direcció d’Obra seleccionarà 
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els exemplars afectats que mereixin la pena de ser conservats per a 

trasplantament. 

 

17. PLA DE CONTROL DE QUALITAT. 

En compliment de la normativa vigent, abans de començar les obres, s’establirà un pla de 

control de qualitat. En aquest pla s’assenyalaran les unitats objecte de control: el tipus, la 

freqüència, i la quantitat d’assaigs a realitzar. Els controls a realitzar són, essencialment, 

del tipus següent:  

- Control geomètric.  

- Control de materials.  

- Control d’execució.  

S’inclou un Pla de Control de Qualitat en l’annex 19 “Pla de control de qualitat”. 

 

18. CARÀCTER DE L’OBRA 

El present Projecte es refereix a una obra completa susceptible de ser donada al Servei 

Públic una vegada acabada, reunint els requisits en la Llei de Contractes de l’Estat. 

 

19. PRESSUPOST GENERAL DE L’OBRA 

 Segons els amidaments i preus unitaris aplicats al Pressupost, s’obté un 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL DE DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE MIL 

CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS (244.142,68 €) 

 

 Incrementat aquest pressupost amb les despeses generals i el benefici industrial, 

s’obté un PREU DEL CONTRACTE de DOS-CENTS NORANTA MIL CINC-CENTS VINT-I-

NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS (290.529,79 €) 

 

 Incrementat aquest import amb l’IVA vigent (21%), s’obté PRESSUPOST 

D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA O BASE DE LICITACIÓ de TRES-CENTS CINQUANTA-

UN MIL CINC-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS (351.541,05 €). 
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20. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

En no produir-se ocupació de terrenys fora de l’àmbit de l’obra, el Pressupost per al 

Coneixement de l'Administració ascendeix a la quantitat de TRES-CENTS CINQUANTA-UN 

MIL CINC-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS (351.541,05 €). 

 

21. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 

Els documents que integren el present projecte són els següents:  

 

DOCUMENT Nº 1: MEMÒRIA I ANNEXOS  

Consta de Memòria i els 21 Annexos següents: 

 

MEMÒRIA 

 

ANNEXOS 

ANNEX 1. Antecedents i plantejament urbanístic 

ANNEX 2. Reportatge fotogràfic 

ANNEX 3. Cartografia i topografia 

ANNEX 4. Geologia 

ANNEX 5. Traçat 

ANNEX 6. Moviment de terres i enderrocs 

ANNEX 7. Ferms i paviments 

ANNEX 8. Senyalització i seguretat vial 

ANNEX 9. Serveis Afectats 

ANNEX 10. Xarxa pluvial i de sanejament 

ANNEX 11. Xarxa d’aigua potable 

ANNEX 12. Xarxa d’enllumenat públic 

ANNEX 13. Xarxa de baixa tensió 

ANNEX 14. Xarxa de telecomunicacions 

ANNEX 15. Jardineria 

ANNEX 16. Mobiliari Urbà 

ANNEX 17. Estudi de Seguretat i Salut  

ANNEX 18. Pla de d’obra 

ANNEX 19. Pla de control de qualitat 

ANNEX 20. Justificació de preus 

ANNEX 21. Pressupost per al coneixement de la administració 
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DOCUMENT Nº 2: PLÀNOLS 

Índex de plànols 

PLÀNOL Nº 1 .-  Situació i emplaçament. 

PLÀNOL Nº 2 .-  Planta topogràfica actual. 

PLÀNOL Nº 3 .-  Planta d’enderrocs. 

PLÀNOL Nº 4 .-  Planta d’urbanització i parcel·lació. 

PLÀNOL Nº 5 .-  Planta de definició d’eixos. 

PLÀNOL Nº 6 .-  Definició geomètrica i rasants. 

PLÀNOL Nº 7.1 .- Perfil longitudinal C/ Torrent del Pou. 

PLÀNOL Nº 7.2 .- Perfil longitudinal C/ del Pinyer. 

PLÀNOL Nº 8.1 .- Perfils transversals C/ Torrent del Pou. 

PLÀNOL Nº 8.2 .- Perfils transversals C/ del Pinyer. 

PLÀNOL Nº 9 .-  Planta de pavimentació. 

PLÀNOL Nº 10 .- Detalls de pavimentació. 

PLÀNOL Nº 11 .- Seccions tipus. 

PLÀNOL Nº 12 .- Planta de clavegueram. 

PLÀNOL Nº 13 .- Xarxa de clavegueram i desguàs pluvials a torrent. 

PLÀNOL Nº 14.1 .- Perfil longitudinal de clavegueram Carrer Torrent del Pou. 

PLÀNOL Nº 14.2 .- Perfil longitudinal de clavegueram Carrer del Pinyer. 

PLÀNOL Nº 15 .-  Detalls de clavegueram. 

PLÀNOL Nº 16 .-  Planta d’aigua potable. 

PLÀNOL Nº 17 .-  Detalls aigua potable. 

PLÀNOL Nº 18 .-  Planta de baixa tensió. 

PLÀNOL Nº 19 .-  Detalls de baixa tensió. 

PLÀNOL Nº 20 .-  Planta d’enllumenat públic. 

PLÀNOL Nº 21 .-  Detalls d’enllumenat. 

PLÀNOL Nº 22 .-  Planta de telecomunicacions. 

PLÀNOL Nº 23 .- Detalls de telecomunicacions. 

PLÀNOL Nº 24 .- Planta de senyalització. 

PLÀNOL Nº 25 .- Detalls de senyalització. 

PLÀNOL Nº 26 .- Ordenació de la zona verda. 

PLÀNOL Nº 27 .- Detalls mobiliari urbà. 

 

 

DOCUMENT Nº 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES  

Plec de condicions tècniques generals 

Plec de condicions tècniques particulars 

 

DOCUMENT Nº 4: PRESSUPOST 

Amidaments  

Estadística de partides  

Quadre de preus núm. 1  
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Quadre de preus núm. 2  

Pressupost 

Resum de pressupost  

Últim full 

 

22. CONCLUSIÓ 

En acompliment de l’article 127 del Reglament general de la Llei de contractes de les 

Administracions Públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001 de 12 d’octubre de 2001, i 

de l’article 124 de la Llei de contractes de les Administracions Públiques, aprovada pel 

Reial Decret Legislatiu 2/2000, es manifesta que el projecte comprèn una obra completa 

en el sentit exigit en l’article 125 del Reglament, ja que conté tots i cadascun dels elements 

que són precisos per a la utilització de l’obra (infraestructura completa, senyalització, 

barreres, etc.) i és susceptible d’ésser lliurada a l’ús general. 

 

Barcelona, maig de 2014 

 

 

Marcel Sala Sanmartí 

Autor del projecte 
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1. INTRODUCCIÓ 

L’objectiu del present annex és exposar els principals antecedents que han resultat en el 

present projecte. Aquests son les normes urbanístiques que qualifiquen el sòl com a 

urbanitzable. El principal antecedent són les normes subsidiàries de planejament de Sant 

Llorenç de Morunys aprovades definitivament el març de 1998, i que regula l’ús del sòl de tot 

el terme municipal.  

Aquest projecte inclou la urbanització de la totalitat del SUP-2 a més d’una petita àrea de la 

unitat d’actuació U.A.-3 que correspon a la connexió entre el SUP-2 i la carretera de la Coma. 

Fruit de l’establert a les normes subsidiàries de planejament de Sant Llorenç de Morunys, i 

amb el fi de facilitar la urbanització del SUP-2 el desembre de l’any 2010 es va aprovar el pla 

parcial per a la urbanització del SUP-2. Aquest actualitza la informació continguda a les normes 

subsidiàries sobre els serveis municipals presents, detalla alguns dels requeriments exigits per 

l’ajuntament per al projecte d’urbanització del sector, així com els seus usos i aprofitaments 

que estan resumits al llarg del present annex. 

Altres antecedents utilitzats per a desenvolupar el present projecte: 

- Mapa topogràfic 1/5000 elaborat per l’ICC. 

- Mapa topogràfic 1/500 del sector SUP-2 facilitat per l’excel·lentíssim ajuntament de 

Sant Llorenç de Morunys. 

- Diversos fulls de la cartografia temàtica (mapa geològic, mapa d’usos del sòl) a escala 

1/50.000, accessibles des de la web del Dept. de Medi Ambient de la Generalitat de 

Catalunya i de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. 

 

2. DESCRIPCIÓ SEGONS PLANEJAMENT VIGENT (ARTICLE 110 I ALTRES) 

2.1. Sector urbanitzable 

1.- Definició de la zona  

Correspon a sols situats en posicions centrals i continues a àrees residencials, que cal 

acompleixin funcions lligades a l’activitat i a l’equipament.  

2.- Objectius generals  

L’objectiu bàsic és posar en el mercat sòl urbanitzable pròxim al centre urbà per 

satisfer la futura demanda d’habitatge.  

3.- Determinacions de l’ordenació 

Estàndards urbanístics:  

a) Índex d’edificabilitat brut aplicable a la totalitat del sector, 0,35 m2t/m2s.  
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b) Cessions obligatòries per a sistemes:  

1 Sistemes generals, els previstos en els plànols d’ordenació  

2 Sistemes locals  

- Verds i espais lliures, mínim el 10%de la superfície del sector.  

- Equipaments comunitaris de servei públic superior al 4% de la superfície del 

sector  

- Altres equipaments comunitaris d’interès públic amb proporció del 6% de la 

superfície del sector.  

- Vialitat: l’espai destinant a la circulació de persones serà dotat amb proporció 

del 18% de la superfície del sector.  

3.- Determinacions de l’ordenació 

Aquesta zona s’ordena mitjançant les normes subsidiàries de planejament i el pla 

parcial, que s’exposen  

4.- Determinacions de l’edificació 

4.1.- Tipus d’ordenació i tipologia, es fixa el tipis d’edificació en habitatge aïllat tipus 

casa unifamiliar o bifamiliar. 

4.2.- Índex d’edificabilitat net (IEN), esta fixat un índex d’edificabilitat net de 0,6 

m2st/m2sòl.  

4.3.- Condicions de parcel·la, es fixa la parcel·la mínima en 400 m2 amb un front mínim 

de 14 m per a habitatges unifamiliars, i una parcel·la mínima de 640m2 amb un front 

mínim de 22 metres per a habitatges bifamiliars. 

4.4.- Ocupació de l’edificació, l’ocupació màxima es del 30% del sòl. Estan fixades unes 

enretirades a límits frontal, laterals i fons de la parcel·la d’un mínim de 3 m. 

4.5.- Nombre màxim de plantes i alçada reguladora màxima. Nombre màxim de 

plantes, es de planta baixa + 2 plantes amb una alçada reguladora màxima de 9,20m. 

La planta soterrani tindrà una alçada lliure mínima de 2,20m, l’alçada lliure mínima de 

planta baixa serà de 2,50m i l’alçada lliure mínima de planta pis serà de 2,50m. 

5. Condicions de gestió 

El seu desenvolupament es preveu per iniciativa privada, sistema de compensació. 

 

2.2 Sistema d'equipaments, clau E (Article 82) 

1.- Formen el Sistema d'equipaments els terrenys assenyalats per les Normes amb aquesta 

qualificació i que es destinen a la titularitat i ús públic, d'acord amb les categories següents: 
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E.1 Cultural: cases de cultura, museus, arxius, biblioteques, fonoteques, videoteques... 

E.3 Sanitari-assistencial: centres d’assistència primària, hospitals, centres extra-

hospitalaris i residències. 

E.4 Religiós: temples i centres religiosos. 

E.5 Social: centres socials, llars de vells, centres d esplai... 

E.6 Administratiu: Administració pública, congressos, exposicions, serveis de seguretat 

pública...  

E.7 Proveïment: escorxadors, mercats i altres centres de proveïment. 

E.8 Cementiri. 

E.9 Esportiu: instal·lacions i edificacions esportives i serveis annexes. 

2.- L'edificació s'ajustarà a les necessitats funcionals dels diferents equipaments, al paisatge, a 

l'organització general del teixit urbà en què se situen i a les condicions ambientals del lloc. 

3.- La tipologia de l'edificació serà la mateixa que la de les parcel·les veïnes, adaptant-se a la 

forma d'ordenació de les zones confrontants. 

4.- L'edificabilitat neta per als nous equipaments es regularà per la major que resulta de 

considerar les possibilitats edifícatòries de les zones confrontants i els índexs següents: 

 

E1 Cultural 1,00 m2st/m2s E5 Social 1,00 m2st/m2s 

E2 Docent 0,50 m2st/m2s E6 Administratiu 1,00 m2st/m2s 

E3 Assistencial 0,80 m2st/m2s E7 Proveïment 1,00 m2st/m2s 

E4 Religiós 1,00 m2st/m2s E8 Cementiri 0,25 m2st/m2s  

  E9 Esportiu 0,50 m2st/m2s 

 

2.3. Zones verdes i jardins (article 79) 

1. 1 Formen el sistema de zones verdes els petits jardins públics, les places, rambles, 

àrees de jocs d'infants i tot espai lliure de zones verdes públiques, situat en sòl urbà, 

apte per urbanitzar o no urbanitzable. 

2. L'ús fonamental de les zones verdes és el descans, el passeig i l'esbarjo de la població, i 

per tant, el seu pendent mitjà serà inferior al 10%, l'amplària mínima serà de 12 

metres i sols s'hi admetran les construccions i instal·lacions que ajudin a aconseguir 
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aquest fi. Temporalment s'hi admet la instal·lació de fires, circs i atraccions que no 

malmetin els espais enjardinats. 

3. En cap cas s'admetran aprofitaments privats de subsòl, sòl i volada d'aquests espais. 

No obstant això, al subsòl d'aquests sistemes s'admet que s'hi situïn serveis públics, 

mantenint la titularitat pública, sempre que es garanteixi l’enjardinament la superfície. 

 

3. PLÀNOL 
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Foto 1 PK 0+000 Carrer Torrent del Pou. Vista general del SUP-2. 

 

 
Foto 2 PK 0+010 Carrer Torrent del Pou. Vista de l’espai destinat a zona verda, amb el mur de 

rocalla al fons. 
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Foto 3 PK 0+140 Carrer Torrent del Pou, vista de l’actual vial sense urbanitzar. 

 

 
Foto 4 PK 0+000 Carrer Pinyer. Punt de connexió amb la crta de la Coma. A l’esquerra el 

cobert a enderrocar i punt de connexió. A la dreta accés actual del vial sense pavimentar. 
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Foto 5 PK 0+048 Carrer del Pinyer. Intersecció del carrer del Pinyer amb el carrer Torrent del 

Pou. Vista del terreny de futur carrer del Pinyer fins a connectar amb la crta. de la Coma. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

Per a la definició completa de les obres a realitzar, es considera imprescindible disposar d’unes 

dades topogràfiques de la zona de l’àmbit del present projecte amb un nivell de detall 

suficient. La topografia digital disponible de l’Institut Cartogràfic de Catalunya té el seu màxim 

nivell de detall a l’escala 1/5000. Trobant insuficient aquest nivell de detall en alguns aspectes, 

però amb la impossibilitat econòmica de realitzar un aixecament topogràfic de la zona, l’autor 

es va posar en contacte amb l’excel·lentíssim ajuntament de la vil·la de Sant Llorenç de 

Morunys en la cerca d’una topografia més detallada. Aquest va resultar disposar d’una 

topografia 1/500 de la zona d’estudi. 

2. CARTOGRAFIA USADA 

S’ha usat la cartografia 1/5000 de l’ICC fins a disposar de la cartografia 1/500 facilitada per 

l’ajuntament de la vil·la de Sant Llorenç, així com el mapa geològic de Catalunya escala 1/5000 

de la comarca del Solsonès elaborat per l’ICC. També s’han usat els mapes topogràfics 

1/250.000 i 1/25.000 de l’ICC. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

 

En aquest annex es presenten els resultats de l’estudi geològic i geotècnic realitzat per al 

projecte de les obres d’urbanització del SUP-2 de Sant Llorenç de Morunys. L’estudi té per 

objecte realitzar la descripció i donar les característiques geològiques i geotècnies del terreny, 

així com també proporcionar dades suficients d’excavabilitat, aprofitament i classificació dels 

materials, existència de nivell freàtic i estabilitat de talussos. Donades les característiques de 

les obres a desenvolupar, consistents en la urbanització de dos vials d’escassa longitud, s’ha 

cregut convenient recórrer a la inspecció visual del terreny, basant-se en l’observació directe 

dels talussos existents així com l’ús de dades d’estudis geotècnics efectuats en solars propers a 

la zona d’actuació als quals s’ha tingut accés. 

La cartografia geològica que s’ha utilitzat correspon als fulls del Mapa Geològic de Catalunya 

de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). 

 

2.  CARACTERITZACIÓ GEOLÒGICA-GEOTÈCNIA DELS MATERIALS 

 

La zona d’estudi, situada a la zona nord del nucli urbà de Sant Llorenç de Morunys, a la falda 

del massís del Port del Comte, a la comarca del Solsonès, pertany a la serralada prepirinenca. 

Morfològicament es considera que els terrenys formen part de la vall coneguda amb el nom de 

la Vall de Lord, formada bàsicament pel riu Cardener i els nombrosos torrents que hi 

desguassen discorrent per les vessants del Port del Comte i de la Serra del Verd. La regió en 

general està dominada pels material del Secundari i en menor proporció del Terciari. 

L’alternança de les diverses sèries és important. En el cas dels sòls més superficials que trobem 

a les vessants sovint trobarem materials d’origen col·luvial del Quaternari. A nivell regional 

trobem materials cretàcics que estan formats per grans espessors de calcàries molt dures, 

difícilment atacables per la descomposició química de la roca, per la qual cosa presenten 

formes molt dretes. En canvi els materials triàsics, malgrat que els materials calcaris són així 

mateix molt consistents, la presència de capes margoses fa que en certs punts existeixin 

contrastos bruscos en el relleu, a causa de l’erosió diferencial. En alguns punts l’oligocè 

recobreix part de l’eocè, amb materials de conglomerat, producte de l’erosió antiga sobre el 

Pirineu emergent, formant una discordança amb els materials de sèries temporalment 

anteriors. 

 

2.1.  L’Eocè marí de Sant Llorenç de Morunys 

Per sobre de les calcàries i el conglomerats calcaris amb alveolines i nummulites de l’Eocè 

inferior-mig apareixen les margues, guixos i cossos lenticulars de calcàries oolítiques amb 

miliòlids del Lutecià inferior.  

A principis de l’Ilerdià s’inicia en aquest sector la transgressió responsable de l’últim cicle de la 

fase alpina pirenaica, on entre altres formacions trobem la formació de Sant Llorenç de 

Morunys. Aquesta formació està formada per una alternança d’arenisques fines i limolites, en 

les quals s’aprecia les estructures característiques de les turbidites. Aquesta inclou llentions de 

guix blanc, fibrós i nivell de margues fossilíferes. 
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2.2.  Con de dejecció 

Tots aquests nivells, però es troben coberts en la zona concreta d’estudi pels derrubis del con 

de dejecció originat pels torrents que baixen de la vessant del Port del Comte, que són els 

materials del Quaternari als que fèiem referència anteriorment. A dia d’avui els antics torrents 

de llera indefinida queden representats pel torrent de la Rasa de la Fàbrica. 

 

Per aquest motiu en tota la traça dels vials que ens ocupa hi trobem sediment al·luvial del con 

de dejecció, compost de clasts i graves subangulosos, de calcària nummulítica (originals de 

l’Eocè) de mida centimètrica i decimètrica (fins i tot de mida mètrica en els nivells més 

profunds) i matriu argilo-llimosa de color marró fosc que li aporta certa plasticitat.  

 

Sobre el citat con de dejecció s’hi ha cimentat la majoria d’edificis ubicats al nord i oest del 

nucli antic, per tant el sòl es pot considerar estable i sense risc geològic evident, per bé que els 

cons de dejecció es poden considerar actius a escala geològica.  

 

2.3.  Estudis geològics 

 

Degut a la impossibilitat de realitzar un estudi geotècnic per raons econòmiques en el pressent 

projecte, s’ha decidit usar les dades obtingudes en unes cates fetes a la mateixa localitat, 

concretament a 500 metres de distancia en una zona de característiques geològiques molts 

similars, al trobar-se molt pròxima a un torrent que prové del mateix massís del Port del 

Comte, el torrent de les Salines. 

 

Les dades esmentades es varen obtindré en dos estudis diferents, en solars adjacents i 

realitzats per empreses diferents. El primer es va realitzar per a la edificació de l’escola bressol 

del municipi, mentre que el segon es va encarregar per a la urbanització del carrer adjacent. 

Ambdós estudis es varen realitzar mitjançant l’extracció de sol en una cata realitzada al punt 

d’estudi. 

 

Amb els materials extrets es varen realitzar diversos assaig, a fi i efecte de caracteritzar 

l’explanada natural de la zona, a continuació presentem els valors obtinguts: 

 

Límits d’Atterberg 

 Estudi d’urbanització Estudi d’edificació 

Límit Líquid 24,1 27,2 

Límit Plàstic 16,6 17,8 

Índex Plàstic 7,5 9,4 

 

 

D’acord amb els paràmetres obtinguts i la distribució granulomètrica que presenta la mostra 

extreta el terreny queda classificat com a GC (grava amb argila) d’acord amb la classificació de 
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Casagrande. Alternativament si  seguim la classificació AASHTO el terreny queda classificat de 

manera coherent com a A-2-4 (0). 

 

Altres Paràmetres 

Humitat natural (en %) 7,3 

Densitat Relativa 2,63 

N (SPT) >23 

Contingut en sulfats 1.247 mg/kg 

 

El terreny no té agressivitat per sulfats d’acord amb els paràmetres de la Instrucció de Formigó 

Estructural EHE-08. 

 

Capacitat portant del terreny com a explanada en relació a la capacitat portant del terreny 

natural, per tal d’ésser utilitzat com a explanada vial, podem estimar el valor aproximat del 

CBR mitjançant el mètode de Peltier, del laboratori de Ponts et Chaussés de França. S’estableix 

el factor de suport F que es calcula per l’expressió: 

 

� =  
4.250

�� × ��
 

 

essent:  

F: Factor de suport 

IP: Índex plàstic 

LL: Límit líquid 

 

Perquè el procediment sigui vàlid, el valor de F ha d’ésser menor a 20. El valor de F així 

determinat serà molt pròxim al CBR, excepte en els sòls molt plàstics, ja que les argiles a causa 

de la seva impermeabilitat no es troben totalment saturades, en detriment del valor de CBR, 

per la qual cosa el factor de suport F es considera més real. Amb les dades que s’han obtingut 

amb els assaigs de laboratori , obtenim un valor de F = 17.  

 

Per tal de tenir una referència concreta més enllà d’aquestes correlacions es va encarregar la 

realització de l’assaig de CBR per a les compactacions corresponents al 95%, al 98% i al 100% 

de la densitat de l’assaig Proctor Modificat. 

Els resultats obtinguts són els següents: 
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Valor del CBR 

95% P.M. 98% P.M. 100% P.M. 

23 37 52 

 

Es tracta, com era d’esperar d’un sòl amb una bona capacitat portant a causa de la presència 

de grava que sovint és utilitzat com a ”recebo”.  

D’acord amb el que s’estableix en el projecte, l’explanada ha de compactar-se com a mínim al 

95% del P.M. Donat que l’explanada té una certa fracció grollera pot ésser difícil arribar a 

assolir completament aquesta densitat de compactació. Per aquest motiu i pel fet que existeix 

una petita fracció argilosa, s’assumeix de manera global, que per als  de vials de baixa 

intensitat de trànsit de la zona, com el que estem projectant, s’ha anat utilitzant l’explanada 

com a suport directe de la base de tot-u artificial en el cas de paviments asfàltics o com a 

explanada directe en el cas de paviments de formigó, amb resultats satisfactoris, tenint en 

compte l’augment de la capacitat portant del terreny sotmès a l’efecte de compactació i 

consolidació del propi trànsit abans de pavimentar.  

 

2.4.  Estimació de la pressió admissible del terreny 

 

Aquest sòl presenta valors de N (SPT )≈ 20-40 com corresponen a la seva aparença compacte. 

En realitzar-se assajos de penetració tipus DPSH, s’obtenen valors N > 40, per bé que es pot 

arribar a refús pel fet de trobar bolos de certa dimensió. Per a aquests sòls es poden adoptar 

valors de càrrega admissible de valors qa = 2,5-3,0 Kg/cm2 per a sabates aïllades i al voltant de 

qa = 1,9-2,3 Kg/cm2 per a sabates corregudes tenint en compte el factor de seguretat F = 3,0 i 

per a dimensions usuals de les sabates superficials. En el càlcul dels fonaments dels murs i per 

a l’estabilitat a enfonsament s’ha utilitzat el valor qa = 2,0 Kg/cm2 = 0,2 N/mm2  

 

L’expansivitat del terreny, d’acord amb els criteri de Chen i amb els criteris de Holtz i Gibbs és 

baixa. El criteri de perillositat per expansivitat d’acord amb les taules de Jiménez Salas és nul.  

 

3.  EXCAVABILITAT 

 

Donada la naturalesa dels materials existents a la zona d’estudi, es poden  diferenciar dos tipus 

de materials pel que fa a la seva excavabilitat: 

 Materials excavables amb cullera: materials amb poca cohesió que corresponen als 

sòls sedimentaris no cimentats d’origen col·luvial o al·luvial. Alguns materials ripables 

com ara les lutites també es consideren excavables amb cullera per bé que 

puntualment poden requerir l’ajuda del martell. 

 Materials excavables amb martell picador: correspon al material rocós que ofereix un 

aspecte més massís, com ara els gresos, calcàries i conglomerats on serà necessari 

utilitzar el martell hidràulic, ja que per la naturalesa de l’obra no es preveu utilitzar 

ripper. 
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A nivell orientatiu es pot estimar un percentatge de roca que s’haurà de trencar emprant el 

martell hidràulic al voltant del 30%, a causa de la presència de bolos mètrics en el sòl natural. 

Aquests percentatge també pot variar en funció de la potència dels mitjans d’excavació 

escollits pel contractista. Per la naturalesa de l’obra no és necessari ni convenient realitzar 

voladures.  

 

4.  DRENABILITAT DEL TERRENY I NIVELL FREÀTIC 

 

Hidrogràficament la zona estudiada es troba a la conca del riu Cardener (Llobregat). Durant la 

realització de la cala no s’ha apreciat l’existència de nivell freàtic. En excavacions de fins a 5 m. 

de profunditat en el mateix tipus de sòl no s’ha localitzat en cap cas nivell freàtic. 

 

Malgrat que en algunes publicacions especialitzades figura per als terrenys A-2-4 una capacitat 

de drenatge regular o baixa no estem d’acord amb aquesta afirmació genèrica per a aquest 

tipus de terreny en concret, de manera que considerem que la permeabilitat del sòl es pot 

considerar entre moderada i bona, és a dir es tracta en la nostra opinió de sòl moderadament 

drenant. 

 

 

 

Foto 1. Detall del sòl extret de la cala, on es pot apreciar la granulometria 

raonablement ben graduada 
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5.  ESTABILITAT DE TALUSSOS 

 

No hi ha moviments de terra en el projecte que puguin qualificar-se de certa entitat, limitant-

se a excavacions i terraplens puntuals en zones on la topografia no concorda amb la cota per 

construir els vials desitjats, treballs de saneig i reperfilat de talussos ja existents i l’obertura de 

caixa per a paviment.  

A causa de la presència de materials de tipus al·luvial majoritàriament, per bé que amb certa 

cohesió aportada per la matriu, el talús de desmunt i terraplè amb inclinació 2H:3V és estable 

a llarg termini d’acord amb les observacions efectuades sobre els talussos existents en el 

terreny. Addicionalment cal tenir en compte l’alçada reduïda dels talussos que es generaran 

durant l’obra. 

 

6.  CONCLUSIONS 

 

De l’estudi geològic i geotècnic del terreny existent al llarg de la traça dels camins ja existents 

actualment es pot sintetitzar la següent informació a manera de conclusions:  

 El terreny que trobem a la zona dels Emprius de Sant Llorenç de Morunys es 

caracteritza per la presència de materials del quaternari (al·luvial) format a partir de 

materials calcaris del terciari (Eocè). El sòl té una fracció important de roca i grava, és 

poc plàstic i es pot considerar moderadament drenant. La seva capacitat portant en 

general és bona.  

 S’estima un percentatge de roca que s’haurà d’arrencar emprant el martell hidràulic al 

voltant del 30% en funció de la potència dels mitjans d’excavació escollits pel 

contractista, i del presència irregular de bolos a partir de certa profunditat. -  No s’ha 

detectat la presència d’aigua en cap dels reconeixements efectuats.  

 L’explanada natural del vial a pavimentar, es pot classificar, amb criteris conservadors, 

com a S2 segons el Manual de Pavimentos Asfálticos para Vías de Baja Intensidad.  

 Es disposarà un gruix de 5 cm. de tot-ú artificial (addicional al paquet de 20 cm. de 

base granular) sobre l’explanada abans de compactar-la, per poder efectuar el 

correcte refinat i un compactat més eficaç. 
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Gràfic 1. Mapa geològic de l’entorn d’actuació sobre mapa topogràfic. 
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LLEGENDA GEOLÒGICA 
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1.  INTROUCCIÓ 

Es objecte d’estudi d’aquest projecte l’execució dels següents carrers; carrer Torrent del Pou i 

carrer del Pinyer, així com les obres de connexió del carrer del Pinyer amb la carretera de la 

Coma. Aquesta ultima obra esta fora de l’àrea SUP-2 establerta per l’ajuntament, però en el 

pla parcial SUP-2 elaborat i aprovat per l’ajuntament de Sant Llorenç de Morunys s’obliga a 

projectar i executar aquest enllaç. 

El carrer Torrent del Pou correspondrà a la millora i adequació d’un camí rural ja existent, 

mentre que el carrer del Pinyerer es un vial de nova creació. El traçat d’aquests carrers ve 

condicionat per el pla parcial SUP-2 que delimita els espais destinats a vialitat. 

Els càlculs de rasant han estat realitzats tot i seguint la "Instrucción de Carreteras" del MOPU, 

Norma 3.1-I.C. 

Per al càlcul d'acords de rasant s'utilitzen les fórmules que consideren les condicions 

d'estètica, i que són les següents: 

Kv = paràmetres de la paràbola 

x, y = coordenades de la paràbola 

T = longitud de la tangent en m 

D = longitud de la bisectriu en m 

Q = valor absolut de la diferència algebraica dels pendents entant per u 

ACORD VERTICAL CONVEX 

i - 1, i - 2 = pendents d'entrada i de sortida 
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ACORD VERTICAL CÒNCAU 

i - 1, i - 2 = pendents d'entrada i de sortida 

 

A continuació es presenten els llistats de les alineacions de tots els eixos que defineixen el 

conjunt de projecte. Es donen el tipus d’alineació (recta o corba), la llargada de la alineació, el 

PKdel punt respecte l’origen de l’eix, els valors X , Y i Z del punt, el radi si es una corba i 

l’azimut de l’alineació en el punt. 
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2.  TRAÇAT I REPLANTEIG DEL CARRER TORRENT DEL POU 

Alineació eix de Carrer Torrent del Pou 

Tipus PK Coord. X Coord. Y Coord. Z Azimut Radi  Longitud  

recta 0+000 383422,220 4666331,450 941,700 355,8881 
 

5 

recta 0+005 383419,026 4666335,297 941,925 355,8881 
 

5 

recta 0+010 383415,832 4666339,144 941,680 355,8881 
 

5 

recta 0+015 383412,638 4666342,991 941,246 355,8881 
 

5 

recta 0+020 383409,444 4666346,838 940,811 355,8881 
 

5 

recta 0+025 383406,251 4666350,685 940,311 355,8881 
 

5 

recta 0+030 383403,057 4666354,532 939,811 355,8881 
 

5 

recta 0+035 383399,863 4666358,379 939,311 355,8881 
 

5 

recta 0+040 383396,669 4666362,226 938,811 355,8881 
 

5 

recta 0+045 383393,475 4666366,073 938,311 355,8881 
 

5 

recta 0+050 383390,281 4666369,920 937,811 355,8881 
 

5 

recta 0+055 383387,087 4666373,767 937,561 355,8881 
 

5 

recta 0+060 383383,893 4666377,613 937,125 355,8881 
 

5 

recta 0+065 383380,699 4666381,460 937,023 355,8881 
 

5 

recta 0+070 383377,506 4666385,307 936,920 355,8881 
 

5 

recta 0+075 383374,312 4666389,154 936,818 355,8881 
 

5 

recta 0+080 383371,118 4666393,001 936,670 355,8881 
 

0,102 

corba 0+080,102 383371,057 4666393,078 936,668 355,8881 159,90 4,898 

corba 0+085 383368,045 4666396,941 936,568 357,8382 159,90 5 

corba 0+090 383365,095 4666400,978 936,465 359,8289 159,90 5 

corba 0+095 383362,273 4666405,105 936,363 361,8195 159,90 5 

corba 0+100 383359,582 4666409,319 935,926 363,8102 159,90 5 

corba 0+105 383357,023 4666413,614 935,824 365,8009 159,90 5 

corba 0+110 383354,600 4666417,988 935,721 367,7916 159,90 3,69 

recta 0+113,69 383352,461 4666420,981 935,980 369,2628 159,90 1,31 

recta 0+115 383351,853 4666422,141 935,953 369,2628 
 

5 

recta 0+120 383349,531 4666426,570 935,541 369,2628 
 

5 

recta 0+125 383347,210 4666430,998 935,439 369,2628 
 

5 

recta 0+130 383344,889 4666435,427 935,336 369,2628 
 

5 

recta 0+135 383342,567 4666439,855 935,234 369,2628 
 

5 

recta 0+140 383340,246 4666444,283 935,440 369,2628 
 

5 

recta 0+145 383337,924 4666448,712 935,338 369,2628 
 

5 

recta 0+150 383335,603 4666453,140 935,235 369,2628 
 

5 

recta 0+155 383333,282 4666457,569 935,133 369,2628 
 

5 

recta 0+160 383330,960 4666461,997 935,030 369,2628 
 

5 

recta 0+165 383328,639 4666466,426 934,928 369,2628 
 

5 

recta 0+170 383326,318 4666470,854 934,825 369,2628 
 

5 

recta 0+175 383323,996 4666475,283 934,755 369,2628 
 

3,42 

 
0+178,420 383322,410 4666478,308 934,755 369,2628 

 
0 
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Alineació part interior i superior de la vorada oest 

Tipus PK Coord. X Coord. Y Cota sobre vorada 

recta 0+000 383420,2965 4666329,85 941,770 

recta 0+005 383417,103 4666333,700 941,995 

recta 0+010 383413,909 4666337,547 941,750 

recta 0+015 383410,715 4666341,394 941,316 

recta 0+020 383407,521 4666345,241 940,881 

recta 0+025 383404,327 4666349,088 940,381 

recta 0+030 383401,133 4666352,935 939,881 

recta 0+035 383397,939 4666356,782 939,381 

recta 0+040 383394,745 4666360,629 938,881 

recta 0+045 383391,552 4666364,476 938,381 

recta 0+050 383388,358 4666368,323 937,881 

recta 0+055 383385,164 4666372,170 937,631 

recta 0+060 383381,970 4666376,017 937,195 

recta 0+065 383378,776 4666379,864 937,093 

recta 0+070 383375,582 4666383,710 936,990 

recta 0+075 383372,388 4666387,557 936,888 

recta 0+080 383369,194 4666391,404 936,740 

corba 0+080,102 383369,129 4666391,483 936,738 

corba 0+085 383366,117 4666395,345 936,638 

corba 0+090 383363,168 4666399,383 936,535 

corba 0+095 383360,345 4666403,510 936,433 

corba 0+100 383357,654 4666407,724 935,996 

corba 0+105 383355,095 4666412,019 935,894 

corba 0+110 383352,672 4666416,393 935,791 

recta 0+113,69 383350,247 4666419,820 936,050 

recta 0+115 383349,639 4666420,981 936,023 

recta 0+120 383347,317 4666425,409 935,611 

recta 0+125 383344,996 4666429,837 935,509 

recta 0+130 383342,674 4666434,266 935,406 

recta 0+135 383340,353 4666438,694 935,304 

recta 0+140 383338,032 4666443,123 935,510 

recta 0+145 383335,710 4666447,551 935,408 

recta 0+150 383333,389 4666451,980 935,305 

recta 0+155 383331,067 4666456,408 935,203 

recta 0+160 383328,746 4666460,837 935,100 

recta 0+165 383326,425 4666465,265 934,998 

recta 0+170 383324,103 4666469,693 934,895 

recta 0+175 383321,782 4666474,122 934,825 

 
0+178,420 383320,194 4666477,151 934,825 
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Alineació part interior i superior de la vorada est 

Tipus PK Coord. X Coord. Y Cota sobre vorada 

recta 0+000 383424,143 4666333,047 941,770 

recta 0+005 383417,103 4666333,700 941,995 

recta 0+010 383413,909 4666337,547 941,750 

recta 0+015 383410,715 4666341,394 941,316 

recta 0+020 383407,521 4666345,241 940,881 

recta 0+025 383404,327 4666349,088 940,381 

recta 0+030 383401,133 4666352,935 939,881 

recta 0+035 383397,939 4666356,782 939,381 

recta 0+040 383394,745 4666360,629 938,881 

recta 0+045 383391,552 4666364,476 938,381 

recta 0+050 383388,358 4666368,323 937,881 

recta 0+055 383385,164 4666372,170 937,631 

recta 0+060 383381,970 4666376,017 937,195 

recta 0+065 383378,776 4666379,864 937,093 

recta 0+070 383375,582 4666383,710 936,990 

recta 0+075 383372,388 4666387,557 936,888 

recta 0+080 383369,194 4666391,404 936,740 

corba 0+080,102 383372,980 4666394,675 936,738 

corba 0+085 383369,969 4666398,537 936,638 

corba 0+090 383367,019 4666402,575 936,535 

corba 0+095 383364,197 4666406,702 936,433 

corba 0+100 383361,505 4666410,916 935,996 

corba 0+105 383358,946 4666415,211 935,894 

corba 0+110 383356,523 4666419,585 935,791 

recta 0+113,69 383354,384 4666422,578 936,050 

recta 0+115 383353,776 4666423,738 936,023 

recta 0+120 383351,455 4666428,167 935,611 

recta 0+125 383349,133 4666432,595 935,509 

recta 0+130 383346,812 4666437,024 935,406 

recta 0+135 383344,491 4666441,452 935,304 

recta 0+140 383342,169 4666445,880 935,510 

recta 0+145 383339,848 4666450,309 935,408 

recta 0+150 383337,527 4666454,737 935,305 

recta 0+155 383335,205 4666459,166 935,203 

recta 0+160 383332,884 4666463,594 935,100 

recta 0+165 383330,562 4666468,023 934,998 

recta 0+170 383328,241 4666472,451 934,895 

recta 0+175 383325,920 4666476,880 934,825 

 
0+178,420 383324,332 4666479,909 934,825 
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3.  TRAÇAT I REPLANTEIG DEL CARRER DEL PINYER 

Alineació, eix de Carrer del Pinyer 

Tipus PK Coord. X Coord. Y Coord. Z Azimut Radi Longitud 

recta 0+000 383366,140 4666500,370 931,250 262,5330 
 

5 

recta 0+005 383361,981 4666497,594 931,550 262,5330 
 

4,01 

curva 0+009,01 383358,639 4666495,365 931,791 262,5330 39,45 0,99 

curva 0+010 383357,802 4666494,836 931,851 264,1306 39,45 5 

curva 0+015 383353,271 4666492,722 932,151 272,1993 39,45 5 

curva 0+020 383348,510 4666491,196 932,451 280,2680 39,45 5 

curva 0+025 383343,593 4666490,286 932,803 288,3367 39,45 1,14 

recta 0+026,14 383342,654 4666489,614 932,883 291,6256 39,45 3,86 

recta 0+030 383338,827 4666489,108 933,154 291,6256 
 

5 

curva 0+31,17 383334,460 4666488,501 933,506 291,6256 50,00 
 

curva 0+035 383330,636 4666488,291 933,506 296,5021 50,00 0,9 

recta 0+35,90 383329,736 4666488,257 933,569 297,6441 
 

4,1 

recta 0+040 383325,639 4666488,106 933,857 297,6441 
 

5 

recta 0+045 383320,643 4666487,921 934,398 297,6441 
 

5 

recta 0+050 383315,646 4666487,736 934,939 297,6441 
 

0,279 

recta 0+050,279 383318,337 4666488,015 934,969 302,2105 
 

4,721 

recta 0+055 383313,619 4666488,179 935,480 302,2105 
 

5 

recta 0+060 383308,622 4666488,352 936,021 302,2105 
 

5 

recta 0+065 383303,625 4666488,526 936,182 302,2105 
 

5 

recta 0+070 383298,628 4666488,700 936,343 302,2105 
 

2,68 

recta 0+072,68 383296,216 4666488,783 936,429 303,1949 
 

2,32 

recta 0+075 383293,899 4666488,899 936,504 303,1949 
 

5 

recta 0+080 383288,905 4666489,150 939,665 303,1949 
 

1,232 

recta 0+081,232 383287,675 4666489,212 939,774 303,1949 
 

0 

 

Alineació part interior i superior de la vorada sud 
Tipus PK Coord. X Coord. Y Coord. Z 
recta 0+000 383367,528 4666498,291 931,345 
recta 0+005 383363,369 4666495,515 931,645 
curva 0+009,01 383360,027 4666493,286 931,886 
curva 0+010 383359,190 4666492,757 931,946 
curva 0+015 383354,659 4666490,642 932,246 
curva 0+020 383349,897 4666489,117 932,546 
curva 0+025 383344,981 4666488,206 932,898 
recta 0+026,14 383342,982 4666487,136 932,978 
recta 0+030 383339,155 4666486,629 933,249 
curva 0+31,17 383337,995 4666486,476 933,601 
curva 0+035 383334,171 4666486,266 933,601 
recta 0+35,90 383333,272 4666486,232 933,664 
recta 0+040 383329,175 4666486,081 933,952 
recta 0+045 383324,178 4666485,896 934,493 
recta 0+050 383319,181 4666485,711 935,034 
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recta 0+050,279 383318,250 4666485,517 935,064 
recta 0+055 383313,532 4666485,680 935,575 
recta 0+060 383308,535 4666485,854 936,116 
recta 0+065 383303,538 4666486,028 936,277 
recta 0+070 383298,541 4666486,201 936,438 
recta 0+072,68 383296,091 4666486,286 936,524 
recta 0+075 383293,774 4666486,403 936,599 
recta 0+080 383288,780 4666486,653 939,760 
recta 0+081,23 383287,551 4666486,715 939,869 

 

Alineació part interior i superior de la vorada nord 

Tipus PK Coord. X Coord. Y Coord. Z 

recta 0+000 383364,752 4666502,449 931,345 

recta 0+005 383360,593 4666499,674 931,645 

curva 0+009,01 383357,251 4666497,444 931,886 

curva 0+010 383356,414 4666496,916 931,946 

curva 0+015 383351,883 4666494,801 932,246 

curva 0+020 383347,122 4666493,276 932,546 

curva 0+025 383342,205 4666492,365 932,898 

recta 0+026,14 383342,326 4666492,092 932,978 

recta 0+030 383338,499 4666491,586 933,249 

curva 0+31,17 383337,340 4666491,433 933,601 

curva 0+035 383333,515 4666491,222 933,601 

recta 0+35,90 383332,616 4666491,189 933,664 

recta 0+040 383328,519 4666491,037 933,952 

recta 0+045 383323,522 4666490,852 934,493 

recta 0+050 383318,526 4666490,667 935,034 

recta 0+050,279 383318,424 4666490,513 935,064 

recta 0+055 383313,706 4666490,677 935,575 

recta 0+060 383308,709 4666490,851 936,116 

recta 0+065 383303,712 4666491,025 936,277 

recta 0+070 383298,715 4666491,198 936,438 

recta 0+072,68 383296,341 4666491,280 936,524 

recta 0+075 383294,024 4666491,396 936,599 

recta 0+080 383289,031 4666491,647 939,760 

recta 0+081,23 383287,802 4666491,709 939,869 
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1.  INTRODUCCIÓ 

La construcció dels carrers, Carrer del Torrent del Pou i del Carrer del Pinyer I els murs 

necessaris comporten generar un moviment de terres ocasionat per desmunts i terraplens. El 

moviment de terres per terraplens el trobem en quasi tota la longitud del carrer Torrent del 

Pou, mentre que el carrer del Pinyer es en la seva totalitat en desmunt. 

Primerament es realitzaran les feines de desbrossada de les zones afectades per la 

urbanització, tot seguit es procedirà a extreure la terra vegetal per al seu ús posterior en les 

zones verdes o marges a replantar. 

Aquets treballs també inclouran l’enderroc d’una gran quantitat de metres de murs, així com la 

demolició d’un pal que es troba a la traça del Carrer Torrent del Pou. També en aquesta traça 

trobem tres arbres que seran traslladats a la zona verda prevista el present projecte 

d’urbanització. 

Els resultats dels amidaments es mostren a les taules contingudes al present Annex. S’adopta 

el criteri de signe positiu per als desmunts i signe negatiu per als terraplens. 

Aquestes taules justifiquen els amidaments corresponents al total de desmunt i terraplens.  

El moviment de terres  necessari, sense incloure increments per esponjament, es resumeix a 

les taules següents: 

 

2.  ENDERROCS 

En l’àmbit de projecte es troben un pal, que s’ha de desmuntar; tres arbres que s’hauran de 

trasplantar, 4 més a talar i diversos metres de murs de pedra seca a enderrocar en la seva 

totalitat. A més de una petita edificació a enderrocar i tram de vorera per a poder executar 

l’accés a la crta. de la Coma. Per a més informació consultar el plànol nº 3 PLANTA 

D’ENDERROCS i taula següent. 

 

 unitats medició 

Pal u 1 
Arbres a trasplantar u 3 

Arbres a talar u 4 
Mur de pedra seca m 270,747 

Petit edificació a enderrocar m2 57,193 
Vorada m2 20,128 
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3.  MOVIMENT DE TERRES 

Per tal d’adequar la topografia actual al traçat dels nous vials s’han d’efectuar una sèrie de moviments de terres detallats a les taules següents. 

 

Carrer del Pinyer 

 

  
Àrees (m2) Volums (m3) 

  
Desmunt 

Terraplè Sòl no class. Terraplè Balanç T. vegetal Total desmunt 
PK Distància Sòl no class. T vegetal 

0+003,425 3,425 1,513 4,916 2,372 5,182 5,681 -0,499 16,837 022,019 

0+011,070 7,645 17,794 5,012 0 98,489 0 97,990 57,741 156,230 

0+013,563 2,493 22,525 5,281 0 50,257 0 148,247 12,830 063,087 

0+020,000 6,437 20,504 5,177 0 138,489 0 286,736 33,657 172,146 

0+038,339 18,339 19,308 6,001 0 365,055 0 651,791 102,497 467,552 

0+040,000 1,661 19,134 6,07 0 31,924 0 683,715 10,024 041,948 

0+046,823 6,823 15,917 6,039 0 119,579 0 803,294 41,308 160,887 

0+048,339 1,516 21,517 6,632 0 28,375 0 831,669 09,804 038,179 

0+060,000 11,661 30,53 7,369 0 303,452 0 1135,121 81,632 385,084 

0+080,000 20,000 21,734 6,181 0 522,640 0 1657,761 135,502 658,142 

0+081,232 1,232 21,047 6,048 0 26,361 0 1684,122 07,535 033,896 

     
1689,803 5,681 1684,122 509,367 2199,170 
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Carrer Torrent del Pou 

  
Àrees (m2) Volums (m3) 

  
Desmunt 

Terraplè 
Sól no 

class. 
Terraplè Balanç T. vegetal Total desmunt 

PK Distància Sòl no class. T vegetal 

0+006,610 4,998 0 6,977 28,265 0 70,632 -70,632 17,435 88,067 

0+011,610 5 0 6,767 25,989 0 135,633 -206,265 34,36 169,993 

0+014,889 3,259 0 6,527 24,2494 0 82,261 -288,526 21,663 103,924 

0+016,069 1,2 0 6,564 25,721 0 30,129 -318,655 7,885 38,014 

0+020,000 3,91 0,168 6,258 25,32 0,331 100,321 -418,645 25,202 125,523 

0+040,000 20 0 6,406 16,221 1,683 415,412 -832,374 126,646 542,058 

0+049,110 9,11 0 5,369 17,847 0 155,181 -987,555 53,636 208,817 

0+060,000 10,89 0 5,316 12,371 0 164,539 -1152,094 58,179 222,718 

0+064,110 4,11 0 5,359 11,77 0 49,61 -1201,704 21,938 71,548 

0+080,000 15,89 0 5,092 8,275 0 159,225 -1360,929 83,032 242,257 

0+080,102 0,102 0 5,089 8,239 0 0,84 -1361,769 0,518 1,358 

0+100,000 19,898 0,175 4,415 2,815 1,745 109,977 -1470,001 94,557 204,534 

0+113,695 1,698 0,445 4,285 2,092 4,248 33,6 -1499,353 59,57 93,17 

0+120,000 6,305 0,314 4,267 1,87 2,394 12,491 -1509,45 26,958 39,449 

0+140,000 20 0 4,874 6,636 3,144 85,059 -1591,365 91,41 176,469 

0+160,000 20 0 4,604 7,371 0 140,065 -1731,43 94,783 234,848 

0+178,156 18,156 7,362 4,559 0,664 66,83 72,945 -1737,545 83,184 156,129 

0+178,421 0,265 7,463 2,768 0 1,695 0,088 -1735,938 0,971 1,059 

0+179,457 1,036 9,118 4,635 0,675 8,588 0,35 -1727,7 3,384 3,734 

0+180,000 0,543 10,196 4,856 0,61 5,244 0,349 -1722,805 2,577 2,926 

0+184,412 4,412 21,41 7,61 0 69,724 1,345 -1654,426 27,501 28,846 

     
165,626 1820,052 -1654,426 935,389 2755,441 
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1.  INTRODUCCIÓ 

L’objectiu del present estudi de ferm és justificar la solució adoptada per a afermar i 

pavimentar els vials d’aquest polígon industrial. Podem considerar els següents tipus de ferm:  

 Ferm de la calçada.  

 Ferm de la vorera.  

Per tal de dimensionar correctament el paquet de ferm s’ha tingut en compte el Manual de 

Pavimentos Asfàlticos para Vías de Baja Intensidad de Tráfico i també el Manual Técnico de 

Proyecto, Diseño y Uso de les Euroadoquines.  

2.  CARACTERITZACIÓ DE L’EXPLANADA 

D’acord amb les característiques geològiques i geotècniques descrites en l’annex núm. 4 

Geologia i geotècnia, ens trobem un sòl de naturalesa sedimentària. En el cas concret de 

l’indret que ens ocupa el terreny correspon a un sòl quaternari format per graves i glacis en 

una matriu argilo-llimosa que aporta certa plasticitat. 

Per aquest motiu el sòl es pot considerar de bona capacitat portant i amb una drenabilitat 

moderadament bona. 

S’estableix com a hipòtesi de projecte als efectes del dimensionament del paquet de ferms que 

el terreny natural refinat i compactat al 95% P.M. constitueix una explanada tipus S2 (amb 

característiques de bona capacitat portant), és a dir amb un CBR≥10% (superant el valor de 

15%).  

D’acord amb això i pel fet que ja es té experiència referent a la construcció de vials recolzats 

sobre aquest mateix material natural de l’explanada es pot afirmar que se n’ha observat el bon 

comportament a mig i llarg termini.  

 

3.  INTENSITAT DEL TRÀNSIT 

Els carrers que ens ocupen nomes donen accés a la zona residencial de baixa densitat que es 

preveu urbanitzar en el present projecte. Per aquest motiu la intensitat mitjana diària de 

vehicles pesants és relativament baixa i es pot assumir IMDP= 10 vp.  

D’acord amb això la categoria del trànsit seria T43(entre 6 i 11 vehicles pesants cada dia) 

segons el Manual de Pavimentos Asfàlticos para Vías de Baja Intensidad de Tráfico, 

equivalentment de tipus V4 d’acord amb la terminologia de l’INCASOL (entre 5 i 15 vehicles 

pesants -vialitat residencial secundària-), o al trànsit de categoriaC3 del Manual Técnico de 

Proyecto, Diseño y Uso de les Euroadoquines.  

4.  JUSTIFICACIÓ DEL FERM DE LA CALÇADA 

S’estableix com a hipòtesi de projecte del paquet de ferm que el terreny natural refinat i 

compactat al 95% P.M. constitueix una explanada tipus S2 (amb característiques de bona 
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capacitat portant). Es preveu també regularitzar l’explanada natural amb un sobregruix mitjà 

de la base granular de 5 cm.  

Manual de Pavimentos Asfàlticos para Vías de Baja Intensidad de Tráfico 

Segons aquest manual, per a explanada S2 i categoria de trànsit T43 correspon la secció 4221, 

la  qual es composa de les capes:  

 5 cm de mescla bituminisa. 

 25 cm de base granular de tot-u artificial  

En escollir paviment de mescla bituminosa en calent(MBC) es pot compensar el gruix del 

paviment bituminós en detriment del gruix de la base granular, aplicant les correccions 

pertinents per tenir en compte els coeficients de qualitat de cadascun del materials (C=1,0 per 

al tot-u artificial i C=1,7 per a la MBC).  

Així doncs el ferm projectat constarà de : 

 5 cm de mescla bituminosa en calent AC 16 surf S. 

 25 cm de base granular de tot-u artificial. 

Amb aquest paquet de ferm igualem el ferm de la secció 4221 sempre i quan la explanada sigui 

de categori E2. Per tant el paquet de ferm proposat està format per les següents capes sobre 

l’explanada natural refinada i compactada al 95% P.M.:  

 

Secció estructural ferm de la calçada 

 

 

  

MBC tipus S-12 sobre reg ECI 

Gruix 5 cm 

Base de tot-u-artificial 

ZA-25 98 % PM 

Gruix 25 cm 

gruix 5 cm 

Explanada E2 refinada i compactada 95 % PM 



Projecte d’urbanització del sector SUP 2 
de Sant Llorenç de Morunys 

 

Annex 7. Ferms i paviments 

3 
 

5.  JUSTIFICACIÓ DEL FERM DE LA VORERA 

Les voreres destinades al trànsit de vianants es projectaran amb una amplada d’un metre. Amb 

paviment de lloses de formigó per donar-li un caràcter més acollidor. 

Sobre l’explanada refinada i compactada, es projecta una solera de formigó en massa HM-

20/P/20/I, de 15 cm de gruix. Sobre la solera s’estendrà una base de morter fresc M7,5 on es  

col·locaran les lloses prefabricades de formigó de 4 cm de gruix. Per millorar la seva 

adherència les citades peces s’enllardaran amb ciment cola mitjançant llana. El ciment-cola 

serà específic per  a exteriors i apte per a aplicar sobre el morter fresc.  

Les juntes seran entre les lloses seran d’amplada 5mm d’acord amb les especificacions del  

fabricant, i es reompliran amb una mescla de sorra–ciment en sec. La sorra serà fina (entre 0 i 

1,5 mm) i el tipus de ciment de baix contingut en aluminat tricàlcic, és a dir d’enduriment lent.  

Secció estructural ferm de la vorera 

 

 

Base de formigó HM-20 

Gruix 15 cm 

Enllosat de peces de formigó (4cm) agafades amb ciment cola sobre 

3 cm de morter ciment, rejuntades amb sorra-ciment 

Explanada E2 rasantejada i compactada 

Base de regularització de tot-u artificial ZA-25 98% PM 

Gruix 10 cm 
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1.  INTRODUCCIÓ 

Aquest Annex fa referència a la “Senyalització Horitzontal” i “Senyalització Vertical”. No s’hi 

tracta la senyalització i abalisament provisional que siguin necessàries durant l’execució de les 

obres.  

En el present annex, es recullen els criteris i normatives emprades per la definició de la 

senyalització horitzontal i vertical. 

Als corresponents plànols de planta, Document núm. 2 del present Projecte Constructiu, es 

representen gràficament les diferents senyals verticals, així com la seva posició al llarg de la 

traça. A les mateixes plantes de senyalització es pot observar la situació de la barrera de 

seguretat i la senyalització horitzontal a pintar.  

La senyalització que es disposa correspon a la de zones residencials amb una velocitat de 

projecte de 30 km/h. Es tracta de carrers amb dos sentits de circulació separats per línia 

discontinua.  

2.  SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIAL 

Per a la definició de la senyalització s'ha seguit, adaptant-les a les circumstàncies del present 

projecte, el contingut i les recomanacions de les següents normes i documents:  

 Instrucció 8.2-IC "MARCAS VIALES"  

 Instrucció 8.1-IC "SEÑALIZACIÓN VERTICAL"  

 "SEÑALES VERTICALES DE CIRCULACIÓN tomo I. Características de las Señales" (MOPT 

Juny 1992).  

 "SEÑALES VERTICALES DE CIRCULACIÓN tomo II. Catálogo y Significado de las Señales" 

(MOPT Juny 1992).  

2.1.  Senyalització horitzontal 

La senyalització horitzontal s'ha definit, segons una velocitat de projecte de 40 Km/h i les 

característiques de tots els materials a emprar i de l’execució de la mateixa, són objecte de 

definició en els apartats corresponents del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.  

La senyalització horitzontal s'ha establert d'acord amb les següents indicacions:  

Eix de la calçada:  

 Línia discontinua de 0.10 m d'amplada amb línies de 1,5m de longitud separades 

1,0m entre elles.  

Accessos i creuaments:  

 La línia de detenció corresponent a senyal d’STOP serà M-4.1 acompanyada de la 

marca vial M-6.4.  

 Les línies de detenció corresponent a passos de vianants seran M-4.1.  
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 Les línies de passos de vianants seran M-4.3.  

Es col·locaran bandes reductores de velocitat a la crta. de la Coma a fi i efecte de millorar la 

seguretat de l’encreuament d’aquesta amb el carrer del Pinyer. 

2.2.  Senyalització vertical 

Es preveu la col·locació d’un senyal triangular de cedir el pas (R-1) de 70cm de costat en la 

intersecció del carrer Torrent del Pou amb el carrer del Pinyer, així com també en el carrer 

Torrent del Pou amb el carrer de l’Obaga Negra. També es col·locara una senyal de STOP (R-2) 

de 60 cm de diàmetre en la intersecció del carrer del Pinyer amb la crta. de la Coma. 

La col·locació de senyals de d’entrada a zona residencial (S-28) i sortida de zona residencial (S-

29) a ambdós extrems del carrer Torrent del Pou, i finalment senyals indicatius dels noms de 

carrer a l’inici dels mateixos. En els passos de vianants es col·locaran plaques de senyalització 

de 50x50cm (S13). També es disposaran senyals indicadores de la presència de les bandes 

reductores de velocitat (P-15a) de 60 cm de diàmetre a la crta. de la Coma. 

Tots els senyals aniran subjectats amb un pal d’alumini extrusionat de 76mm de diàmetre. 

Disposaran d’una alçada lliure sobre la calçada de  1500 mm. o la necessària perquè no 

interfereixin la visibilitat dels automòbils que hagin d’efectuar creuaments o incorporacions.  

La reflectància dels senyals de trànsit serà d’alta intensitat nivell II.  

Les característiques dels materials a emprar s'especifiquen en els corresponents articles del 

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.  
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1.  OBJECTIUS 

Aquest annex té per objectiu la localització dels serveis que puguin esdevenir afectats per 

l’execució de les obres de la urbanització del SUP-2 se Sant Llorenç de Morunys, així com de la 

reposició d’aquests serveis.  

2.  DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS I GENERALITATS 

Els treballs que s'han portat a terme per a la identificació dels serveis existents a la zona 

objecte d'actuació, han estat els següents:  

 Inspecció sobre el terreny de tots els serveis visibles que podien ésser afectats durant 

el desenvolupament de les obres.  

 Sol·licituds d’informació a les companyies i ajuntament per a la localització, 

identificació i caracterització dels serveis aeris o soterrats que poden quedar afectats.  

Amb les dades obtingudes s'ha portat a terme la identificació dels serveis existents, situació i 

propietari, que es presenten als plànols del projecte.  

2.1.  Abastament d’aigua potable 

Es preveu l’arrencada de les noves canalitzacions d’aigua potable des dels tubs existents 

d’aigua potable al carrer de l’Obaga Negra i a la Carretera de la Coma. A més de les connexions 

s’afectarà la canonada de la vorera de la carretera de la Coma per tal de proporcionar-li la 

protecció adequada per al pas sota calçada. 

2.2.  Línies de baixa tensió 

Es preveu l’arrencada de les canalitzacions existents de baixa tensió al carrer de l’Obaga Negra. 
En aquest punt s’haurà d’instal·lar una nova caixa de distribució. Es retirarà un pal que 
sustenta una línia en desús que travessa el SUP-2, la línia en servei va ser desviada per carrer 
de l’Obaga Negra. 

2.3.  Línies telefòniques 

En aquest punt no es preveu afectar cap servei, a part d’una arqueta ja existent al carrer del 

Pedró, des d’on sortirà la línia de telecomunicacions que donarà servei l’àrea del present 

projecte. 

2.4.  Línies d’enllumenat públic 

S’afectarà un fanal del carrer de l’Obaga Negra, des d’on es derivarà un cable per donar servei 

al SUP-2 

2.5.  Clavegueram 

S’afectarà el clavegueram que discorre pel vial del carrer del Pinyer, un cop construït el nou 

col·lector d’aigües residuals es connectarà el vell col·lector i es procedirà a enderrocar la antiga 

canonada. 
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s’afectarà la canonada d’aigües residuals que passa per la crta. de la Coma. S’haurà 

d’enderrocar el punt de connexió de l’antic clavegueram, així com construir un nou punt de 

connexió per al nou clavegueram. 

2.6.  Canonades de gas 

No hi ha canonades de gas a la zona de projecte.  

No es té constància de l’afectació de cap més servei. Malgrat això, el contractista haurà 

d’assabentar-se, prèviament al començament de l’obra, de la localització de les canalitzacions 

de serveis existents i que siguin susceptibles d’ésser afectades pels treball, fet que caldrà 

confirmar a través de les companyies o entitats que els gestionen.  

3.  NORMATIVES I REGLAMENTS APLICATS 

Normes U.N.E.  

S’ha aplicat les normatives pròpies de cada empresa concessionària o receptora.  

El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota 

índole promulgades per l’Administració de l’Estat, Autonòmica, Ajuntaments i d’altres 

organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que s’han de fer, tant si són 

esmentats com si no ho són en la relació anterior, quedant a decisió del director d’obra 

resoldre qualsevol discrepància que pugui haver.  

4.  RELACIÓ D’ENTITATS AFECTADES O AMB INSTAL·LACIONS  

A continuació hi ha una relació de les companyies que exploten els serveis existents, les seves 

adreces i el número de telèfon.  

ELÈCTRICA DE GUIXERS, S.L.  

Telf. 973 49 24 27  

C/ Rev. Bajona, 26  

25282 Sant Llorenç de Morunys  

TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.  

Ingeniería Planta Exterior  

Telf. 973 70 11 32 (Sr. Juan Martínez Molero)  

C/ Clot de les Monges, 6-8  

25007 Lleida  

ASSOCIACIÓ FONT LLUMÀ  

Telf. 973 49 21 50  

Ctra. de Solsona s/n  

25282 Sant Llorenç de Morunys 
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1.  OBJECTIUS 

L'objectiu del present estudi hidrològic i hidràulic és dimensionar les seccions de clavegueram 

pluvial i sanitari necessàries per poder en el futur evacuar les aigües pluvials i fecals 

procedents del sector SUP-2 mitjançant les clavegueres a construir en els carrers Torrent del 

Pou i del Pinyer. Es en aquest últim carrer on desguassarà un col·lector que es construirà a 

l’oest del SUP-2. Aquesta aportació externa equival a una superfície de parcel·la de 2860m2 i 

una vial de 1400m2. Per evitar sobrecarregar la xarxa de pluvials que es troba sota la carretera 

de la Coma, es portarà l’efluent del SUP-2 directament al Torrent del Pou. L’efluent sanitari 

total que es reculli circularà per gravetat fins a connectar amb la canonada existent a la 

Carretera de la Coma. Punt on es troba una canonada existent de 40 cm de diàmetre de 

formigó. 

 

2.  XARXA PLUVIAL 

2.1.  Bases de càlcul 

Per al càlcul del cabal a drenar, s’ha assumit un període de retorn T = 25 anys, període de 

retorn que es troba recomanat a la bibliografia tècnica per les xarxes pluvials en vies urbanes 

de certa rellevància o en col·lectors importants.  

Aquest període de retorn, però, no assegura que el cabal no sigui superat més d’una vegada 

cada 25 anys (és a dir no assegura que la xarxa entri en càrrega en aquest període), si bé això 

és el que caldria esperar, en termes estadístics.  

Per al càlcul hidrològic s’ha utilitzat la Instrucció 5.2-I.C., que realitza el càlcul mitjançant el 

Mètode racional.  

Els càlculs per la secció hidràulica s’han realitzat amb la fórmula de Manning, contemplant un 

col·lector de secció circular de polietilè. El valor del coeficient de Manning del material s’ha 

adaptat perquè inclogui una certa rugositat addicional representativa de les pèrdues per 

ressalts i canvis de direcció.  

En cap cas s’han contemplat fenòmens fora del moviment uniforme.  

2.1.1. Topogràfia 

S’ha utilitzat el mapa topogràfic 1:500 elaborat per l’excel·lentíssim ajuntament de Sant 

Llorenç de Morunys a fi i efecte de facilitar el projecte d’urbanització del SUP-2. 

2.1.2. Geologia  

La caracterització geològica del sòl es basa en els fulls del Mapa Geològic de Catalunya, a 

escala 1:50.000, existents en format digital en la pàgina del Departament de Medi Ambient de 

la Generalitat de Catalunya. S’ha consultat també el Mapa Geològic de Catalunya, a escala 

1:250.000 bàsicament per relacionar correctament la permeabilitat del sòl amb la litologia 

present al llarg del sector.  
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2.1.3. Usos del sòl 

La caracterització dels usos del sòl es basa en les Normes Subsidiàries de Planejament 

Municipal de Sant Llorenç de Morunys ja que la conca drenada és exclusivament urbana o està 

prevista la seva urbanització.  

2.1.4. Càlculs hidrològics 

L’objectiu del càlcul hidrològic és l’obtenció dels cabals punta associats a un cert període de 

retorn considerat. Els càlculs pluviomètrics i hidrològics s’han obtingut amb l’ajuda de la 

publicació Máximas lluvias diarias en la España Peninsular editat pel Ministerio de Fomento i 

per als càlculs s’ha seguit la Guia Tècnica: Recomanacions per als estudis d’inundabilitat 

d’àmbit local editada per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) la qual utilitza el Mètode 

Racional.  

2.1.5. Càlculs hidràulics 

L’objectiu del càlcul hidràulic és verificar les dimensions geomètriques dels elements de 

desguàs per a un cabal punta determinat. S’utilitza en primera aproximació les hipòtesis de 

moviment uniforme i permanent (formulació de Manning) per a aquesta verificació.  

2.2.  Dades pluviomètriques i càlcul de cabals 

2.2.1. Càlcul de la precipitació 

Per calcular la precipitació associada als períodes de retorn considerats T = 25 i T = 10 anys 

adoptem les recomanacions sobre estimació de precipitacions màximes recollit en la 

monografia Màximes pluges diàries a l'Espanya Peninsular editada pel Ministeri de Foment 

(1999) i que utilitza el model estadístic corresponent a la llei SQRT-ET màx, també usat per 

l’ACA.  

L'estimació de la màxima precipitació diària es troba mitjançant les isolínies que representen 

geogràficament els valors del coeficient de variació Cv i del valor mitja P: 

Cv = 0,38 

P (mm/dia) = 62 mm/dia 

Amb aquestes dades, per als diferents períodes de retorn considerats obtindrem valors del 

quantil regional Yt, també denominat factor d'ampliació Kt segons la següent taula:  

Quantil regional Yt 

T = 10 anys T = 25 anys 

1,469 1,793 

 

Realitzant el producte del quantil regional Yt, pel valor mitjà P, obtenim un quantil local Xt que 

equival a la precipitació màxima diària (sense corregir) associada al període de retorn T. Si 

efectuem la correcció aplicant el coeficient de simultaneïtat KA que incorpora l'efecte de tenir 
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una pluja d'una certa extensió i per tant no uniforme, a causa de l’extensió de la conca la 

tempesta de càlcul és minorada:  

  
         

Essent el coeficient de minoració KA: 

               (per a S > 1 Km2) 

        (per a S < 1 Km2) 

Essent: 

KA = coeficient adimensional de simultaneïtat. 

S (Km2) = superfície de conca. 

En el nostre cas es tracta de vessants de reduïda superfície i per tant el coeficient de 

minoració és unitari.  

La precipitació màxima diària corregida associada a cada període de retorn és:  

Precipitació màxima diària P’d (mm) 

T = 10 anys T = 25 anys 

91,14 111,2 

 

 

2.2.2. Intensitat de la precipitació 

A partir de la precipitació anterior es troba la intensitat mitjana diària Id associada a cada 

període de retorn T, en mm/h:  

    
   

  
⁄  

La intensitat a emprar en la fórmula del Mètode Racional (It) representa la intensitat mitjana 

horària que correspon a la precipitació de durada t hores, i és la resultant de l’equació:  

  
  

  (
  
  

)

          

       
 

La relació entre I horària (I1) i I diària (Id) és característica de l'emplaçament de la conca. Per a 

la zona objecte d'estudi es pot considerar-se un valor de I1 / Id= 11. 

D’aquesta manera es pot trobar el valor It necessari per calcular els cabals punta QP de 

cadascuna de les conques.  

2.2.3. Temps de concentració 
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Assumint que en totes les conques el flux s’unifica una vegada ha estat interceptat per la 

cuneta, es pot considerar aplicable la fórmula que determina el temps de concentració per a 

lleres, que figura a la Instrucción 5.2-I.C. “Drenaje Superficial” a manca d’un mètode més fiable 

per al seu càlcul:  

        (
 

    √       
)(

 

     
)
    

 

essent:  

Tc(hores)  = temps de concentració en zona urbana i canalització ben definida.  

L (Km)  = és la longitud de la conca, o sigui, el camí més llarg que pot recórrer una gota fins al 

punt de concentració.  

j (m/m)  = pendent mitjana de la conca fins al punt de concentració que s’estima igual a:  

  
            

        
 

Per tant per a cadascuna de les conques tindrem un temps de concentració diferent, que s’ha 

calculat, i es mostra en les següents taules, agrupant les conques pertanyents a cadascuna de 

les zones, diferenciant entre el SUP-2 i el cabal d’aportació extern:  

 

Conca núm. 
Superfície 

(m2) 
Longitud L 

(Km) 
Dif. alçada H 

(m) 
Pendent J 

(m/m) 
Temps concentració  

Tc (h) 

1 10675 0,227 9,3 0,041 0,06 

2 (aportació) 4260 0,427 14,8 0,035 0,09 

 

2.2.4. Coeficient d’uniformitat 

El coeficient d'uniformitat K segons Témez s'obté de la fórmula:  

    
  

    

  
       

 

Aquest coeficient introdueix la variabilitat de la precipitació en les conques segons la seva 

major o menor extensió i segons la durada efectiva de la precipitació (o sigui major o menor 

temps de concentració). Com que la nostra conca d’estudi té unes dimensions relativament 

reduïdes, el coeficient K pren un valor proper a la unitat.  

2.2.5. Coeficient d’escorrentiu 

El coeficient d’escorrentiu es defineix com la proporció entre l’escorrentiu superficial i la pluja 

precipitada. És un factor que depèn de la precipitació diària corregida (P’d) corresponent al 

període de retorn considerat, i del llindar d’escorrentiu corregit (P’0), que és el valor a partir 
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del qual la pluja ja deixa d’infiltrar-se i comença a córrer superficialment sota unes 

determinades condicions d’humitat del sòl.  

El coeficient d’escorrentiu es pot obtenir segons la fórmula:  

   

((
  

 
  

 
)   )  ((

  
 

  
 
)    )

((
  

 
  

 
)    )

  

El llindar d’escorrentiu es pot estimar amb l’ajuda de la taula 2.1 de la mencionada norma, 

després de fixar una sèrie de característiques del terreny de la conca, com llur pendent, 

classificació a efectes de drenatge, llurs característiques hidrològiques, l’ús de la terra, etc. 

Cal tenir present que quan la conca o superfície d’aportació sigui heterogènia, incloent zones 

de característiques diferents, s’obtindrà un valor del coeficient d’escorrentiu ponderat segons 

l’àrea i els valors d’escorrentiu de cadascuna d’elles.  

En el nostre cas, tenint en compte tres tipus d’usos del sòl: 

1. Terreny fora dels vials ocupat per les teulades i/o paviments de l’edificació potencial 

situada als marges dels carrers (assumim el màxim possible, es a dir un 30% de 6703 

m2, 2010m2 que drenen aigua conduïda cap a la claveguera). Es considera el material 

de la teula de tipus ceràmic i per tant s’assimila a una roca permeable als efectes de 

calcular el llindar d’escorrentiu P0.  

2. Terreny ocupat pel sistema viari, amb paviment de formigó o bé amb de mescla 

bituminosa, que es consideren pràcticament impermeables als efectes de calcular el 

llindar d’escorrentiu P0.  

3. Terreny de verd públic o particular, lliure d’edificació i per tant amb un cert efecte de 

retenció. El sòl considerat a aquest efecte és el tipus Q3E del Mapa Geològic de 

Catalunya, de tipus B.  

Prenem com a superfície del subsector 10.675 m2. 

El SUP-2 té 10.675 m2 en total, del quals 1068 m2 es destinen a espai enjardinat públic. La 

totalitat de superfícies agrupades per usos, que s’han tingut en compte en els càlculs es 

reflecteix a la taula següent:  

Càlcul de P0 
Superfície (en % 
sobre el total) 

P0 (mm) 

Vialitat 17,2% 1 

Edificat 28,8% 3 

Verd, públic o privat 54,0% 23 
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El sòl existent correspon, segons l’estudi geològic i geotècnic a graves i clasts en una matriu 

llimo-argilosa. En conseqüència aquests sòls es trobarien dins del grup B (seguint la 

classificació del SCS), és a dir es tracta de sòls amb una capacitat bona de drenatge.  

Amb això tenim que segons les taules de la guia tècnica Recomanacions per als estudis 

d’inundabilitat d’àmbit local editada per l’ACA els llindars d’escorrentiu són:  

 

Ús del sol 
Llindar d’escorrentiu P0 (mm) 

Sòl tipus B 

Praderia mitjana (i>3%) -espais lliures 23 

Roques permeables (i>3%) (teula 
ceràmica) 

3 

Paviments (bitum. o formigó) 1 

 

En cadascuna de les conques obtindrem el llindar d’escorrentiu global a partir de la mitjana 

ponderada dels anteriors valors, segons el percentatge de superfície que es dediqui a cadascun 

dels usos i per a cada tipus de sòl.  

Corregim el llindar d’escorrentiu obtingut Po amb el factor regional M=1,3 que segons les 

recomanacions de l’ACA és més adequat que els proposats per la Instrucció 5.2-I.C: Drenatge 

superficial, amb la qual cosa obtenim el valor de llindar d’escorrentiu corregit P’0:  

Aquests càlculs es resumeixen a continuació, recollint la classe de sòl i els usos del sòl 

representatius:  

Pendent 
del terreny 

Grup de sòl Calcul de P0 P0 % total 
P0 

ponderat 
M 

(ACA) 
P'0 

> 3 % 

B 
Paviments (bitum. o 

formigó) 
1 17,2% 

13,4 1,3 17,5 B 
Teula cerámica 

(i>3%) 
3 28,8% 

B Enjardinats (i>3%) 23 54,0% 

 

2.2.6. Cabal de disseny 

El  cabal de disseny corresponent a cada element de desguàs es pot calcular segons la fórmula 

del Mètode Racional, tenint en compte el coeficient C i la superfície S de la conca i per a 

cadascun dels períodes de retorn : 

     
       

   
 

Aplicant els diversos valors obtinguts, podem confeccionar la taula que figura a continuació, on 

es poden observar els cabals de disseny de cada conca i per a cadascun dels camins i per als 

períodes de retorn considerats. 
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Conca S (m2) L (Km) T (anys) Pd (mm) 
Coef-. 

uniformitat 
P’d (mm) 

It 
(mm/h) 

Qp 
(m3/s) 

1 10675 0,227 
10 91,14 

1,0019 
91,14 189,56 0,2547 

25 111,2 111,2 231,28 0,3588 

2 4260 0,427 
10 91,14 

1,0037 
91,14 149,24 0,0886 

25 111,2 111,2 182,09 0,1231 

 

2.3.  Dimensionament del clavegueram de pluvials 

Les canalitzacions a construir en el SUP-2 corresponen al desguàs d’aigües pluvials que es 

preveu que en el futur procedeixin de vials i edificis urbans, abocant cap al Torrent del Pou.  

2.3.1.  Cabal de disseny 

Els cabals de disseny que s’utilitzaran són els que ja s’ha calculat amb anterioritat.  

A causa de recollir aigües procedents de vials urbans es dimensiona el desguàs per a un 

període de retorn T=25 anys, verificant-se també el seu funcionament per al període de retorn  

T=10 anys que són els usuals per aquests tipus d’infraestructures urbanes. 

A continuació es verifica que la claveguera formada per un tub de polietilè de diàmetre 

exterior de 400 mm en el carrer del Torrent del Pou i de 500 mm en el carrer del Pinyer és 

correcte amb les hipòtesis anteriors. Al no verificar-se, s’ha de construir un tram del carrer 

Torrent del Pou amb diàmetre de 500mm. 

2.3.2.  Verificació de la capacitat de la claveguera pluvial 

Els càlculs de verificació de la claveguera pluvial s’han efectuat d’acord amb els criteris de la 

Instrucció 5.2-IC Drenaje transversal (MOPU, Dirección General de Carreteras, Julio 1.990). 

També s’ha seguit la publicació Drenaje Transversal de Carreteras. Obras pequeñas de paso. 

Dimensionamiento hidráulico. (MOPU. Dirección General de Carreteras, 1.983). elscritris 

anteriors han d’estar convenientment adaptats ja que no es tracta d’una obra de drenatge sinó 

d’una claveguera.  

El dimensionament hidràulic justificatiu de les obres de drenatge es realitza seguint el procés 

de càlcul basat en el flux en règim uniforme mitjançant la fórmula de Manning, ja exposada 

anteriorment.  

Per al dimensionament en règim uniforme, el pendent de la línia d’energia (S) s’iguala a la 

pendent de l’obra de drenatge (i), que ve determinat bàsicament pel pendent del curs natural 

d’aigua, si aquest existeix, havent de verificar que la velocitat dins del conducte i a la sortida no 

provoca erosions significatives.  

Per a tubs de secció circular, el radi hidràulic (Rh) i els altres paràmetres en funció de l’atura de 

la làmina lliure (h) venen determinats per les següents relacions:  
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a) Tub a secció completa:  

   
    

 
                                             

 

  
  

(  
  

 
)

   
 

 

 
 

b) Tub parcialment ple per sobre de la meitat del calat (per a d > = R):  

  
  

 
 (  

 

 
 

      

 
)             

 

 
             

 

       
 

 
 (  

      

     
) 

essent:  

α l’angle amb origen el centre del tub circular que abasta la superfície lliure de l’aigua  

K = d / D quocient entre el calat d i el diàmetre D (KP0,5)  

c) Tub parcialment ple per sota de la meitat del diàmetre (per a d < R):  

  
  

 
 (

 

 
 

      

 
)                

 

 
                   

 

 
 (  

      

 
) 

essent:  

β l’angle amb origen el centre del tub circular que abasta la superfície lliure de l’aigua.  

K = d / D quocient entre el calat d i el diàmetre D(KO 0,5)  

Els càlculs anteriors no tenen en compte la correcció de Thormann, és a dir considerem 

menyspreable la fricció de l’aire amb la superfície lliure.  

Els criteris principals de disseny que s’utilitzen són:  

 Limitar la màxima altura de la làmina lliure de l’aigua dins de l’obra de drenatge, utilitzant 

les prescripcions recollides per la Norma 5.2 - IC en la taula 1.1, on figuren els resguards 
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mínims entre l’aigua i la superfície de l’esplanada del vial en funció de la IMD d’aquesta. En 

el nostre cas la IMD és tan baixa, que el resguard es podria adoptar amb valor nul.  

 Per altre costat, s’ha d’evitar que el flux de l’aigua produeixi erosió, per això es limita la 

velocitat màxima de l’aigua en les obres de drenatge entre 4,50 - 6,00 m/s (veure taula 1.3 

de la mencionada norma) per a conductes de formigó o plàstic, i valors entre 1,5 i 2,0 m/s 

en terrenys naturals, en funció de la seva naturalesa. Tampoc és convenient velocitats per 

sota de 0,25 m/s per un cert període de retorn ja que es produirien sedimentacions.  

 Dimensionar el drenatge transversal per a un període de retorn de 25 anys, usual per a 

clavegueram pluvial urbà.  

En totes les obres de drenatge transversal es compleix que la velocitat de flux dins de la 

mateixa no supera els 6 m/s pel període de retorn considerat.  

El pendent de tots el conductes s’ha establert prioritàriament igual a l’existent en el terreny 

natural en la zona on es disposa cada desguàs, sempre i quan no es superi la limitació de 

velocitat màxima de 6 m/s.  

Les entrades a la canalització de clavegueram són pous de recollida (imbornals) o bé reixes 

interceptores.  

Efectivament, el règim uniforme es calcula segons l’equació de Manning: 

  (
 

 
)       

   
     

L’erosió localitzada és deguda a la petita obra de drenatge transversal. Per a protegir-se contra 

aquest fenomen es col·locarà, a la sortida de l’obra, una solera d’escullera entre aletes, 

rematada amb un rastell.  

A continuació es presenten els càlculs relatius a la verificació del clavegueram pluvial inclòs en 

el projecte, inclosos els càlculs de funcionament a secció plena o bé a secció parcial, d’acord 

amb els cabals obtinguts per a cada període de retorn.  

Les diferents variables que figuren a les taules són:  

Long (m)  = Longitud de l’obra de drenatge. 

H o Ø (m) = Llum de l’obra de drenatge, que pot ser l’amplada (marc) o el 

diàmetre (tub). 

I (%)  = Pendent longitudinal de l’obra de drenatge. 

Pmullat(m) = Perímetre mullat de l’obra de drenatge (a secció completa). 

S (m2)  = Secció de l’obra de drenatge (a secció completa). 

RH(m)   = Radi hidràulic (a secció completa). 
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n Manning   = Coeficient de fregament de Manning. 

v max(m/s)  = Velocitat màxima de l’aigua (teòrica a secció completa). 

Q cun(m3/s)  = Cabal màxim (teòric) que portaria l’obra de drenatge (a secció 

completa). 

Q T(m
3/s)  = Cabal de projecte (per al període de retornT). 

y T(m
3/s)  = calat real de l’obra de drenatge (per al cabal de període retorn T) 

v T(m
3/s)  = Velocitat real de l’aigua (per al cabal de període retorn T). 

T (anys)  = Període retorn (o de càlcul). 

QT/Qcun (%)  = Relació entre el cabal que porta l’obra de drenatge (associat al 

període de retorn T) respecte del cabal màxim teòric (a secció 

completa). 

Per al dimensionament de la xarxa s’han comprovat tots els trams que la componen, però per 

evitar carregar amb un excés de taules innecessàries, nomes es presenten el trams crítics, per 

demostrar que efectivament la xarxa compleix. 

Per a l’últim tram de clavegueram del Carrer del Pinyer, que es tracta del tram més 

desfavorable, ja que presenta el cabal màxim possible, la suma del cabal del SUP-2 més el 

cabal d’aportació extern, combinada amb una pendent del 5,2 %. A les següents taules podem 

veure com es compleixen les condicions de lamina lliure i velocitat. 

 

Canonada a secció complerta 

H o   (m) I (%) P mullat (m) S (m
2
) Rh (m) n manning 

v max 
(m/s) 

Q OD 
(m

3
/s) 

T (anys) Q T (m
3
/s) 

0,5 5,2 % 1,571 0,196 0,125 0,0125 4,561 0,895 
10 0,3413 

25 0,4819 

 

Canonada a secció real 

H o   
(m) 

I (%) 
T 

(anys) 
alfa (rad) P mullat (m) S (m

2
) Rh (m) n manning 

v max 
(m/s) 

Q T 
(m

3
/s) 

y T (m) QT/QOD 

0,5 5,2 % 
10 3,430 0,713 0,080 0,1125 

0,0125 
4,2522 0,3413 0,2141 0,3811 

25 3,052 0,808 0,104 0,1285 4,6444 0,4819 0,2612 0,5381 

 

Mostrem els càlculs de l’últim tram del carrer Torrent del Pou amb tub de 400 mm. Aquest 

punt pot resultar conflictiu. Per a tal afecte es considera un cabal corresponent al 50% del total 

que genera el SUP-2, ja que es proporcional a la superfície que aquest tub dona servei. 
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Canonada a secció complerta 

H o   (m) I (%) P mullat (m) S (m
2
) Rh (m) n manning 

v max 
(m/s) 

Q OD 
(m

3
/s) 

T (anys) Q T (m
3
/s) 

0,4 1,00 % 1,257 0,126 0,1 0,0125 1,723 0,217 
10 0,129897 

25 0,182988 

 

Canonada a secció real 

H o   
(m) 

I (%) 
T 

(anys) 
alfa (rad) P mullat (m) S (m

2
) Rh (m) n manning 

v max 
(m/s) 

Q T 
(m

3
/s) 

y T (m) QT/QOD 

0,4 1,00 % 
10 2,966 0,663 0,070 0,105 

0,0125 
1,783 0,129897 0,217 0,600 

25 2,297 0,797 0,095 0,119 1,933 0,182988 0,282 0,845 

 

Per últim, els càlculs de l’últim tram del col·lector del carrer Torrent del Pou, ja que tot i tenir 

el mateix diàmetre que el del carrer del Pinyer, te molt menys pendent i això li fa perdre 

capacitat. Per a aquesta comprovació es considera el 85% del cabal total, ja que es a la 

superfície del sector que s’estima que aquest tram de col·lector dona servei. 

 

Canonada a secció complerta 

H o   (m) I (%) P mullat (m) S (m
2
) Rh (m) n manning 

v max 
(m/s) 

Q OD 
(m

3
/s) 

T (anys) Q T (m
3
/s) 

0,5 1,00 % 1,571 0,196 0,125 0,0125 2,00 0,393 
10 0,216 

25 0,305 

 

Canonada a secció real 

H o   
(m) 

I (%) 
T 

(anys) 
alfa (rad) P mullat (m) S (m

2
) Rh (m) n manning 

v max 
(m/s) 

Q T 
(m

3
/s) 

y T (m) QT/QOD 

0,5 1,00 % 
10 3,021 0,815 0,106 0,130 

0,0125 
2,049 0,216 0,265 0,551 

25 2,481 0,951 0,138 0,145 2,210 0,305 0,331 0,777 

 

 

Criteris a complir per donar per vàlid el traçat i el dimensionament dels col·lectors s’han de 

complir els criteris següents, pel que fa a pendents, diàmetres i velocitats:  

Pendents: 

 Pendent mínim: 0,3%. Un pendent menor podria comportar problemes de 

sedimentacions amb la conseqüent pèrdua de secció dels col·lectors.  

Diàmetres: 

 Els diàmetres interiors dels col·lectors de PEAD han de ser el suficientment grans per 

possibilitar el pas dels cabals calculats per a cada perfil amb el corresponent pendent.  
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 Diàmetre mínim de 400 mm. Un diàmetre inferior podria comportar problemes per 

obturacions d’elements sòlids, encara que prohibits, que pugui portar la xarxa.  

Velocitats: 

 Velocitat mínima: 0,6 m/s. Una velocitat menor podria comportar problemes de 

sedimentacions de partícules en suspensió i de sòlids.  

 Velocitat màxima: 6,0 m/s. Una velocitat major podria provocar un desgast excessiu als 

col·lectors escurçant-los la vida útil. 

Així doncs el disseny de la xarxa de pluvials queda verificat. 

 

2.4 Elements auxiliars de la xarxa 

Pous de registre i arquetes 

Els pous de registre es col·locaran a una interdistància màxima de 50 metres. Es col·locaran 

pous en tots el canvis de direcció del traçat, de canvi de diàmetre i en l’inici de cada col·lector. 

En els punts intermedis es col·locaran arquetes per connectar els tubs de connexió dels 

embornals amb la canonada de pluvials. 

Degut al pendent moderat de la xarxa, i per evitar que la velocitat de l’aigua es mantingui 

entre trams consecutius, tots els pous de registre tindran un ressalt a fi i efecte de que en 

l’inici de cada tram la velocitat sigui la menor possible. 

Embornals 

El número d’embornals a col·locar en un vial varia en funció de l’amplada i del pendent del 

carrer i s’ha pres com a orientativa la següent taula que correspon a un embornal amb 

dimensions unes 0,70x0,30 m. 

 

Pendent (%) 0,5 1 2 4 8 10 

Cabal absorbit (l/s) 20 21 22 23 14 11 

 

 

3.  XARXA DE SANEJAMENT 

3.1.  Criteris de dimensionat 

- S’utilitzarà Polietilè autoportant de diàmetre nominal mínim 315 mm (diàmetre 

interior mínim de 271 mm). 
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- S’utilitzaran els cabals estimats segons la llicència d’activitats (m3/dia) . En el cas 

que no tinguin la llicència d’activitats s’utilitzarà una dotació teòrica de 45 

m3/ha/dia. 

- La velocitat màxima permesa és de 5 m/s. 

- Per garantir l’autoneteja de les seccions cal que la velocitat pel cabal a secció plena 

sigui superior a 0,5 m/s i que la velocitat per a un calat igual a una cinquena part 

del diàmetre sigui superior a 0,3 m/s. 

 

3.2.  Dimensionat de la xarxa de sanejament 

En els punts on no es té llicència d’activitats s’ha utilitzat una dotació teòrica de 45 m3/ha/dia. 

La superfície neta s’ha calculat a partir de la superfície total de cada parcel·la pel seu índex 

d’ocupació, estimat en uns 0.6 m2 d’ocupació/m2 totals. 

Per fer el dimensionament també s’ha considerat l’efluent provinent del sector situat a l’oest 

del SUP-2 que esta previst que aboqui el seu efluent en la canonada que te origen a la part 

superior del Carrer del Pinyer. 

 

 

3.3.  Normativa tècnica aplicable 

 Decret  130/2003,  de  13  de  maig,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  dels  serveis 

públics de sanejament (DOGC núm. 3894 de 29/05/2003). 

 Reïal Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes 

aplicables  al  tractament  de  les  aigües  residuals  urbanes.  (BOE  núm.  312  de 

20/12/1995). 

 Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

Tuberías de Saneamiento de Poblaciones”. (BOE núm. 228 de 23/09/1986) 
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1.  INTRODUCCIÓ 

L’objectiu del present annex és verificar que la xarxa d’abastament prevista és suficient per 

atendre els cabals de consum ordinari dels edificis situats en el vial i connectats a la xarxa, així 

com els cabals requerits pels hidrants d’incendi en situació d’emergència, d’acord amb els 

requeriments del Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i de 

protecció contra incendis en els edificis, complementaris de la NBE-CPI/91.  

La xarxa s’ha projectat seguint la informació de l’Associació Font Llumà que gestiona el servei 

d’aigua proporciona. La normativa i indicacions de la companyia hauran d’observar-se en tot 

moment. En qualsevol cas la decisió definitiva l’haurà de prendre l’esmentada companyia 

subministradora, essent el que es presenta en aquest annex una proposta. 

2.  DESCRIPCIÓ DE LA XARXA 

2.1 Canonades de distribució 

Les canonades previstes son de polietilè d’alta densitat (PEAD 100), de diàmetre nominal 

exterior DN 110mm i de diàmetre nominal exterior DN 75mm, segons cada tram i de pressió 

nominal PN 16 Kg/cm2. El tub es col·locarà en una rasa d’amplada mínima 50 cm, enterrat a 

una profunditat de 100 cm de la rasant de les voreres o 115 cm en el cas de discórrer per la 

calçada. El tub es disposarà sobre un llit de sorra i haurà de quedar totalment protegit amb un 

gruix mínim de 10 cm per sota i 10 cm per sobre. El traçat de la canonada serà per les voreres 

d’ambos costats dels carrers. En els encreuaments perpendiculars a la calçada es preveu que la 

canonada vagi embeinada dins d’un tub de polietilè corrugat doble paret de Ø200 mm protegit 

amb formigó.  

Els ramals indicats en els plànols estaran dotats de claus de pas de comporta, de fosa i junta 

elàstica, accionades mitjançant volant (si la clau de pas es troba en l’arqueta) o bé casos 

mitjançant eix telescòpic accessible per trampilló de fosa). Les claus de pas s’allotjaran en 

arquetes de dimensions suficients per tal de poder accionar-les còmodament. 

L’origen dels nou ramals son en la canonada que discorre pel costat nord del carrer de l’Obaga 

Negra així com també en la canonada que discorre per la Carretera de la Coma. Prop dels 

punts d’enllaç s’emplaçaran unes tronetes amb la clau de pas general dels nou ramals. 

2.2 Hidrants 

L’hidrant a ubicar serà del tipus soterrat, amb entrada de 100 mm i amb una sortida de 100 

mm ràcord BCN. Estaran senyalitzats segons marca la norma UNE 23-033-81 “Protecció i lluita 

contra incendis. Senyalització”. La distància entre els hidrants no ha d’ésser superior a 200 m, 

mesurats per espais públics i al mateix temps cap punt d’una façana del sector, a nivell de 

terra, està a més de 100 m de l’hidrant més proper.  

2.3 Escomeses 

Es preveu connectar diverses escomeses al llarg d’aquest tram, amb comptadors col·locats al 

paviment de la vorera, situades a ambdós marges oposat del vial. Les escomeses estaran 
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connectades a la canonada de distribució mitjançant collarins de fosa o de polietilè 

electrosoldable, segons requeriment de la companyia, o mitjançant peça especial en T si el 

diàmetre és superior a 50 mm.  

3.  CABALS DE DOTACIÓ 

En aquest apartat s’estimaran els cabals instantanis amb els que s’haurà d’abastir la població 

per tal de garantir un correcte funcionament de la xarxa. 

La dotació que s’haurà de subministrar a cada habitatge es basa en les prestacions de les cases 

tipus de la urbanització existent. Segonsel nombre d’aixetes i/o aparells que hi hagi instal·lats 

el cabal instantani varia, i ho fa segons l’expressió següent:  

      ∑   

On:  

• Qm, cabal instantani per habitatge (en l/s)  

• • k, coeficient de simultaneïtat, que dependrà del nombre d’aixetes i/o aparells connectats 

a la xarxa per cada habitatge i que es regirà per l’equació: 

    
 

√   
   (sent n el nombre d’aixetes i/o aparells)  

• Qi, cabal a consumir per cada element connectat a la xarxa (en l/s), valors que es troben en 

a taula 2.1 Cabals instantanis mínims per cada tipus d’aparell del CTE. S’han suposat un 

total de 18 elements connectats a la xarxa en cadascun dels habitatges, que es 

distribueixen de la manera següent:  

- 4 rentamans, amb un cabal instantani de 0,05 l/s.  

- 2 dutxes, amb un cabal instantani de 0,2 l/s.  

- 1 banyera, amb un cabal instantani de 0,3 l/s.  

- 2 bidet, amb un cabal instantani de 0,1 l/s.  

- 4 tasses de wàter, amb un cabal instantani de 0,1 l/s.  

- 1 pica a la cuina, amb un cabal instantani de 0,2 l/s.  

- 1 rentaplats, amb un cabal instantani de 0,15 l/s.  

- 1 safareig, amb un cabal instantani de 0,2 l/s.  

- 1 rentadora, amb un cabal instantani de 0,2 l/s.  

- 1 aixeta garatge, amb un cabal instantani de 0,2 l/s.  

Per tant, el cabal instantani per les instal·lacions de cada habitatge és de 0,59 l/s.  
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A més cal tenir en compte la zona verda que es construirà en el present sector i pot requerir 

d’algun tipus de reg en cas de sequera. S’ha considerat adient una dotació mitjana per aquest 

supòsit de 4l/dia per cada metre quadrat de superfície a regar, valor que s’ha obtingut de les 

“Recomanacions de l’Associació Espanyola d’Abastament i Sanejament”. Aproximadament 

l’àrea de reg té uns 450 m2. Per tant, caldrà 0,02 l/s.  

Amb aquesta dades ja es pot dimensionar la xarxa ja que els diàmetres de les diferents 

canonades es basaran en la suma dels cabals del nombre de habitatges als quals facin arribar 

el servei. 

El cabal unitari punta (instantani) per a cada escomesa, atenent que les activitats existents 

s’estableix al voltant de 5 l/s. Per aquest motiu s’han projectat escomeses de diàmetre inferior 

a Ø50 mm, d’acord amb la Normativa NIA i el CTE. És evident que la canonada PE Ø110 mm és 

suficient per assegurar tots els subministraments. Nomes es poden posar diàmetres inferiors 

en aquelles canonades que no prestin servei a cap hidrant 

Com ja s’ha dit anteriorment es preveu col·locar un hidrant de 1.000 l/min (entrada Ø100 mm) 

que equival a un cabal instantani de 16,66 l/s. Per a aquest cabal la velocitat de l’aigua en la 

canonada de Ø110 mm (Øint = 90 mm) es situa propera 2,65 m/s que és una velocitat que es 

situa per sota de la velocitat màxima que manté la funcionalitat de la canonada. La pressió 

residual requerida a la sortida de l’hidrant (1 atm) ha de venir garantida per la companyia, i 

donada la situació del dipòsit no ha d’oferir problemes.  

La dotació de cabal en cas d’incendi és la que dimensiona la xarxa d’abastament, com és usual 

en sectors de poc consum ordinari.  

4. NORMATIVA TÈCNICA APLICABLE 

• Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini 

públic hidràulic. (BOE 6/6/2003). 

• Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria 

d’aigües de Catalunya. (DOGC 21/11/2003). 

• l Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la 

calidad del agua y el consumo humano. (BOE 21/02/2003). 

• Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, porel que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de aguas. (BOE 24/07/01). 

• Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías 

de abastecimiento de agua. (BOE núm. 236 i 237 de 2/10/1974 i 3/10/1974 

respectivament). 

• Normas Tecnològicas NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento” y NTE-

IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego”. 
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5. CÀLCULS HIDRÀULICS 

A causa dels baixos consums que hi haurà en situació normal, no és necessari verificar les 

pèrdues de càrrega de la xarxa, ja que seran reduïdes. Així mateix per als cabals en situació 

d’incendi, en estar en el futur la xarxa mallada, no és possible aplicar formulacions com les de 

Darcy-Colebrook sinó caldria recórrer per al càlcul aproximat amb la modelització matemàtica i 

resolució mitjançant el mètode de Hardy-Cross, fora de l’abast del present projecte. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX  12 

ENLLUMENAT PÚBLIC 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El present annex té per finalitat exposar tècnicament l’execució de la xarxa d’enllumenat del 

vials projectats en el SUP-2 de Sant Llorenç de Morunys, a causa de les obres de d’urbanització 

de la zona. Es redacta aquest annex als efectes de justificar davant dels organismes 

competents que el nou enllumenat complirà les condicions i garanties mínimes exigides per la 

reglamentació vigent, amb el fi d’obtenir les autoritzacions administratives pertinents. 

Els vials objecte de projecte tindran poc transit al nomes donar a accés a la zona de nova 

urbanització i no estar-hi previst cap equipament que generi un gran transit de vehicles o 

persones.  

La instal·lació respondrà a les exigències de la següent normativa:  

 Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció 

del medi nocturn.  

 Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de 

la Llei 6/2001.  

 Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les  seves Instruccions Tècniques 

Complementàries (Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost). En particular les Instruccions 

que afecten la instal·lació que ens ocupa són les següents: ITC-BT-03, ITC-BT-04, ITC-

BT-05, ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-09, ITC-BT-12, ITC-BT-13, ITC-BT-14, ITC-BT-15, ITC-

BT-16, ITC-BT-17, ITC-BT-18, ITC-BT-21, ITC-BT-22, ITC-BT-23 i ITC-BT-24.  

 Normes Tecnològiques de l’Edificació NTE IEE –Enllumenat Exterior-.  

 Reial Decret 2462/1985, de 18 de desembre sobre l’homologació de columnes i bàculs.  

 Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre Prevenció de Riscos Laborals.  

 Reial Decret 1627/97 sobre Disposicions mínimes en matèria de Seguretat i Salut en 

les Obres de Construcció.  

 Condicions imposades pels Organismes Públics i Ordenances Municipals.  

 Reial Decret 1890/2008, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament 

d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions 

tècniques complementàries EA-01 a EA-07.  

2.  ANTECEDENTS. 

Actualment no existeix cap tipus d’enllumenat viari ja que el solar es troba sense urbanitzar.  

El carrer de la Obaga Negra sí que gaudeix d’enllumenat, tot i que es tracta d’un enllumenat 

antic amb cables aeris, serà justament en un dels fanals d’aquest carrer on es farà la derivació 

per poder alimentar els nous fanals projectats. 

La nova instal·lació es projecta amb criteris de sostenibilitat i eficiència energètica, minimitzant 

l’impacte ambiental i reduint la despesa elèctrica del municipi. 
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3.  PLANTEJAMENT DEL PROJECTE I SOLUCIÓ ADOPTADA 

La canalització destinada a ampliar l’enllumenat consisteix en dos tubs de PEAD de diàmetre 

160 mm (un de servei i l’altre de reserva). Els tubs es protegiran amb sorra sota la vorera o bé 

amb prisma de formigó en els creuaments de vial, havent de col·locar arqueta en ambdós 

marges dels encreuaments. Aquestes noves canalitzacions enllaçaran amb la instal·lació 

existent des d’un fanal actual. Degut a que la instal·lació existent es de caràcter aeri es 

disposarà una caixa de distribució a fi i efecte de fer la transició cap al soterrament de cables i 

de tal forma que es pugui utilitzar en un futur soterrament de les instal·lacions situades al 

carrer de l’Obaga Negra. 

El sistema d’enllumenat que s’ha projectat en base a criteris que es refereixen a la importància 

de vial tant per densitat de trànsit de vehicles o persones com per amplada de calçada. Com 

que el vial és utilitzat tant per vianants com per vehicles rodats, el requisit lumínic més 

important és la intensitat i en segon terme la uniformitat, per bé que complint sempre els 

valors mínims recomanables per aquests tipus de vials.  

En l’elecció de la font de llum, s’opta per una làmpada de vapor de sodi de baixa pressió 

(V.S.A.P..) de 70 W de potència, que es el tipus usat en el municipi de forma que es redueix la 

quantia de recanvis que s’han de tindre. Per condicionants estètics es muntaran les 

lluminàries, d’estil clàssic, sobre columnes de fosa de 4.0 m. d’alçada, situades cada  15 ml. 

aproximadament en disposició unilateral. Per augmentar el rendiment lumínic les lluminàries, 

també de tipus clàssic, seran de flux asimètric amb làmpada horitzontal. Cada lluminària 

portarà equipament de doble nivell accionat per línia de comandament. 

Els valors mínims a contemplar segons la normativa són:  

 luminància mitjana (màxima) de 20 a 25 lux (mínim amb doble nivell, de 7 lux). - factor 

d’uniformitat de luminàncies U0mínim del 30%.  

Aquests valors són coherents amb la taula 6 del Decret 8/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova 

el Reglament que desenvolupa la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de 

l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. La zona correspon a E3 ja que es tracta de sòl 

urbà. Es limita el flux d’hemisferi superior (FHS) de la lluminària a un màxim del 15%, per bé 

que la lluminària escollida compleix amb FHS<1%.  

Es disposarà línia de comandament de doble nivell accionada mitjançant rellotge astronòmic 

per tal de reduir la intensitat lumínica a les hores de menor trànsit de vehicles i persones 

(aproximadament entre les 00:00 i les 6:00), per tal d’estalviar energia elèctrica i tenir en 

compte criteris de sostenibilitat ambiental.  

La xarxa de distribució i alimentació de les lluminàries es realitzarà amb conductors unipolars o 

manguera multipolar allotjats a l’interior de conductes corrugats de PE, i que aniran per 

l’interior de rases i arquetes per tal de facilitar l’estesa i escomesa de cables. Sota la vorera els 

tubs podran anar protegits per sorra, si així es preveu en el pressupost del projecte.  
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Els conductors seran de coure amb aïllament termoplàstic de 0,6/1 KV, és a dir aptes per a una 

tensió nominal entre fases de fins a 1000 volts o bé fins a 600 volts entre fase i el terra. 

L’estesa del cablejat es realitzarà per mitjà de cables trifàsics amb neutre, on la secció mínima 

serà igual a la secció dels conductors de fase, o per a seccions superiors a de 10 mm2, meitat 

de la secció dels conductors de fase, amb un mínim de  10 mm2, i seccions nominals usuals en 

el mercat, tals com 6, 10, 16, 25, 35 i 50 mm2 amb aïllament tipus PVC i segons normes UNE 

per a una tensió de prova de 1.000 V.  

Per a la P.A.T. s’utilitzarà cable nu de coure de 35 mm2 col·locat dins la rasa, i connectat a 

javelines d’acer recobert de coure, de longitud suficient.  

Per al càlcul de tota la xarxa s’ha assumit una caiguda de tensió màxima al final dels ramals 

d’un 3%, el que correspon per a una alimentació a 400 V una caiguda de tensió màxima de:  

E = (3 x 400)/100 = 12 V  

El càlcul de les seccions, segons criteri de caiguda de tensió màxima igual o inferior al 3% de la 

tensió nominal, es basa en el principi de línia amb càrrega uniformement repartida. Les dades 

per als càlculs són les següents:  

E = (1,8 x W x L)/ (56 x U x S)  

essent:  

E: caiguda de tensió màxima en Volts  

W: Potència acumulada en cada tram  

L: longitud del tram en metres  

S: secció del cable en mm2 

U: Tensió de la línia  

1,8: Coeficient senyalat pel RBT per majorar les potències i que engloba el consum dels 

equips auxiliars de les làmpades i l’efecte dels armònics. 

Els càlculs numèrics generats per l’aplicació d’aquestes fórmules es mostren al final d’aquest 

Annex.  

El feix d’il·luminació es projectarà al damunt del carrer pavimentat.  

Durant les hores en què el trànsit del vial sigui molt reduït, és dir la presència de vianants o 

vehicles sigui nul·la, els nivells d’il·luminació es reduiran, per aconseguir un enllumenat 

racional mitjançant la instal·lació d’un equip de doble nivell que anirà amb comandament 

centralitzat. Les ordres del comandament es transmetran a través de la línia de 2x2,5 mm2 que 

també anirà col·locada sota tub. La idea és reduir el consum del punt de llum, sense perjudicar 

sensiblement el comportament de la làmpada en quant a la seva estabilització, arrencada, 

duració, rendiment, etc. Això s’aconsegueix fent treballar les làmpades al 60%, 

aproximadament, de la seva potència nominal, amb la qual cosa l’estalvi d’energia elèctrica és 

evident. El flux lluminós que s’obté és generalment superior al 50% del nominal. Reduccions 



Projecte d’urbanització del sector SUP 2 
de Sant Llorenç de Morunys 

 

Annex 12.Enllumenat Públic 

4 
 

més grans de potència reduirien els rendiments del sistema i, reduccions inferiors serien poc 

rendibles. 

3.1.  Suport i lluminàries 

Els punts de llum estaran formats per columnes SALVI de fosa de ferro de 4,0 metres d’alçada 

model VILLA MIXTA (o equivalent), i lluminària SALVI OCHOCENTISTA 760 amb làmpades de 

70W V.S.A.P. asimètriques amb microreflector (o equivalent), amb difusor de policarbonat 

transparent i grup òptic amb tancament que garanteixi IP67, segons detalls de projecte, i dotat 

d’equip de doble nivell. A la portella de la columna hi haurà l’escut de l’Ajuntament. La 

cimentació s’efectuarà en un dau de formigó en massa HM-20/20/P/I, amb perns embeguts 

per la cimentació. Les mides del dau de cimentació recomanades pel fabricant són de 

60x60x65 cm.  

3.2.  Canalitzacions 

Entre columna i columna es col·locaran dos tubs corrugats de doble capa soterrats en una rasa 

i protegits amb arena, per al pas de les línies de l’enllumenat.  

3.3.  Subministrament elèctric 

El subministrament es farà per part de la companyia ELÈCTRICA DE GUIXERS, S.L. i en qualsevol 

cas en enllaçar en una instal·lació existent, és a  dir, es tracta d’una ampliació inferior a 5 kW, 

només és preceptiu que la companyia requereixi el butlletí (MTD) de l’instal·lador si es 

necessités un augment de la potència contractada, extrem que no es preveu.  

A les instal·lacions de Baixa Tensió es tindrà en compte el repartiment de les càrregues per 

aconseguir el màxim equilibri en els diversos conductors que integren la instal·lació, així com 

determinar la subdivisió de les possibles pertorbacions que puguin ser originades per avaries, 

afectant el mínim possible les diferents parts de la instal·lació. 

En els esquemes unifilars de la instal·lació s'inclouen les línies que s'han calculat segons 

l'esmentat Reglament i a més s'indiquen els receptors de la instal·lació i la secció dels 

conductors, així com les característiques dels dispositius de  protecció.  

4.  DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ I CÀLCULS ELÈCTRICS. 

El projecte compren la instal·lació del nou enllumenat públic en els carrers Torrent del Pou i 

carrer del Pinyer, del SUP-2 del terme. 

Comprèn l’enllumenat del carrer Torrent del Pou, a partir de la derivació des del fanal existent 

en el C/ l’Obaga Negra.  
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4.1.  Relació de receptors a instal·lar 

TOTAL SECTOR AMPLIACIÓ:  

Vial Núm. Lluminàries 

C/ Torrent del Pou 11 Lluminàries 70 W VSAP 

C/ del Pinyer 4 Lluminàries 70 W VSAP 

Potencia total nous receptors (11+4) x 70 W x 1,25 = 1312,5 W ≈ 1325 W 

 

4.2.  Dades subministraments  

Considerant un factor de correcció d’1,8 per al càlcul de caigudes de tensió i intensitats segons 

ITC-BT-09 per a làmpades de descàrrega, i un coeficient de 1,25 per al consum dels equips 

d’encesa de les làmpades; disposem de les següents dades:  

Tensió  

400 / 230V 50 Hz  

Potència instal·lada 

Consum làmpades noves:  15 Lluminàries 70W VSAP = 1050 W  

Es requereix un augment de potència de 1325 W, aquest augment de potencia, al ser 

relativament petita es probable que es pugui absorbir amb la xarxa actual sense 

necessitat d’efectuar cap ampliació, si ve aquest supòsit haurà de ser ratificat per 

l’ajuntament de la vil·la i la companyia subministradora. 

Potència de càlcul  

1,8 x 1050 = 1.890 W  Total pot. càlcul tram nou 

 

4.3.  Instal·lació elèctrica 

Com es pot observar en els plànols de distribució d’enllumenat públic, la instal·lació elèctrica 

es farà de la següent manera :  

Es farà una connexió des del fanal existent en la confluència amb el C/ de l‘Obaga Negra, des 

d’on partirà una línia en derivació. Per facilitar les tasques de connexió es farà una nova 

arqueta en el costat oposat del carrer, a fi i efecte de facilitar els possibles treballs de 

soterrament de les instal·lacions aèries de l’esmentat carrer. L’alimentació entre punt de llum i 

punt de llum es farà amb manguera RV (o RVK) de secció d’acord amb el que figuri en els 

plànols del projecte per la línia d’enllumenat i de 2x2,5mm2 per alimentar el control de la 

senyal del doble nivell. Els conductors aniran sota tub corrugat soterrat i es connectaran a la 
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caixa de connexió (caixa de borns) de dins de cada columna i es connectaran entre elles totes 

les lluminàries de la mateixa línia.  

Els fanals estaran connectats també al cable de PAT i entre ells amb fil nu de coure de secció 

35 mm2  en contacte amb la sorra, amb una pica almenys cada cinc fanals, obligadament una a 

la primera i una altra a la del final de cada ramal.  

La caixa de connexió serà de plàstic de doble aïllament en la que hi haurà uns borns de 

connexió i un interruptor magnetotèrmic I+N de 10A com a protecció de la lluminària des d’on 

sortirà una manguera de coure tipus RVK de 5x2,5mm2 per alimentar l’equip de doble nivell. 

4.4.  Instal·lació de terres 

Es col·locarà soterrat directament a terra en la rasa que hi passen els tubs corrugats, un cable 

de coure despullat de 35mm2 i que farà entrada i sortida a cada columna, connectant-se 

directament a la columna, mitjançant el born corresponent.  

Es clavarà una pica de 2,5 metres de llargada i 18,3 mm de diàmetre a l’extrem de cada sector i 

una a cada 2 columnes de la mateixa línia d’enllumenat com a mínim. La posada a terra 

s'instal·larà amb l'objecte de limitar la diferencia de potencial entre aquesta i les masses 

metàl·liques dels receptors, per a poder assegurar l'actuació de les proteccions de la 

instal·lació en general.  

Els conductors de protecció per a l’alimentació de les lluminàries seran de la secció adient al 

conductor de fase que l’alimenta tal com s'indica en la instrucció ITC-BT-18.  

Es realitzaran connexions equipotencials entre els punts de llum i els elements metàl·lics 

propers que siguin accessibles, com per exemple tanques metàl·liques, etc.. segons els que 

disposa el REBT 20002 i la instrucció ITC-BT-18.  

4.5.  Càlculs elèctrics 

Es consideren conductors de 6 mm2 en la línia d’enllumenat de la zona del SUP-2 i a 

continuació es verifica que la caiguda de tensió no supera el 3% en la totalitat de la instal·lació, 

tal com estableix el REBT 2002.  

En desconèixer exactament les seccions dels conductors existents aigües amunt (segons dades 

de l’ajuntament la majoria de cables conductors antics son de 10 mm2 ) s’assumeix que la 

caiguda de tensió disponible per al tram d’ampliació és del 0,4% (del 3% permès en el total de 

la instal·lació), és a dir de 1,6 V. 

A continuació es mostra el quadre amb els càlculs elèctrics efectuats.  

Com es desprèn del citat llistat de càlculs s’obté una caiguda de tensió parcial acumulada per 

la línia principal que després es ramifica en 2, punts on hi haurà la màxima caiguda de tensió. 

Així s’assoleix un total de 1.08 V que significa un 0,27%, clarament per sota del 0,4% que 

havíem assumit com a caiguda de tensió màxima disponible.  
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Càlcul de secció dels conductors 

Tensió :          400 Volts. 

Factor que multiplica la potència nominal de les làmpades de descàrrega:  1,80 

Factor de potència (cos φ ) 0,95 

Conductivitat del coure (σ )  56 

 

  

TRAM 
LONG 

(m) 
Potència 

(W) 
Potència 

Acuml. (W) 

Secció 
conductor 

(mm2) 

Intensitat 
(A) 

C. tensió 
parcial (V) 

C. Tensió 
Acum. (V) 

Línia 1. Carrer Torrent del Pou 

Enllaç - 1.1 20 70 1050 10 2,87 0,17 0,17 

1.1 -1.2 16 70 980 10 2,68 0,13 0,29 

1.2 - 1.3 16 70 910 10 2,49 0,12 0,41 

1.3 - 1.4 16 70 840 10 2,30 0,11 0,52 

1.4 - 1.5 16 70 770 10 2,10 0,10 0,62 

1.5 - 1.6 18 70 700 10 1,91 0,10 0,72 

1.6 - 1.7 16 70 630 10 1,72 0,08 0,80 

1.7 - 1.8 16 70 560 10 1,53 0,07 0,87 

1.8 - 1.9 16 70 490 10 1,34 0,06 0,94 

1.9 - 1.10 16 70 420 10 1,15 0,05 0,99 

1.10 -1.11 19 70 350 10 0,96 0,05 1,04 

Línia 2. Carrer Pinyer est 

1.11 - 1.12 17 70 140 10 0,38 0,02 1,06 

1.12 - 1.13 16 70 70 10 0,19 0,01 1,07 

Línia 3. Carrer Pinyer oest 

1.11 - 1.14 23 70 140 10 0,38 0,05 2,17 

1.14 - 1.15 16 70 70 10 0,19 0,03 2,19 

Caiguda de tensió final 1,08 V 0,27 % 
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5.  CÀLCULS LUMÍNICS 

Aquest càlculs no s’han efectuat en el present projecte degut a la mana de recursos 

disponibles, al no disposar ni de la ma d’obra necessària ni del software de simulació adient. 

Així doncs s’ha efectuat una estimació de la quantitat de lluminària necessària. Aquesta s’ha 

fet en base a la ja existent en el municipi, que funciona de forma correcta amb unes 

separacions entre lluminàries d’entre 15 i 20 metres. 

Cal dir però que en anteriors ocasions l’empresa SALVI, S.L. subministradora dels aparells de 

lluminària ha realitzat els estudis d’il·luminació necessaris per a determinar la quantia exacte 

de lluminàries necessàries ens la construcció o reforma de carrers del municipi. 

S’adjunta informació referent a la qualitat i requeriments de la columna i de la lluminària 

seleccionades per al  projecte, que són del catàleg del fabricant SALVI. 
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ANNEX 13 

XARXA DE BAIXA TENSIÓ 
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1.  OBJECTE 

El present annex té com a objectiu justificar la solució escollida per a prolongar la xarxa de 

distribució elèctrica al llarg de tot el SUP-2 del municipi de Sant Llorenç de Morunys fins arribar 

a electrificar la última de les parcel·les contingudes, així com manifestar que la nova xarxa 

reuneix les condicions i garanties mínimes exigides per la reglamentació vigent, amb el fi 

d’obtenir les autoritzacions administratives pertinents. 

2  ANTECEDENTS 

Actualment la línia de distribució elèctrica discorre pel carrer de l’Obaga negra, punt on es 

preveu fer la connexió. Aquesta és subterrània i titularitat de la companyia concessionària 

Elèctrica de Guixers, S.A. amb seu a Sant Llorenç de Morunys. La xarxa a construir haurà de 

tindre el vist-i-plau de la companyia distribuïdora. 

Les línies de baixa tensió en servei tenen origen ales estacions transformadores existents, de 

manera que no hi haurà cap intervenció en línies de mitja tensió (MT).  

3  REGLAMENTACIÓ I DISPOSICIONS OFICIALS I PARTICULARS 

Es recull les característiques dels materials, els càlculs que justifiquen la seva utilització i la 

forma d’execució de les obres a realitzar, donant compliment a les següents disposicions:  

 Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions Tècniques Complementàries 

(ITC) segons el R.D. 842/2002, de 2 d’agost.  

 Normes Tecnològiques de l’Edificació NTE IER – Xarxa exterior (BOE 19 de juny de 

1984).  

 Decret de 12 de març de 1954 pel qual s’aprova el Reglament de Verificacions 

Elèctriques i Regularitat en el subministrament d’energia.  

 Normes particulars i de normalització de la companyia subministradora d’energia 

elèctrica.  

 Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre Prevenció de Riscos Laborals.  

 Reial Decret 1627/97 sobre Disposicions Mínimes en  matèria de Seguretat i Salut en 

les Obres de Construcció.  

 Condicions imposades pels Organismes Públics afectats i Ordenances Municipals.  

 Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de 

subministrament  

 elèctric.  

 Normes UNE declarades d’obligat compliment.  

 Recomanacions d’UNESA.  

Seran també d’obligat compliment les Normes Particulars de la Companyia Subministradora, 

així com la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les referides disposicions, i 

també la nova legislació aplicable, que es promulgui amb anterioritat a la contractació de la 

present obra.  
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4.  PREVISIÓ DE POTÈNCIA 

La distribució d’energia del present projecte, prové de línies de mitja tensió a 25 KV, que 

arriben a les E.T. existents. Dels centres de transformació surten les diferents línies soterrades 

de baixa tensió, que arriben als diferents abonats a través dels armaris anomenats CDU (caixes 

de distribució per a urbanitzacions) on hi haurà les derivacions pròpies de la línia, elements 

generals de protecció i/o les derivacions de les escomeses domiciliàries que caldrà connectar 

als comptadors dels abonats (caixes de protecció i mesura).  

La sortida de les línies de distribució de la baixa tensió, tenen el seu origen en els quadres de 

distribució situats en el centre de transformació corresponent.  

La secció dels cables de les línies de distribució serà amb conductors de secció 3(1x240)+ 

(1X95) mm2 Al.  

Aquestes seccions de conductors en cap cas hauran de provocar una caiguda de tensió 

superior al 7% des de l’ET fins l’últim abonat.  

La baixa tensió es subministrarà a 400/230 V, procedent dels centres de transformació 

existents, propietat de la companyia elèctrica.  

La potència total requerida (previsió de càrregues)per a cada abonat que s’alimenti des de la 

instal·lació de distribució es calcula segons la fórmula:  

Pt= Pv+ Pg+ Pl+ Pe  

essent:  

Pv: potencia corresponent a habitatges, d’acord amb  la ITC-BT-10 Previsió de càrregues per a 

subministres en BT. S’estableix valors des de 5,75 KW (electrificació bàsica -cas de pisos 

reduïts-) o bé a 9,2 KW (electrificació elevada -cas d’habitatges unifamiliars grans-).  

Pg: potència garatges, es determina a raó de 10 W/m2, amb un mínim de 3,45 KW.  

Pe: potència de l’enllumenat públic (de l’ordre de 0,7 W/m2 de vial).  

A partir de Pt podem determinar aplicant un factor de potència mig (cos ϕ) de valor 0,97 la  

potència del transformador necessari  

Ptrafo= Pt/ cos ϕ 

Les càrregues així calculades a ascendeixen a un valor de 153 KW de potencia, que són les que 

s’han considerat per determinar les seccions dels conductors.  

P =  
16 ℎ��������� · 9,2 ��/ℎ�������� + 1835 �� · 0,0007 ��/��

0,97
= 153 �� 
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5.  DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 

5.1.  Traçat de la xarxa elèctrica 

Per la dotació de subministrament als diversos equipaments existents i futurs s’ha dissenyat la 

xarxa de manera ramificada amb 1 circuit de baixa tensió. 

Les línies generals de distribució elèctrica parteixen des del quadre de baixa tensió del Centre 

de Transformació, fins la Caixa de Distribució Urbana (CDU) i a partir d’aquí partiran les 

escomeses per connectar cada Caixa de Protecció i Mesura. La xarxa elèctrica en el seu 

recorregut només afectarà terrenys de domini públic.  

Separació respecte altres serveis 

Els conductors de baixa tensió estaran separats d’altres instal·lacions per les distàncies 

mínimes en cm. donades en la taula següent, i quedaran sempre per sobre de clavegueram i 

conduccions d’aigua en general. Tot i així en cas de no poder mantenir les separacions mínimes 

especificades es toleraran separacions menors sempre que es disposin proteccions especials: 

SERVEI 
SEPARACIO 

HORITZONTAL (cm) 
SEPARACIÓ VERTICAL 

(cm) 

Clavegueram 60 50 

Gas 50 50 

Telefonia 30 -- 

Baixa tensió 20 20 

Mitja tensió 30 30 

 

5.2  Canalitzacions 

La instal·lació elèctrica anirà enterrada, en general discorrent sota la vorera, a una profunditat 

de 50 cm; 80 cm en el cas de discórrer sota la calçada. Les canalitzacions seran amb tub de PE, 

de doble paret, corrugada l’exterior i llisa l’interior, dotats de fil guia. El tub anirà protegit per 

un prisma de formigó HM-15/20/P/I amb 10 cm de gruix per sobre del tub i 5 cm per sota del 

tub. 

5.3.  Conductors 

Els conductors a utilitzar en la instal·lació seran d’alumini homogeni, unipolars, RV 0,6/1 KV 

(aïllament de polietilè reticulat), enterrats sota tub de PVC de 110 mm de diàmetre, amb unes 

seccions de 150 o 240 mm2 (segons Normes Tècniques de Construcció i Muntatge de les 

Instal·lacions Elèctriques de Distribució de la companyia subministradora). 

Per a la secció del neutre es podrà utilitzar la secció immediatament inferior d’entre les 

anteriors, llevat per les fases de 25 mm2 en què el neutre es col·locarà d’igual secció. 
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El càlcul de la secció dels conductors es realitzarà tenint en compte que el valor màxim de la 

caiguda de tensió no sigui superior a un 7% de la tensió nominal i verificant que la màxima 

intensitat admissible dels conductors quedi garantida en tot moment. 

5.4.  Enllaços i connexions 

Els enllaços i connexions dels conductors s’efectuaran seguint mètodes o sistemes que 

garanteixin una perfecta continuïtat del conductor i el seu aïllament. Així mateix haurà de 

quedar perfectament assegurat la seva estanqueïtat i resistència contra la corrosió del terreny 

a l’ambient.  

Un mètode apropiat per a la realització de connexions pot ser mitjançant la utilització de la 

tenalla hidràulica i l’aplicació d’un revestiment a base de cinta vulcanitzable.  

5.5.  Sistemes de protecció 

La xarxa de BT estarà protegida contra els efectes de les sobreintensitats que puguin 

presentar-se en la mateixa, pel que s’utilitzarà els següents sistemes de protecció:  

 Protecció davant sobrecàrregues: s’utilitzaran fusibles calibrats convenientment 

ubicats en el quadre de BT dels centres de transformació, des d’on surten els circuits. 

En cas que hi hagi canvis de secció caldrà col·locar fusibles en caixes generals per a 

protegir les reduccions de secció.  

 Protecció davant curtcircuit: s’utilitzaran els mateixos fusibles calibrats ubicats en el 

quadre de BT del centre de transformació. El càlcul exhaustiu de les corrents de 

curtcircuit figurarà en el projecte d’instal·lació elèctrica que desenvoluparà la pròpia 

companyia. En qualsevol cas s’observarà que les proteccions ubicades en inici de línia, 

vàlides per la protecció de sobrecàrregues, també són aptes per la protecció a 

curtcircuit. 

En segon lloc, per la protecció contra contactes directes, s’han pres les mesures següents:  

 Situació del circuit elèctric enterrat sota tub en una rasa practicada a l’efecte, amb la 

finalitat de resultar impossible un contacte fortuït amb les mans per part de la gent 

que circula pel carrer.  

 Allotjament dels sistemes de protecció i control de la xarxa elèctrica, així com totes les 

connexions pertinents, en caixes o quadres elèctrics aïllats, els quals necessiten d’útils 

especials per procedir a la seva obertura.  

 Aïllament de tots els conductors amb polietilè reticulat (RV 0,6/1 KV), amb la finalitat 

de recobrir les parts actives de la instal·lació.  

En tercer lloc, per la protecció contra contactes indirectes, la Companyia Subministradora 

obliga a utilitzar en les seves xarxes de distribució en BT l’esquema TT, és a dir el neutre de BT 

posat directament a terra i masses de la instal·lació receptora connectades a terra separada de 

l’anterior, així com la utilització en dita instal·lació d’interruptors diferencials de sensibilitat 

adequada al tipus de local i característiques del terreny.  
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Per altra part, és obligat la connexió del neutre a terra en el centre de transformació i cada 200 

m en xarxes subterrànies, llevat que la longitud de cada un dels circuits sigui inferior a la 

ressenyada, el neutre es connectarà coma mínim un cop a terra al final de cada circuit.  

5.6.  Situació dels equips de mesura 

A fi de facilitar la presa periòdica de les lectures que marquen els comptadors, perquè les 

facturacions responguin a consums reals, aquests quedaran a l’interior d’un mòdul prefabricat 

homologat de fàcil accés.  

Aquest mòdul haurà de disposar d’obertures adequades i haurà d’estar connectat mitjançant 

canalitzacions encastades fins a una profunditat d’1 m. sota la rasant de la vorera. En situar-se 

en la tanca circumdant de la parcel·la dit mòdul estarà a 0,50 m sobre la rasant de la vorera.  

Les caixes de protecció i mesura seran de material aïllant de classe A, resistents als àlcalis, 

autoextingibles i precintables. Les envolvents hauran de disposar de ventilació per evitar 

condensacions. Tindran com a mínim en posició de servei un grau de protecció IP-433, llevat 

de les seves parts frontals i les exposades als cops,  en les que una vegada efectuada la seva 

col·locació en servei, la tercera xifra característica no serà inferior a 7. 

El càlcul i disseny dels fusibles de la Caixa de Protecció-Mesura i Escomesa es realitzarà en 

funció de la potència real demanada per l’escala en qüestió. 

6.  CÀLCULS ELÈCTRICS 

El Projecte de la instal·lació elèctrica soterrada que desenvoluparà la companyia 

subministradora detallarà els càlculs de dimensionament dels conductors i l’aparamenta i 

demés elements de maniobra i protecció.  

En qualsevol cas s’utilitzaran les fórmules generals:  

-  Sistema Trifàsic  

I = Pc/ √3 x U x cos ϕ= amp (A)  

e = √3 x I [( L x cos ϕ/ k x S x n) + (Xux L x sin ϕ/ 1000 x n)] = volts (V)  

-  Sistema Monofàsic  

I = Pc/ U x cos ϕ= amp (A)  

 

-  cdt = 2 x I [( L x cos ϕ/ k x S x n) + (Xu x L x sin ϕ/ 1000 x n)] = volts (V)  

essent:  

Pc: potència de càlcul en W  

L : longitud de càlcul en m  
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cdt: caiguda de tensió en V  

K : conductivitat Cu (K=56) Al (K=35) Al-Acer (K=28)  

I : Intensitat en A  

U : Tensió de servei en V (trifàsica o monofàsica) 

S : secció del conductor en mm2 

cos ϕ: factor de potència  

n : nombre de conductors per fase  

Xu: reactància per unitat de longitud en mΩ/m 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 14 

XARXA DE TELECOMUNICACIONS  



 
 

 

 



Projecte d’urbanització del sector SUP 2 
de Sant Llorenç de Morunys 

 

Annex 14. Xarxa de telecomunicacions 

 
 

ÍNDEX 

1.  OBJECTE .................................................................................................................................... 1 

2.  ANTECEDENTS .......................................................................................................................... 1 

3.  REGLAMENTACIÓ I DISPOSICIONS OFICIALS I PARTICULARS ................................................... 1 

4.  MATERIALS ............................................................................................................................... 2 

5.  EXECUCIÓ DE RASES PER A CONDUCCIONS TELEFÒNIQUES .................................................... 2 

6.  CANONADES I FORMIGONAT DE LES CANALITZACIONS .......................................................... 2 

7.  SEPARACIÓ ENTRE CANALITZACIONS TELEFÒNIQUES I ALTRES SERVEIS ................................. 3 

 

 

 



Projecte d’urbanització del sector SUP 2 
de Sant Llorenç de Morunys 

 

Annex 14. Xarxa de telecomunicacions 

1 
 

1.  OBJECTE 

El present Annex té com a objectiu justificar tècnicament les infraestructures de 

telecomunicacions que figuren en el present projecte, així com exposar davant els Organismes 

Competents que l’esmentada xarxa reuneix les condicions   garanties mínimes exigides per la 

reglamentació vigent, amb la fi d’obtenir l’autorització administrativa i l’execució de la 

instal·lació, servint de base alhora de procedir l’execució de l’obra.  

2.  ANTECEDENTS 

La Companyia TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. és l’operadora del subministrament de 

telecomunicació, propietària de la xarxa i encarregada del manteniment de la infraestructura 

en el terme municipal de Sant Llorenç de Morunys. 

Degut a que en el carrer de l’Obaga Negra no hi ha actualment una instal·lació de 

telecomunicacions, s’ha d’anar a fer la connexió de la xarxa projectada a una arqueta situada 

al xamfrà del carrer del Pedró amb el carrer de l’Obaga Negra. Des de l’esmentada arqueta 

sortirà la canalització mitjançant un prisma rectangular soterrat que contindrà el número 

indicat de tubs, per alimentar la distribució als futurs abonats 

La infraestructura de telecomunicació es realitzarà amb tubs de PE doble paret de diàmetre 

125 mm o 63 mm segons s’indiqui. En els canvis de direcció i en les previsions de connexió als 

edificis es col·locarà un pericó, per facilitar la posterior col·locació del fil guia. 

3.  REGLAMENTACIÓ I DISPOSICIONS OFICIALS I PARTICULARS 

El present annex recull les característiques dels materials, els càlculs que justifiquen la seva 

utilització i la forma d’execució de les obres a realitzar, donant compliment a les disposicions 

vigents.  

A més de totes les disposicions generals, seran d’especial aplicació les normatives de la 

Companyia Telefònica Nacional d’Espanya, per a les obres de canalitzacions telefòniques.  

Seran també d’aplicació els acords signats amb les companyies subministradores i la 

Companyia Telefònica Nacional d’Espanya.  

En el projecte d’urbanització executiu és definirà el nombre de tubs de PVC així com les 

mesures dels corresponents pericons de derivació, ajustant-se el mateix a les directrius que 

estableix la Companyia Subministradora.  
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4.  MATERIALS 

Tots els materials compliran les especificacions de les Normatives i Institucions dictades per la 

Companyia Telefònica Nacional d’Espanya.  

Els materials compresos en el present projecte son: 

 Tubs de PE de 110 mm.  

 Tubs de PE de 63 mm.  

 Suports distanciadors.  

 Fils guia i demés accessoris.  

 Arquetes tipus MF i les seves tapes.  

 Arquetes tipus HF i les seves tapes. 

 Arquetes tipus DF i les seves tapes. 

5.  EXECUCIÓ DE RASES PER A CONDUCCIONS TELEFÒNIQUES 

Les execucions de les rases i emplaçament de les cambres, s’efectuaran ajustant-se a les 

dimensions expressades als plànols, llevat disposició en contra per part del Facultatiu Director 

de les Obres, si ho considera necessari. 

Les rases s’excavaran en sentit ascendent per a facilitar la sortida de les aigües. En realitzar la 

rasa es farà un curat anivellament del fons, donant-li un lleuger pendent cap a les cambres i 

arquetes, per tal d’evitar punts baixos a la canalització, que facilitin l’acumulació de residus. Un 

cop realitzada la rasa, col·locades les canonades i abocat el formigó que les recobreix, es 

procedeix al seu replè en tongades de vint centímetres (0,2 m), regant i compactant sobre 

cada una d’elles, per a aconseguir un grau de compactació equiparable al terreny circumdant. 

6.  CANONADES I FORMIGONAT DE LES CANALITZACIONS 

Un cop anivellada la rasa, se li abocarà una capa de formigó de 8 cm (0,08 m) i sobre aquesta, 

es col·locarà la primera capa de tubs, subjectant-los  amb un suport distanciador cada setanta 

centímetres (0,7 m). Col·locada aquesta capa s’abocarà el formigó dintre, fins a cobrir tres 

centímetres (0,03 m), col·locant llavors la segona  capa. L’operació es repetirà tantes vegades 

com capes de tubs tingui la canalització, fins escampar sobre l’ultima una protecció de vuit 

centímetres (0,08) de formigó.  

Tot seguit es reomplirà la rasa de material seleccionat. La unió dels tubs de PE, es realitzarà 

acoblant l’extrem recte d’un d’ells amb l’extrem de la copa de l’altre i unint-los amb maniguet, 

o bé encolant-los.  

Els àrids, a utilitzar en el formigó, no han de superar un format de vint-i-cinc mil·límetres 

(0,025 m) en un vuitanta per cent (85 %), tolerant-se en el quinze per cent (15 %) restant fins a 

una dimensió de trenta mil·límetres (0,025 m) en un vuitanta-cinc per cent (85 %), tolerant-se 

en el quinze per cent (15 %) restant fins a una dimensió de trenta mil·límetres (0,03 m).  
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Per a la prova dels conductes, es passarà a través d’ells un cilindre de deu centímetres (0,1 m) 

de longitud i de diàmetre corresponent segons la Normativa de C.T.N.E. 

7.  SEPARACIÓ ENTRE CANALITZACIONS TELEFÒNIQUES I ALTRES SERVEIS 

S’observarà una separació mínima de vint-i-cinc centímetres (0,25 m) amb línies de baixa 

tensió, referides aquestes mides als dos punts més propers  entre cable d’energia i el 

parament exterior del bloc de formigó, que protegeix els conductes de la canalització 

telefònica. 

Pel que fa a l’aigua i al clavegueram, les distàncies mínimes entre llurs punts més propers 

seran de trenta centímetres (0,3 m).  

En cap cas hauran d’anar superposades la canalització telefònica i la d’un altre servei 

qualsevol, en trams superiors a un metre de longitud (1 m).  

ENCREUAMENTS:  

Els encreuaments amb altres serveis compliran les següents condicions:  

Aigua, gas, electricitat i clavegueram, guardaran una distància, entre punts més propers 

d’ambdues conduccions, de trenta centímetres (0,3 m) com a mínim.  

Es procurarà que el clavegueram passi inferior a la canalització telefònica, mentre que el gas 

haurà d’encreuar superior a ella.  

Als punts d’encreuament no coincidirà cap confluència ni junta de canalització.  

SEPARACIÓ AMB ALTRES INSTAL·LACIONS:  

Els tubs de telefonia estaran separats dels conductes d’altres instal·lacions per les distàncies 

mínimes en cm donades en la taula següent, i quedaran sempre per damunt de la conducció 

de clavegueram, tot i així en cas de no poder mantenir-les separacions mínimes especificades 

es toleraran separacions menors sempre que es disposin proteccions especials:  

 

SERVEI 
SEPARACIO 

HORITZONTAL (cm) 
SEPARACIÓ VERTICAL 

(cm) 

Clavegueram 60 50 

Gas 50 50 

Telefonia 30 -- 

Baixa tensió 20 20 

Mitja tensió 30 30 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El present annex te com a objectiu descriure les especies de jardineria escollides, així com el 

sistema de reg per al present projecte. El criteri general ha estat escollir especies autòctones, 

per evitar la intrusió d’espècies invasores i minimitzar les tasques de manteniment. En l’únic 

punt del projecte en el que trobem jardineria es a la zona verda projectada, ja que al tractar-se 

d’una zona amb amplis jardins no s’ha cregut necessari situar arbrat o altres tipus de plantes 

en els carrers. 

 

2.  DEFINICIO DELS TREBALLS A REALITZAR 

2.1.  Operacions prèvies 

Abans d’haver esbrossat res i havent estudiat la traça dels carrers, la Direcció Facultativa (DF) 

seleccionarà els exemplars afectats que mereixin la pena de ser conservats per trasplantament 

a lloc de les zones verdes on més puguin fer falta i millor puguin sobreviure.  

En cas que es trasplantin, s’estudiaran les possibilitats de mantenir-los in-situ mentre duri el 

procés de les obres i així posteriorment poder realitzar un trasplantament directe i en una 

fase, al seu lloc definitiu. En cas que no es pugui perquè el procés de l’obra ho impedeix, es 

procedirà al trasplantament indirecte i en dues fas es d’aquests arbres (extracció de 

l’exemplar, ubicació en acopi determinat per la DO dins de l’obra o a viver i posterior 

trasplantament en el seu lloc definitiu). 

 

2.2.  Preparació del terreny 

Una vegada finalitzada l’obra civil i efectuats els moviments de terra generals, es passarà el 

subsolador a les zones del terreny compacte a plantar, a una fondària de 40 cm. Posteriorment 

s’incorporarà una subase granular o de materials a definir per la DF de 10 cm, finalment es 

procedirà a l’estesa de 15 cm de terra vegetal adobada, i al seu anivellament.  

Just abans de la sembra s’incorporen 5 cm d’una una barreja de terra vegetal de 75% de sauló i 

25% de compost vegetal de primera qualitat per conformar el llit per la sembra de la pradera. 

S’anivella i es repassa el terreny, amb medis manuals i mecànics, per a obtenir el perfil 

d’acabat i el terreny llis. Pel que fa als arbres, l’aportació de terres es realitza puntualment per 

a cada exemplar en el moment de la plantació. 

 

2.3.  Plantació 

La plantació es realitza segons els bons mètodes de la jardineria. Pel que fa a la plantació 

d’arbres, cal obrir un forat de plantació de 1,2x1,2x1,2m amb l’extracció de tota la terra. A 

continuació es col·loca l’arbre vertical i s’omple el sot amb el 50% de terra vegetal i el 50% de 
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substrat arenós. Es compacta manualment i de forma lleugera la terra al seu voltant fins que 

l’arbre queda totalment ancorat. Finalment es con forma una pou de com a mínim 1,5 m de 

diàmetre i amb una capacitat de mínim 50 litres d’aigua. Immediatament es realitza un primer 

reg abundant. 

Durant l’obra i mentre no es faci l’entrega definitiva de l’obra, caldrà regar manualment tots 

els arbres. 

En el moment de plantar caldrà tenir en compte no enfonsar massa l’arbre ni deixar-lo massa 

al descobert. Així que prèviament a la plantació cal conèixer la cota final del terreny. 

Pel que fa als arbres a trasplantar, i en cas que no es pugui fer un trasplantament directe, cal 

determinar un espai dins l’obra que estigui resguardat del vent, on aquests arbres es puguin 

acopiar durant el temps necessari des que s’extreuen del seu emplaçament original fins a 

poder-los col·locar al seu emplaçament definitiu. 

Per iniciar el transplantament, es farà un repicat d’arrels i es conformarà el pa de terra 

intentant que hi contingui el màxim d’arrels petites. El transport dels arbres, amb el seu pa de 

terra conformat, es farà després d’haver obert les rases per acopiar els arbres.  

Un cop col·locats els arbres al sot, aquesta es reomplirà amb sauló i es regarà periòdicament 

per a mantenir els arbres en bones condicions. L’empresa constructora haurà de tenir en 

compte les èpoques idònies de trasplantament i de plantació dins el seu pla d’obra. 

2.4.  Subministre d’espècies  

La compra del material vegetal es farà després que la DF esculli i marqui els arbres en el viver 

de procedència. Els arbres hauran de complir les característiques especificades al projecte, pel 

que fa la mida i el perímetre del tronc, formació de les branques i copa, així com la seva 

presentació. 

La DF podrà demanar informació sobre les condicions de cultiu en el viver, les vegades que ha 

estat repicat, i podrà exigir que es compleixi la normativa especificada en les Normes 

Tecnològiques de Jardineria del Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles de Catalunya. El 

subministre de les espècies es farà en l’època adequada i en les millors condicions per a 

l’arbre, és a dir, el transport des del viver es realitzarà el mateix dia de la plantació. Les 

espècies es protegiran amb els medis adequats pe r no patir ferides i evitar que s’assequin les 

arrels. Prèviament a la càrrega en el camió, es lligaran les branques i alhora de carregar i 

descarregar caldrà tenir en compte la fragilitat del material vegetal. El mateix camió de 

transport repartirà els arbres a la obra. 

Es realitzaran els treballs de manteniments segons s’especifica en el projecte i segons les 

Normes Tecnològiques de Jardineria del Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles de Catalunya 

referents al manteniment de zones verdes. 

3.  DESCRIPCIÓ DE LES ESPÈCIES 

Les espècies considerades per al present projecte són: 
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 Moixera vera (Sorbus aria). És un arbre caducifoli, les fulles del qual fan de 5 a 12 cm 
oval·lades o el·líptiques, serrades irregularment. Les fulles adultes són tomentoses i 
blanquinoses al revers. Arriba a fer de 6 a 15 m d'alt. La fusta es molt dura, de color 
blanc a marro vermellos. A Catalunya es trova sobretot al pis montà generalment 
entre 700 i 1.800 m d'altitud. 
 

 

 

 Til·ler (Tilia platyphyllos). És un arbre originari d'Europa central tot i que s'ha escampat 

per tot el continent Europeu. A Catalunya es pot trobar als Pirineus, al Montseny, a 

Montserrat i a les Muntanyes de Prades. És un arbre caducifoli de fulles simples. Les 

fulles són grans d'entre 8 i 14 cm de llarg, el limbe té forma de cor, els marges són 

dentats de manera irregular. Les fulles són de color verd fosc per l'anvers i més 

pàl·lides i amb vellositats blanquinoses pel revers. És un arbre gran, que pot arribar a 

mesurar 30 metres d'alçada, tot i que normalment no creix tant, ja que s'utilitza com a 

arbre ornamental per proporcionar ombra. 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Arbre
http://ca.wikipedia.org/wiki/Catalunya
http://ca.wikipedia.org/wiki/Arbre
http://ca.wikipedia.org/wiki/Pirineus
http://ca.wikipedia.org/wiki/Mass%C3%ADs_del_Montseny
http://ca.wikipedia.org/wiki/Montserrat
http://ca.wikipedia.org/wiki/Muntanyes_de_Prades
http://ca.wikipedia.org/wiki/Fulles
http://ca.wikipedia.org/wiki/Limbe
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 Blada (Acer opalus Mill.). És un arbre caducifoli de la família de les aceraceae. Pot 
assolir fins a fins a 15 metres d'alçada, amb el limbe de les fulles dividit en 3 o 7 lòbuls 
aguts, retallats i amb entrants poc profunds. Floreix de març a maig i fructifica cap al 
setembre. L'angle de les ales del fruit, que és en sàmara, és agut o recte. Els seus fruits 
maduren a la tardor. 

A Catalunya es troba sobretot a les rouredes de l'estatge montà i de la muntanya 
mediterrània, entre 350 i 1750 metres d'altitud, on les seves capçades vermelles a la 
tardor destaquen sobre les marronoses dels roures. 

 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Arbre
http://ca.wikipedia.org/wiki/Caducifoli
http://ca.wikipedia.org/wiki/Aceraceae
http://ca.wikipedia.org/wiki/Limbe
http://ca.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%A7
http://ca.wikipedia.org/wiki/Maig
http://ca.wikipedia.org/wiki/Setembre
http://ca.wikipedia.org/wiki/Fruit
http://ca.wikipedia.org/wiki/S%C3%A0mara
http://ca.wikipedia.org/wiki/Tardor
http://ca.wikipedia.org/wiki/Roureda
http://ca.wikipedia.org/wiki/Estatge_mont%C3%A0
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Estatge_de_la_muntanya_mediterr%C3%A0nia&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Estatge_de_la_muntanya_mediterr%C3%A0nia&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Roure
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 Arç blanc (Crataegus monogyna). És un arbust espinós que pot arribar a atènyer uns 
10 metres d'alt però normalment no passa de 5 metres. Té les branques o tiges 
llenyoses molt espinoses, de tall erecte i amb l'escorça grisenca; als nostres boscos no 
sol tenir una capçada massa densa. Presenta fulles joves glabres. Les fulles més 
desenvolupades fan d'1 a 3,5 cm; normalment són tri o pentalobulades i de marge 
serrat; de color verd fosc brillant a l'anvers i verd clar al revers.  

Les flors són blanques i hermafrodites i apareixen a la primavera, amb una aroma 
intensa, fan 1 o 1,5 cm de diàmetre, amb 5 sèpals curts i triangulars i 5 pètals 
orbiculars i crenats.  

El seu hàbitat és l'estatge montà i regió mediterrània. Viu en indrets humits de la 
muntanya mitjana, normalment en rouredes o en bardisses humides, boscos 
caducifolis, poc densos, esbarzerars, envoltant cultius i als vessants de les muntanyes. 

 

 

 Pi roig (Pinus sylvestris). És una arbre que fa de 20 a 40 m d'altura. Té el tronc recte i 
prim, i de vegades nuós i recargolat, la copa allargada i ampla, i amb forma de para-sol. 
Té l'escorça esquerdada de color vermell metàl·lic. Té les acícules agrupades de dos en 
dos, de color verd blavós, recargolades. Fan de 3 a 7 mm de longitud. Les pinya són de 
color fosc groguenc de 3 a 6 cm de llarg i de 2 a 3,5 cm de gruix. 

Floreix de maig a juny i la pinya madura a la tardor de l'any següent, si bé pot quedar a 
l'arbre un o dos anys. Aquesta pinya té de 3 a 8 mm de llarg i es troba unida a les 
branques per un peduncle curt. A Catalunya el podem torbar a zones muntanyoses 
entre els 800 i 2400 msnm. 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Escor%C3%A7a_%28anatomia_vegetal%29
http://ca.wikipedia.org/wiki/Glabre
http://ca.wikipedia.org/wiki/Fulla
http://ca.wikipedia.org/wiki/Flors
http://ca.wikipedia.org/wiki/Hermafrodita
http://ca.wikipedia.org/wiki/Primavera
http://ca.wikipedia.org/wiki/Estatge_mont%C3%A0
http://ca.wikipedia.org/wiki/Muntanya_mitjana
http://ca.wikipedia.org/wiki/Roureda
http://ca.wikipedia.org/wiki/Bardissa
http://ca.wikipedia.org/wiki/Boscos
http://ca.wikipedia.org/wiki/Muntanya
http://ca.wikipedia.org/wiki/Tronc_%28bot%C3%A0nica%29
http://ca.wikipedia.org/wiki/Escor%C3%A7a_%28anatomia_vegetal%29
http://ca.wikipedia.org/wiki/Fulla
http://ca.wikipedia.org/wiki/Pinya_%28estr%C3%B2bil%29
http://ca.wikipedia.org/wiki/Arbre
http://ca.wikipedia.org/wiki/Peduncle
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 Boix comú (Buxus sempervirens). És un arbust o arbre monoic. Acostuma a fer d'1 a 5 

metres d'alt. És de fullatge persistent. amb fulles d'1,5 a 3 cm de longitud, oposades, 

curtament peciolades, coriàcies, glabres lluents a l'anvers, ovades i enteres, verdes tot 

l'any (a l'hivern sovint vermelloses). Les flors masculines són sèssils amb quatre 

estams. Floreix de març a abril. Fruit en càpsula ovoide trilocular, amb 6 llavors negres 

i brillants, acabat en 2-4 apèndixs superiors. La fusta és groguenca i molt dura. És de 

lent creixement i fa anys s'explotava molt la seva fusta. A Catalunya el podem trobar 

dels 100 als 1900 metres d'altitud. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Monoic
http://ca.wikipedia.org/wiki/S%C3%A8ssil
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4.  SISTEMA DE REG  

Donades les característiques pluviomètriques de la zona i al fet que s’han escollit especies 

autòctones, no es creu convenient la instal·lació de cap sistema de reg automàtic o semi 

automàtic. 

Però si que s’instal·laran 3 boques de reg per al reg amb manega de forma manual, per als 

casos en que sigui recomanable degut a un llarg període de sequera. Així com també es podran 

fer servir per a tasques de neteja de la zona verda. 

S’ha considerat adient una dotació mitjana per aquest supòsit de 4l/dia per cada metre 

quadrat de superfície a regar, valor que s’ha obtingut de les “Recomanacions de l’Associació 

Espanyola d’Abastament i Sanejament”. Aproximadament l’àrea de reg té uns 450 m2. Per tant, 

caldrà 1800l/dia. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El present annex defineix el mobiliari urbà a col·locar en el SUP-2 del municipi de Sant Llorenç 

de Morunys. 

S’ha intentat que aquest mobiliari estigui dintre dels models que s’estan instal·lant al municipi 

de Sant Llorenç de Morunys en aquest moments, de forma que s’utilitzin un número mínim de 

models diferents, i s’han distribuït de forma que signifiquen el lloc on es col·loquin.  

 

2.  BANCS 

Es col·locaran 5 bancs model NEOBARCINO de BENITO o similar de 1,80 m de llargària, segons 

queda reflectit als plànols.  

 

2.1. Materials  

POTES:  

Fabricades en fundació dúctil, tractament Ferrus, i procés protector del ferro, que garanteix 

una optima resistència a la corrosió. 

Els perns d’ancoratge seran d’acer zincat M-10, de 120 mm de llarg. 

SEIENT:  

Format per tres llistons centrals de fusta tropical de 110 mm d’ample i 34 mm de gruix. 

RESPATLLER:  

Format per tres llistons centrals de fusta tropical de 110 mm d’ample i 34 mm de gruix. 

2.2. Pintat  

SEIENT I RESPATLLER  
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Els sis llistons de fusta tropical que formen par del seient i el respatller estaran tractats amb 

LIGNUS.  

3.  PAPERERES  

Es col·locaran 2 papereres circulars de 60 litres de capacitat i de simple ús, amb planxa d’acer 

perforada i cubeta basculant amb bloqueig de seguretat sense clau, segons plànols. 

Especificacions del model PA600M de BENITO. 

 

3.1. Materials  

Cubeta abatible en planxa d’acer perforada amb forats de Ø5 mm recolzada en estructura de 

tub de Ø40 mm amb base d’ancoratge i platines rectangulars amb dos forats de Ø 12 mm per a 

la seva fixació al sol mitjançant quatre perns d’expansió de M8.  

3.2. Acabats  

Zincat electrolític per immersió, amb una posterior emprimació i esmalt en polièster al forn 

color gris RAL 7011. 

 

4.  CONTENIDORS EXCREMENTS CANINS 

Expenedor de bosses per la recollida de residus canins de paper com de plàstic, realitzar en 

xapa d’acer inoxidable 304 polida brillant. A més, s’afegeix una paperera frontal amb un 

depòsit extraïble. Té funció d’expenedor i paperera. La reposició dels recollidors és molt 

senzilla i la poden realitzar els mateixos operaris de neteja del municipi. 

PAPERNET: Composat per un cartró troquelat en forma de pala i de una bossa de paper que 

actua com a contenidor. 

PLASTINET: Consisteix en una bossa plàstica que s’usa en forma de guant. 
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Cadascun dels models té el seu propi Kit-contenidor, intercanviable i adaptat al KIOSPAP. 

 

 

5.  FONTS 

Es col·locarà una font ATLAS de BENITO o similar, segons queda reflectit als plànols. 

 

5.1.  Materials 

Cos quadrat de ferro i pletina de fixació-aixeta polsadora d’acer niquelat (UM510G). Reixa 

embornal de fundició dúctil de ferro (UM511R). 
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6.  GRONXADOR 

Es col·locarà un gronxador de dos seients mixte JL10DG DE BENITO o similar, segons queda 

reflectit als plànols. 

 

6.1.  Materials 

Suports fet de Polietilè d’Alta Densitat que es caracteritza per la seva resistència als abrasius 

químics i al que no li afecta la corrosió. Les peces metàl·liques estan realitzades amb acer S.35 

galvanitzat i lacat. Pintat amb una ma de lacat en pols constituït per una mescal de resines, 

enduridors i pigments. La cadena consta de eslavons rectes d’acer inoxidable AISI 316. 

 

7.  TOBOGAN 

Es col·locarà un tobogan model EVEREST de BENITO o similar, segons queda reflectit als 

plànols.  

 

7.1.  Materials: 

Peces de plàstic. Polietile, polipropilè, poliamida o PVC. 

Peces metàl·liques: acer S-235 zincat i lacat, i AISI-304, alumini anoditzat EN AW 6063-0 i 

alumini anoditzat EN AW 5754-H111. 
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Cargols: Acer de qualitat 8.8 DIN267, AISI-304 o AISI-316. 

8.  BALANCÍ 

Es col·locarà un balanci model PIONA de BENTIO o similar, segons queda reflectit als plànols. 

 

8.1.  Materials 

Pals: Utilització de fusta laminada de pi escandinau per evitar fissures i assegurar la resistència 

estructural dels puntals. La fusta esta tractada en autoclau (clau de risc IV). 

Panells: HDPE. 

Peces de plàstic: HDPE injectat, PP injectat, PEAD i PEBD injectat. 

Peces metàl·liques: acer galvanitzat en calent. 

Cargols: Acer de qualitat 8.8 DIN267, AISI-304 o AISI-316. 

 

9.  LLOSETES DE CAUTXÚ 

Addicionalment es col·locaran llosetes de cautxú segons s’indica al plànol nº27 Ordenació de la 

zona verda al voltant del gronxador, tobogan i balancí per tal d’oferir un nivell adequat de 

seguretat d’ús.  
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9.1.  Materials 

Material: llosetes de cautxú reciclat, fabricades segons la normativa europea pel que respecta 

a les exigències d’absorcions d’impactes. 

Col·locació: Es aconsellable col·locar-les sobre una base dura de formigó o asfalt. 
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Bancos / Bancs / Benches

UM304

Banco neoBarcino / Banc neoBarcino / neoBarcino Bench

B

H
1

H

A

Ref. a B h h1

UM304 1800 mm 710 mm 800 mm 425 mm

UM304s 700 mm 710 mm 800 mm 425 mm

UM304L 3000 mm 710 mm 800 mm 425 mm

UM304B 1800 mm 630 mm 655 mm 460 mm

VARIANTES / VARIANTES / ALTERNATIVES

UM304L UM304BUM304S

Homologado por 
el Ayuntamiento 
de Madrid

Homologué par la 
Mairie de Madrid

Homologated by 
Madrid City Council

TM

www.fsc.org

FSC  C012668TM

La marca de la
gestión forestal

responsable

OPCIONAL / EN OPTION / OPTIONAL

UM304CVUM304CA ALUMINIO / ALUMI-
NIUM  / ALUMINIUM
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CARACTERÍSTICAS / CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS

Material: Pies de fundición dúctil. seis tablones de sección 110 x 35 mm de madera tropical. Tornillos de acero inoxidable.

acabados: Pies con tratamiento Ferrus, proceso protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión con resultados 

superiores a 300 horas de niebla salina. acabado imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color gris martelé. Madera tropical tratada 

con Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo. acabado color natural.

anclaje recomendado: Tornillos de fijación al suelo de M10 según superficie y proyecto.

opcional: Bajo demanda se puede suministrar madera con certificado Fsc. Bajo demanda se puede suministrar con pies de fundición de 

aluminio aG3.

Matériaux : Pieds en fonte ductile. six lattes  de bois exotique de section  110 x 35 mm. Visserie  en acier inoxydable.

Finition : traitement anticorrosion des pieds en 3 couches avec Ferrus (plus de  300 heures sous brouillard salin. Primaire époxy + Thermo-

laquage polyester gris martelé. Traitement fongicide insecticide et hydrofuge des lattes avec Lignus, teinte bois naturelle.

Scellement : 4 Vis M10 sur plots bétons appropriés.

en option : Bois certifié Fsc, Piètements en fonte d'aluminium aG3.

Material: Ductile iron legs. six tropical wooden boards of 110 x 35 mm. stainless steel screws.

Finishing: The legs are treated with Ferrus which guarantees a high resistance to the rust conforming to the spray salt fog test. epoxi 

primer coating and grey martele powder coating finish. Tropical wood treated with a preventive product Lignus fungicide and insecticide 

and water proofed. natural colour finished.

recommended anchorage: M10 fixing bolts for anchoring to the ground, depending on the surface and the project.

optional: Fsc certified tropical wood can be used if desired. aG3 cast aluminium legs can be used if desired.

ANCLAJE / SCELLEMENT / ANCHORAGE 
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PaPeleras / Corbeilles / litter bins

K. Karan 2007 ® benito Urban

PA600M-PA600MO

PAPelerA CirCulAr / COrbeille CirCulAr / CirCulAr litter bin

ref. a Ø b H H1

Pa600M 60l. 465 mm 375 mm 885 mm 525 mm

Pa600Mo 60l. 465 mm 375 mm 885 mm 525 mm

Pa600Mi 60l. 465 mm 375 mm 885 mm 525 mm

Pa616M 40l. 540 mm 435 mm 905 mm 540 mm

Pa616Mo 40l. 540 mm 435 mm 905 mm 540 mm

H
1

H

B

A

PA600M 
RAL7011

PA600MO 
negRO fORjA
nOiR fORge
bLAck fORge

VARIANTES / VARIANTES / ALTERNATIVES

PA600Mi

PA616MO/PA616M

60L

cARTeLAS RefORZADAS / 
RenfORT PieDS / ReinfOR-
ceD gUSSeT PLATeS

bLOqUeO De SegURiDAD   
/ bUTTOiR De SecURiTe / 
SecURiTY LOcking SYSTeM

OPCIONAL / EN OPTION / OPTIONAL

en kiT / en kiT / in kiT Vc4
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Más reforzada
Plus renforcée

More reinforced

Más Antivandálica
Plus antivandalisme

More vandal-proofed

Óptima resistencia a la corrosión
résistance maximum à la corrosion
Optimal rust-resistance, withstands

CARACTERÍSTICAS / CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS

Material: Cubeta abatible en plancha de acero con agujeros triangulares. Cubeta apoyada en estructura de tubo de Ø40 mm con base 

de anclaje y pletinas rectangulares con dos agujeros de Ø12 mm para su fijación en el suelo.

Acabados: Con tratamiento Ferrus, proceso protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión con resultados supe-

riores a 300 horas de niebla salina. imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color negro forja (Pa600Mo) o gris ral 7011 (Pa600M).

Anclaje recomendado: Mediante cuatro pernos de expansión de M8.

Matériau: seau basculant en tôle d'acier perforé (jours triangulaires). structure en tubes d’acier mécano-soudés de Ø40 mm. sur 2 plati-

nes  rectangulaires (fixation 4 x Ø12 mm). 

Finition: avec le traitement Ferrus, processus protecteur de l'acier qui garantit une résistance optimale à la corrosion avec des résultats 

supérieurs à 300 heures de brouillard salin. Finition primaire époxy + thermolaquage polyester noir forge (Pa600Mo) ou grise ral 7011 

(Pa600M).

installation: par quatre vis à expansion M8.

Material: steel sheet tip bin with triangular holes. it is supported by a Ø40 mm tubular structure with an anchoring base, which has rec-

tangle plates with two Ø12 mm holes to fix it to the ground.

Finishing: treated with Ferrus, an iron protective process which guarantees a high resistance to the rust, better than the 300 hours spray 

salt fog test. epoxi primer coating and polyester black forge (Pa600Mo) or ral 7011 grey (Pa600M) powder coating finish.

recommended anchorage: Four M8 expansion bolts.

ANCLAJE / SCELLEMENT / ANCHORAGE VACIADO / VIDAGE / EMPTYING
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Fuentes / Fontaines / Drinking Fountains

Departamento de i+D 1997 © Benito urBan

UM511-1

FUente AtlAs / FontAine AtlAs / AtlAs Drinking FoUntAin

ref. a B H H1

uM511/1M - 300 1010 850

uM511/2M - 300 1010 850

H
B

H
1

A

VARIANTES / VARIANTES / ALTERNATIVES

UM511

UM510G

UM511R
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CARACTERÍSTICAS / CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS

Material: Cuerpo cuadrado de hierro y pletina fijación-grifo pulsador de acero niquelado (uM510g). reja sumidero de fundición dúctil y 

marco de hierro (uM511r).

Acabados: Con tratamiento Ferrus, proceso protector del hierro que garantiza una óptima resistencia a la corrosión con resultados supe-

riores a 300 horas de niebla salina. acabado imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color gris martelé.

Matériel: Corps de la fontaine en acier, embase et grille en fonte ductile avec cadre en acier (uM511r).supports des robinets en acier 

nickelé (uM510g).

Finition: Ferrus, traitement anticorrosion en 3 couches : résistance aux brouillards salins supérieure à 300 heures. Primaire époxy + ther-

molaquage polyester gris martelé.

Material: square metal body and stainless steel push button valve with a nickel coated steel tap support. Ductile iron drain grate and 

metal frame (uM511r).

Finishing: treated with Ferrus which guarantees a high resistance to the rust conforming to the spray salt fog test. epoxi primer coating 

and grey martele powder coating finish.
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PARQUES INFANTILES Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO / AIRES DE JEUX ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS / PLAYGROUND AND SPORTS EQUIPMENT

A B

H3-14
1160mm 2 3760 x 2020 x 2200

2630x90x90 mm.

34 kg

PESO PIEZA MÁS PESADA / 
POIDS MAXIMUM DE LA PIÈCE / 
MAXIMUM WEIGHT OF PARTS:

DIMENSIONES DE PIEZA MÁS GRANDE / 
DIMENSIONS MAXIMUM DE LA PIÈCE /
MAXIMUM DIMENSIONS OF PARTS: 

Columpios / Balançoires / swings

JL10DG

CoLumpio 2 asiento mixto
BaLançoire 2 sièGes mixte
 DouBLe seat swinG mixeD

3h.

FUNCIONES LÚDICAS / LUDIQUES / PLAYFUL ACTIVITIES:

ESPECIFICACIONES / SPÉCIFICATIONS / SPECIFICATIONS: INSTALACIÓN / INSTALLATION / INSTALLATION:

TOLERANCIAS / TOLERANCES / TOLERANCES: +-3%

ZONA DE SEGURIDAD / 
ZONE DE SÉCURITÉ / 
SECURITY AREA:

875

75
50

22,5 m2

2975

37
75
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PARQUES INFANTILES Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO / AIRES DE JEUX ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS / PLAYGROUND AND SPORTS EQUIPMENT

ZONA DE IMPACTO: Superficie de seguridad requerida y aconsejamos revestimientos del suelo según la norma EN1176-1:2008.

INSTALACIÓN: Tipos de cimentación: Suelo Blando (SB) / Suelo duro (SD). Disponibilidad de repuestos: 10 años

materiaL

paneLes

HDpe: polietileno de alta Densidad que se caracteriza por su resistencia a los abrasivos químicos y que no le afecta la corrosión al ser un 

polímero. por su capacidad de elástica y ligereza, ofrece una alta resistencia a los impactos haciendo muy difícil su rotura. su uniformidad 

de colores en cantos y laterales confieren unos acabados continuos y homogéneos. su base sintética evita el cultivo de bacterias, hongos y 

líquenes.

piezas metálicas: acero s-235 galvanizado y lacado.

tornillería: acero inox aisi-304.

pintura: 1 mano de lacado en polvo constituido por mezcla de resinas poliéster, endurecedores y pigmentos, exento de plomo.

Cadenas: eslabones rectos de acero inoxidable aisi 316.

pLan De mantenimiento 

semanalmente: comprobar de forma visual el estado general del juego, asegurando que no haya roturas o desperfectos peligrosos para 

los usuarios.

mensualmente: comprobar los bulones de las cadenas y su correcto funcionamiento. Que el movimiento sea uniforme. Comprobar que 

las articulaciones tengan un movimiento uniforme. engrasar si conviene. asegurar que la estabilidad estructural del juego sea la misma del 

primer día. Verificar las cadenas inox y su unión con los asientos. asegurar que los asientos estén sin roturas. Verificar el estado de toda la 

tornillería y sus protecciones. Verificar los tapones de los postes.

anualmente: verificar la ausencia de corrosión en las partes metálicas. Comprobar todas las cimentaciones.

CARACTERÍSTICAS:

FUNCIONES LÚDICAS:

Columpiarse: Mediante este movimiento se estimula el sistema nervioso, principalmente en relación al sistema psicomotriz 
y la vista. A la vez que es tranquilizante y además desarrolla la facultades de equilibrio y coordinación.
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PARQUES INFANTILES Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO / AIRES DE JEUX ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS / PLAYGROUND AND SPORTS EQUIPMENT

PARQUES INFANTILES Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO / AIRES DE JEUX ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS / PLAYGROUND AND SPORTS EQUIPMENT

INSTALLATION: Types de fondation: sol dure (SB)/ sol dure (SD). Disponibilité de pièces de recharge: 10 année. 

ZONE D’IMPACT: Aire de sécurité et revêtement du sol conformes à la norme EN1176-1:2008.

CARACTERISTIQUES:

ACTIVITÉS LUDIQUES:

matÉriau

panneaux

peHD: polyéthylène de haute densité qui se caractérise par sa résistance aux abrasifs chimiques, il n’est pas affecté par la corrosion en tant 

que polymère. grâce à son élasticité et sa légèreté il offre une forte résistance aux impacts en rendant très difficiles sa cassure. son uniformité 

de couleurs dans les angles et les surfaces lui confèrent une finition continue et homogène. sa base synthétique empêche le développement 

de bactéries, champignons et lichens. 

pièces métalliques: galvanisé et laqué acier s-235.

Visserie: acier inoxydable aisi-304.

peinture: 1 couche de laqué en poudre constituant par mélange de résines polyester, durcisseures et pigments, libre de plomb.

Chaînes: liens droits d’acier inoxydable aisi 316.

pLan De maintenanCe

Chaque semaine: vérifier visuellement l'état général du jeu, en s'assurant qu'il n'y ait rien de cassé ou de détérioré pouvant présenter un 

danger pour les usagers.

Chaque mois: vérifier les boulons des chaines et leur bon fonctionnement, le mouvement doit être uniforme. Vérifier que les articulations 

aient un mouvement uniforme. graisser si nécessaire. s'assurer que la stabilité structurelle du jeu soit identique à celle du premier jour. Vé-

rifier les chaines en inox et son union avec les sièges. s'assurer que les sièges ne soient pas cassés. Vérifier l'état de toute la visserie et de sa 

protection. Vérifier les caches des poteaux.

Chaque année: vérifier la corrosion sur des pièces métalliques. Vérifier toutes les fondations.

Se Balancer : Ce mouvement stimule le système nerveux, l’oreille interne, la vue et le système psychomoteur. Effet lénifiant  
et rassurant, développement de l'équilibre et de la coordination.



BENITO URBAN:
SPAIN: +34 93 852 1000 / +34 91 643 6964 · FRANCE: +33 (0) 4 68 21 09 92 · PORTUGAL: +35 1 308 802 832 · ITALY: +39 0289 877 711 ROMANIA: 
+40 318 110 991 · POLAND: +48 22 397 15 08 · CHINA: +86 10 63705530 · ARGENTINA: +54 11 5984 4113 · CHILE: +56 2 938 2035 MEXICO: +52 (55) 
4631 9722 · BRAZIL: +55 11 3957 0340 · PERU: +51 1707 1369 · COLOMBIA: +57 1 381 9442 · USA: +1 (617) 778-2947 · RUSSIA: +7 499 504 28 76 

 BARCELONA - MADRID · SPAIN · info@BENITO.com · www.BENITO.com El
 c

on
te

ni
do

 d
e 

la
 F

ic
ha

 T
éc

ni
ca

 e
s 

in
fo

rm
at

iv
o 

y 
no

 t
ie

ne
 c

ar
ác

te
r 

vi
nc

ul
an

te
 n

i c
on

tr
ac

tu
al

 y
 e

st
á 

pr
ot

eg
id

o 
po

r 
lo

s 
de

re
ch

os
 d

e 
au

to
r 

y 
co

py
rig

ht
. /

  L
e 

co
nt

en
u 

de
 c

et
te

 fi 
ch

e 
te

ch
ni

qu
e 

es
t 

in
di

ca
tif

 e
t 

no
n 

co
nt

ra
ct

ue
l. 

Il 
es

t 
pr

ot
ég

é 
pa

r 
le

 d
ro

it 
d’

au
te

ur
. /

  T
he

 c
on

te
nt

 o
f 

th
is

 d
at

a 
sh

ee
t 

is
 f

or
 y

ou
r 

in
fo

rm
at

io
n 

on
ly

 a
nd

 it
 d

oe
s 

no
t 

re
pr

es
en

t 
an

y 
bi

nd
in

g 
or

 c
on

tr
ac

tu
al

 n
at

ur
e 

of
 a

ny
 k

in
d.

 A
ll 

rig
ht

s 
re

se
rv

ed
.

PARQUES INFANTILES Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO / AIRES DE JEUX ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS / PLAYGROUND AND SPORTS EQUIPMENT

ZONE D’IMPACT: Aire de sécurité et revêtement du sol conformes à la norme EN1176-1:2008.

INSTALLATION: Types of foundation: hard ground (SB)/ hard ground (SD). Availability of replacement parts: 10 years.

CHARACTERISTICS:

PLAYFUL ACTIVITIES:

materiaL

paneLs

HDpe: High-density polyethylene characterised by its resistance to chemical abrasives and unaffected by corrosion as it is a polymer. Due to 

its light, elastic nature, it offers high resistance to impact, making it very difficult to break. The uniformity of colours in both edges and sides 

gives it a continuous, even finish. its synthetic base prevents the appearance of bacteria, fungus and lichen.

metallic parts: galvanized and lacquered steel s-235.

Fixings: stainless steel aisi-304.

paint: 1 coat of dust lacquer formed by the mixture of polyester resin, hardeners and colour pigments, free of lead.

Chains: straight aisi 316 stainless steel links.

maintenanCe

every week: carry out a visual check on the general state of the element to make sure there are no breakages or damages to endanger 

users.

every month: check the links in the chains and make sure they work properly and move smoothly. Check that the joints move smoothly. 

grease them if necessary. Check that the element is as structurally stable as when it was new. Check the stainless steel chains and their fixing 

to the seats. make sure the seats are not damaged. Check the state of all the screws, bolts and their protection. Check the covers on the 

corner posts.

every year: check for corrosion on metal parts. Check all ground fixings.

Swinging: The nervous system is stimulated by this movement. It mainly affects the psychomotor system and the sight. It is 
also relaxing and, in addition, it helps developing the balance and coordination faculties.
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PARQUES INFANTILES Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO / AIRES DE JEUX ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS / PLAYGROUND AND SPORTS EQUIPMENT

A B

H4-8
1450 mm 2 3400 x 1900 x 2260

Tobogán EvErEsT / Toboggan EvErEsT / EvErEsT slidE / 

EscorrEga EvErEsT
JT03

2670 x 500 x 3300 mm

45 kg

PESO PIEZA MÁS PESADA / 
POIDS MAXIMUM DE LA PIÈCE / 
MAXIMUM WEIGHT OF PARTS:

DIMENSIONES DE PIEZA MÁS GRANDE / 
DIMENSIONS MAXIMUM DE LA PIÈCE /
MAXIMUM DIMENSIONS OF PARTS: 

JT03b

15
00

15001500

5000

22,5m2

69
80

20
00

FUNCIONES LÚDICAS / LUDIQUES / PLAYFUL ACTIVITIES:

ZONA DE SEGURIDAD / 
ZONE DE SÉCURITÉ / 
SECURITY AREA:

ESPECIFICACIONES / SPÉCIFICATIONS / SPECIFICATIONS: INSTALACIÓN / INSTALLATION / INSTALLATION:

TOLERANCIAS / TOLERANCES / TOLERANCES: +-3%
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PARQUES INFANTILES Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO / AIRES DE JEUX ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS / PLAYGROUND AND SPORTS EQUIPMENT

MaTErial

PanElEs

HdPE: Polietileno de Alta Densidad que se caracteriza por su resistencia a los abrasivos químicos y que no le afecta la corrosión al ser un Polímero. 

Por su capacidad de elástica y ligereza, ofrece una alta resistencia a los impactos haciendo muy difícil su rotura. Su uniformidad de colores en cantos 

y laterales confieren unos acabados continuos y homogéneos. Su base sintética evita el cultivo de bacterias, hongos y líquenes.

Piezas de plástico: Polietileno, polipropileno, poliamida o PVC.

Piezas metálicas: Acero S-235 zincado y lacado, y AISI-304, aluminio anodizado EN AW 6063-0 y aluminio anodizado EN AW 5754-H111.

Tornillería: Acero calidad 8.8 DIN267, AISI-304 ó AISI-316.

ninguno de los materiales necesita tratamiento especial para su eliminación.

Plan dE ManTEniMiEnTo 

semanalmente: comprobar de forma visual el estado general del juego, asegurando que no haya roturas o desperfectos peligrosos para los 

usuarios.

Mensualmente: comprobar que los suelos de las torres no presenten roturas o desperfectos. Verificar que la red esté tensada y sin desfilamen-

tos. Asegurar el estado óptimo de la red y las cuerdas del puente. Comprobar que los paneles de polietileno no presenten rozaduras o rayadas pe-

ligrosas. Asegurar que las barras de seguridad están correctas y en su sitio. Eliminar la posible aparición de astillas en los largueros y complementos 

de madera. Asegurar que la estabilidad estructural del juego sea la misma del primer día. Verificar el estado de toda la tornillería y sus protecciones. 

Verificar los tapones. Verificar el estado del suelo (baldosa, suelo continuo, arena, hierba).

anualmente: asegurar que no haya deformaciones en el polietileno. Analizar y asegurar que los largueros, postes y complementos de madera 

no presenten defectos estructurales o que no hayan ladeado ni deformado. Comprobar que las tuercas de los tornillos del puente estén al máximo 

apriete. Verificar las soldaduras de todas las barras de seguridad o descenso. Comprobar todas las cimentaciones.

noTa: Este plan de mantenimiento puede variar en función del uso del juego y de su ubicación.

ZONA DE IMPACTO: Superficie de seguridad requerida y aconsejamos revestimientos del suelo según la norma EN1176-1:2008.

INSTALACIÓN: Tipos de cimentación: Suelo Blando (SB) / Suelo duro (SD). Disponibilidad de repuestos: 10 años

CARACTERÍSTICAS:

FUNCIONES LÚDICAS:

Deslizarse: La superficie inclinada permite deslizarse al niño a gran velocidad, una sensación de velocidad que le hace sentir 
vivo mientras aprende a controlar los movimientos ejercitando los reflejos y la psicomotricidad.

Reunión: Los niños ejercitan la socialización y lo indispensable en todo juego, la imaginación. Todo ello motiva la interrelación 
de los niños, despertando el sentido social de convivencia y desarrollando la solidaridad. 

Trepar: Es un movimiento perfecto para desarrollar las habilidades motrices de los niños, el control del propio cuerpo, el 
equilibrio y la coordinación estimulando la capacidad motora y la seguridad en los movimientos.

JT03b
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PARQUES INFANTILES Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO / AIRES DE JEUX ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS / PLAYGROUND AND SPORTS EQUIPMENT

MaTÉriaU

PannEaUX

PEHd: Polyéthylène de haute densité qui se caractérise par sa résistance aux abrasifs chimiques, il n’est pas affecté par la corrosion en tant que polymère. 

Grâce à son élasticité et sa légèreté il offre une forte résistance aux impacts en rendant très difficiles sa cassure. Son uniformité de couleurs dans les angles 

et les surfaces lui confèrent une finition continue et homogène. Sa base synthétique empêche le développement de bactéries, champignons et lichens. 

Pièces plastiques: Polyéthylène, polypropylène, polyamide ou PVC.

Pièces métalliques: Steel S-235, AISI-304, or AISI-316, anodized aluminium EN AW 6063-0 & anodized aluminium EN AW 5754-H111.

visserie: Steel conforming to 8.8 DIN267, AISI-304 o AISI-316.

aucun de ces matériaux ne nécessite un traitement spécial pour son élimination.

Plan dE MainTEnancE

chaque semaine: vérifier visuellement l'état général du jeu, en s'assurant qu'il n'y ait rien de cassé ou de détérioré pouvant présenter un danger pour 

les usagers.

chaque mois: vérifier que les sols des tours ne soient ni cassés ni endommagés. Vérifier que le filet en losanges soit tendu et sans effilochement. Con-

trôler régulièrement  l'état des filets  et des cordes du pont. Vérifier que les panneaux en polyéthylène ne présentent aucune rayure dangereuse. S'assurer 

que les barres de sécurité soient toutes présentes et à leur place. Éliminer la possible apparition d'éclats dans les montants et les compléments en bois. 

S'assurer que la stabilité structurelle du jeu soit identique à celle du premier jour. Vérifier l'état de toute la visserie et de sa protection. Vérifier les caches. 

Vérifiez l'état du sol (carrelage, sol en continu, sable, l'herbe…).

chaque année: s'assurer qu'il n'y ait aucune déformation du polyéthylène. Analyser et s'assurer que les montants, les poteaux et autres éléments en 

bois ne présentent aucun défaut structurel et qu'ils ne se soient pas écartés ou déformés.Vérifiez le serrage  des  écrous du pont. Vérifier les soudures de 

toutes les barres de sécurité ou de descente. Vérifiez les ancrages.

noTE: Ce programme d'entretien peut varier en fonction de l'utilisation du jeu et de son emplacement

INSTALLATION: Types de fondation: sol dure (SB)/ sol dure (SD). Disponibilité de pièces de recharge: 10 année. 

ZONE D’IMPACT: Aire de sécurité et revêtement du sol conformes à la norme EN1176-1:2008.

CARACTERISTIQUES:

ACTIVITÉS LUDIQUES:

Glisser: Ce mouvement permet la prise de risque, apprentissage de l’impression de vitesse et des variations émotionnelle, 
contrôle des mouvements réflexes, habiletés motrices.

Se Réunir: la socialisation des enfants est une condition nécessaire au développement de l'imagination. Motivation de  
l’enfant à progresser,  éveille de son sens de la vie et construction de la solidarité sociale.

Escalader: Ce mouvement développe la motricité des enfants, la maîtrise du corps, l'équilibre, la coordination et la motricité. 
Apprentissage de la sécurité et de la confiance en soi.
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PARQUES INFANTILES Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO / AIRES DE JEUX ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS / PLAYGROUND AND SPORTS EQUIPMENT

MaTErial

PanEls

HdPE: High-density polyethylene characterised by its resistance to chemical abrasives and unaffected by corrosion as it is a polymer. Due to its light, elastic 

nature, it offers high resistance to impact, making it very difficult to break. The uniformity of colours in both edges and sides gives it a continuous, even 

finish. Its synthetic base prevents the appearance of bacteria, fungus and lichen.

Plastic Parts: Polyethene, polypropylene, polyamide or PVC.

Metallic Parts: Steel S-235, AISI-304, anodized aluminium EN AW 6063-0 & anodized aluminium EN AW 5754-H111.

Fixings: Steel conforming to 8.8 DIN267, AISI-304 or AISI-316.

none of these materials needs a special treatment for its disposal.

MainTEnancE

Every week: carry out a visual check on the general state of the element to make sure there are no breakages or damages to endanger users.

Every month: check that the floors of the towers are free from breakages and faults. Check that the netting is tight and not frayed.Make sure that the 

net and bridge ropes are in an optimal state. Check that there are no dangerous scrapes or scratches on the polyethylene panels. Ensure that the safety bars 

are all present and in place. Remove any splinters which may appear on the arms and wooden fittings. Ensure that the element is as structurally stable as 

when it was new. Check the state of all the screws, bolts and their protection. Check the covers. Please check out the ground type (rubber tiles, continuous 

rubber flooring, sand, grass)

Every year: make sure there is no deformation of the polyethylene. Inspect the arms, supports and wooden fittings to make sure they have no structural 

faults and are not twisted to one side or distorted. Make sure to double check that all bridge nuts and bolts are fully tightened. Also check all welding parts 

from security and descent bars. Check the status of all concrete works too.

noTE: This maintenance plan may differ depending on the play equipment functions and its location

ZONE D’IMPACT: Aire de sécurité et revêtement du sol conformes à la norme EN1176-1:2008.

INSTALLATION: Types of foundation: hard ground (SB)/ hard ground (SD). Availability of replacement parts: 10 years.

CHARACTERISTICS:

PLAYFUL ACTIVITIES:

Sliding: A sloped surface allows the child to slide in great velocity, a sensation that makes him feel alive while he is learning 
to control his movements, reflexes and psychomotor activity.  

Gathering: Children get to meet and socialize with each other and, what is more important, they start training their imagina-
tion. This context improves children’s social sense of coexistence as well as their solidarity development.  

Climbing: A perfect movement to develop children motor skills, body control, balance and coordination, which stimulates the 
motor capacity and own body security. 
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dEscriÇÃo dos MaTEriais

PainÉis

HdPE: Polietileno de Alta Densidade que se caracteriza pela sua resistência aos químicos abrasivos. Este produto não é afetado pela corrosão pelo facto 

de ser um polímero. Devido às suas características elásticas e ao baixo peso, oferece uma alta resistência aos impactos, sendo muito difícil a sua rotura. A 

sua uniformidade de cores, nos cantos e nas laterais, confere um acabamento contínuo e homogéneo. A sua base sintética evita o aparecimento e desen-

volvimento de bactérias, fungos e líquenes.

Peças de Plástico - Polietileno, polipropileno, poliamida ou Pvc.

Peças Metálicas – aço s-235 galvanizado e lacado, aisi-304, alumínio anodizado En aW 6063-0 e alumínio anodizado En aW 
5754-H111.

Fixadores (Parafusos) – aço 8.8 din267, aisi-304 ou aisi-316.

Plano dE ManUTEnÇÃo

semanalmente: Verificar de forma visual o estado geral do equipamento, assegurando que não há roturas nem anomalias que coloquem em risco a 

segurança dos utilizadores.

Mensalmente: Verificar se a chapa de deslizamento não apresenta amolgadelas e se está devidamente fixada nas partes laterais. Verificar se o solo da 

torre e a chapa metálica do escorrega não apresentam roturas ou defeitos. Verificar se os painéis de polietileno não apresentam riscos ou fissuras que repre-

sentem perigo. Verificar se as barras de segurança se encontram todas no sítio correto. Verificar a escada de alumínio e os suportes para os pés. Assegurar 

que a estabilidade estrutural do jogo é a mesma desde a data de montagem. Verificar o estado de toda a fixação bem como as suas proteções.

anualmente: Verificar se não há deformações no polietileno. Verificar a ausência de corrosão nas partes metálicas. Verificar se há desgaste nos parafusos 

de fixação.

ZONE D’IMPACT: Aire de sécurité et revêtement du sol conformes à la norme EN1176-1:2008.

INSTALLATION: Types of foundation: hard ground (SB)/ hard ground (SD). Availability of replacement parts: 10 years.

CHARACTERISTICS:

PLAYFUL ACTIVITIES:

Deslizamento: A superfície inclinada permite deslizar a grande velocidade, o que provoca alegria nas crianças, permite 
controlar os movimentos e exercitar os reflexos e as habilidades motoras.

Reunião: As crianças desenvolvem a capacidade de sociabilização, o exercício físico e a imaginação, indispensável em todo o 
jogo. Este proporciona a inter-relação das crianças, despertando o sentido social de convivência e desenvolvendo a solidarieda-
de. 

Trepar: É um movimento perfeito para desenvolver as capacidades motoras das crianças, o controlo do próprio corpo, o 
equilíbrio e a coordenação. Estimula a capacidade motora e a segurança dos movimentos.
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ZONA DE SEGURIDAD / 
ZONE DE SÉCURITÉ / 
SECURITY AREA:

ESPECIFICACIONES / SPÉCIFICATIONS / SPECIFICATIONS: INSTALACIÓN / INSTALLATION / INSTALLATION:

TOLERANCIAS / TOLERANCES / TOLERANCES: +-3%

NOTA: Los elementos saludables, los aparatos de fitness para exterior y los circuitos deportivos no son reflejados en la EN1176.
REMARQUE: Les éléments de santé, les appareils de fitness et les circuits sportifs pour extérieur ne sont pas détaillés dans la EN1176.
NOTE: Outdoor healthy and fitness elements and the outdoor circuits course are not included or referred within the EN1176.
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Balancines / sur ressort collectifs / seesaws / Balancés 
MATERIAL

POSTES

Madera: utilización de madera laminada de pino escandinavo para evitar grietas y asegurar la resistencia estructural de los puntales. la 

madera está tratada en autoclave (clase de riesgo iV).

PANELES

HDPE: Polietileno de alta Densidad que se caracteriza por su resistencia a los abrasivos químicos y que no le afecta la corrosión al ser un 

Polímero. Por su capacidad de elasticidad y ligereza, ofrece una alta resistencia a los impactos haciendo muy difícil su rotura. su uniformidad 

de colores en toda su estructura confiere unos acabados continuos y homogéneos. la superfície antideslizante ofrece un agarre seguro para 

los niños y su base sintética evita el cultivo de bacterias, hongos y líquenes.

Piezas de plástico: HDPe inyectado, PP inyectado, PeaD y PeBD inyectado.

Piezas metálicas: acero galvanizado en caliente.

Tornillería: acero calidad 8.8 Din267, aisi-304 ó aisi-316.

Ninguno de los materiales necesita tratamiento especial para su eliminación.

PLAN DE MANTENIMIENTO 

Semanalmente: comprobar de forma visual el estado general del juego, asegurando que no haya roturas o desperfectos peligrosos para 

los usuarios.

Mensualmente: comprobar que los paneles de polietileno no presenten rozaduras o rayadas peligrosas. eliminar la posible aparición de 

astillas en los largueros y complementos de madera. asegurar que la estabilidad estructural del juego sea la misma del primer día. Verificar 

el estado de toda la tornillería y sus protecciones. Verificar los tapones. Verificar el estado del suelo (baldosa, suelo continuo, arena, hierba).

Anualmente: asegurar que no haya deformaciones en el polietileno. analizar y asegurar que los largueros, postes y complementos de ma-

dera no presenten defectos estructurales o que no hayan ladeado ni deformado. comprobar que las tuercas de los tornillos estén al máximo 

apriete. Verificar las soldaduras. comprobar todas las cimentaciones.

Reunión: Los niños ejercitan la socialización y lo indispensable en todo juego, la imaginación. Todo ello motiva la interrelación 
de los niños, despertando el sentido social de convivencia y desarrollando la solidaridad. 

ZONA DE IMPACTO: Superficie de seguridad requerida y aconsejamos revestimientos del suelo según la norma EN1176-1:2008.

INSTALACIÓN: Tipos de cimentación: Suelo Blando (SB) / Suelo duro (SD). Disponibilidad de repuestos: 10 años

CARACTERÍSTICAS:

FUNCIONES LÚDICAS:

Balancearse: Esta acción ayuda a desarrollar el equilibrio y aprender a controlar los movimientos con el balanceo estimulando 
de este modo la psicomotricidad y la coordinación del niño.
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MATÉRIAU

POTEAUX

Bois: utilisation de bois laminé de pin scandinavie pour éviter les fentes et assurer la résistance structurelle des montants. le bois est auto-

clavé (classe de risque iV).

PANNEAUX

PEHD: Polyéthylène de haute densité qui se caractérise par sa résistance aux abrasifs chimiques, il n’est pas affecté par la corrosion en tant 

que polymère. Grâce à son élasticité et sa légèreté il offre une forte résistance aux impacts en rendant très difficiles sa cassure. son unifor-

mité de couleurs, teinté dans la masse lui confèrent une finition continue et homogène. sa base synthétique empêche le développement de 

bactéries, champignons et lichens. 

Pièces de plastique: PeHD injecté, PP injecté, PeHD et PeBD injectés.

Pièces métalliques: fer zingué et laqué.

Visserie: acier qualité 8.8 Din267, aisi-304 ou aisi-316.

Aucun de ces matériaux ne nécessite un traitement spécial pour son élimination.

PLAN DE MAINTENANCE

Chaque semaine: vérifier visuellement l'état général du jeu, en s'assurant qu'il n'y ait rien de cassé ou de détérioré pouvant présenter un 

danger pour les usagers.

Chaque mois: Vérifier que les panneaux en polyéthylène ne présentent aucune rayure dangereuse. éliminer la possible apparition d'éclats 

dans les montants et les compléments en bois. s'assurer que la stabilité structurelle du jeu soit identique à celle du premier jour. Vérifier l'état 

de toute la visserie et de sa protection. Vérifier les caches. Vérifiez l'état du sol (carrelage, sol en continu, sable, l'herbe…).

Chaque année: s'assurer qu'il n'y ait aucune déformation du polyéthylène. analyser et s'assurer que les montants, les poteaux et autres 

éléments en bois ne présentent aucun défaut structurel et qu'ils ne se soient pas écartés ou déformés.Vérifiez le serrage. Vérifier les soudures. 

Vérifiez les ancrages.

Se Réunir: la socialisation des enfants est une condition nécessaire au développement de l'imagination. Motivation de  
l’enfant à progresser,  éveille de son sens de la vie et construction de la solidarité sociale.

INSTALLATION: Types de fondation: sol dure (SB)/ sol dure (SD). Disponibilité de pièces de recharge: 10 année. 

ZONE D’IMPACT: Aire de sécurité et revêtement du sol conformes à la norme EN1176-1:2008.

CARACTERISTIQUES:

ACTIVITÉS LUDIQUES:

Osciller: Cette action permet de développer l'équilibre et d’apprendre à contrôler le mouvement de roulis. Développement 
des capacités motrice et de la coordination.
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MATERIAL

POLES

Wood: we use laminated scandinavian machine strength graded pine wood to avoid cracks and ensure the structural strength of supports. 

the wood is treated in an autoclave (risk class iV).

PANELS

HDPE: High-density polyethylene characterised by its resistance to chemical abrasives and unaffected by corrosion as it is a polymer. Due to 

its light, elastic nature, it offers high resistance to impact, making it very difficult to break. the colour uniformity of the whole structure grants 

a continuous and homogenous finish. its synthetic base prevents the appearance of bacteria, fungus and lichen.

Plastic parts: injected HDPe, injected PP, injected PeaD and injected lDPe. 

Metallic Parts: Galvanized steel.

Fixings: steel conforming to 8.8 Din267, aisi-304 or aisi-316.

None of these materials needs a special treatment for its disposal.

MAINTENANCE

Every week: carry out a visual check on the general state of the element to make sure there are no breakages or damages to endanger 

users.

Every month: check that there are no dangerous scrapes or scratches on the polyethylene panels. remove any splinters which may appear 

on the arms and wooden fittings. ensure that the element is as structurally stable as when it was new. check the state of all the screws, bolts 

and their protection. check the covers. Please check out the ground type (rubber tiles, continuous rubber flooring, sand, grass)

Every year: make sure there is no deformation of the polyethylene. inspect the arms, supports and wooden fittings to make sure they have 

no structural faults and are not twisted to one side or distorted. Make sure to double check that all nuts and bolts are fully tightened. also 

check all welding parts. check the status of all concrete works too.

Gathering: Children get to meet and socialize with each other and, what is more important, they start training their imagina-
tion. This context improves children’s social sense of coexistence as well as their solidarity development.  

ZONE D’IMPACT: Aire de sécurité et revêtement du sol conformes à la norme EN1176-1:2008.

INSTALLATION: Types of foundation: hard ground (SB)/ hard ground (SD). Availability of replacement parts: 10 years.

CHARACTERISTICS:

PLAYFUL ACTIVITIES:

Rocking: This action helps developing the child balance and teaches him how to control movements with the right swinging 
force, which improves psychomotor activity and body coordination.  
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DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS

POSTES

Madeira - utilização de madeira laminada de pinho escandinavo para evitar rachas e assegurar a resistência estru-
tural dos pilares. A madeira está tratada em autoclave (classe de risco IV).

PAINÉIS

HDPE: Polietileno de alta Densidade que se caracteriza pela sua resistência aos químicos abrasivos. este produto não é afetado pela corrosão 

pelo facto de ser um polímero. Devido às suas características elásticas e ao baixo peso, oferece uma alta resistência aos impactos, sendo 

muito difícil a sua rotura. a sua uniformidade de cores, nos cantos e nas laterais, confere um acabamento contínuo e homogéneo. a sua 

base sintética evita o aparecimento e desenvolvimento de bactérias, fungos e líquenes.

Peças de Plástico - HDPE injetado, PP injetado, PEAD e PEBD injetado.

Peças Metálicas – Aço galvanizado.

Fixadores (Parafusos) – Aço 8.8 DIN 267, AISI-304 ou AISI-316.

Nenhum destes materiais necessita de tratamento especial para a sua eliminação.

PLANO DE MANUTENÇÃO

Semanalmente: Verificar de forma visual o estado geral do equipamento, assegurando que não há roturas nem anomalias que possam 

por em risco a segurança dos utilizadores.

Mensalmente: Verificar se os painéis de polietileno não apresentam riscos ou fissuras que representem perigo. eliminar a possibilidade de 

aparecimento de lascas nos elementos de madeira. assegurar que a estabilidade estrutural do jogo é a mesma desde a data de montagem. 

Verificar o estado de toda a fixação bem como as suas proteções. Verificar os tampões dos postes. Verificar o estado do solo (pavimento 

sintético, pavimento in situ, areia e relva).

Anualmente: Verificar se não existem deformações no polietileno. analisar e assegurar que os componentes de madeira não apresentam 

defeitos, não empenaram nem deformaram. Verificar se as porcas dos parafusos estão apertadas ao máximo. Verificar as soldaduras. Verificar 

se há desgaste nos parafusos de fixação.

CARACTERISTICAS:

FUNÇÓES LUDICAS:

Balançar: Esta ação ajuda a desenvolver o equilíbrio e a controlar os movimentos, estimulando deste modo a psicomotricida-
de e a coordenação motora.
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A= 13,55 m²
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PAVIMENTOS DE CAuChO / REVÉTEMENT DE SOL EN CAOuTChOuC / RubbER PAVEMENT

Losetas de CauCho reCiCLado / daLLes de CaoutChouC / rubber tiLes

B
H

A

REF. A b h
ALTuRA CAÍDA / AuTER DE 

ChuTE / FALL

JbA20M 500 500 20 h.I.C.  0,70m

JbA40M 500 500 40 h.I.C.  1,40m

JbA60M 1000 500 60 h.I.C.  1,80m

JbA80M 1000 500 80 h.I.C.  2m

Jba40M

h.I.C. ( head Ingury Criterion), és la medida de 
absorción de la altura según la norma europea 
EN-177.

h.I.C. ( head Ingury Criterion), hauteur de chute 
absorbable suivant la norme EN 177

h.I.C. (head Ingury Criterion) is the measure of 
height fall absorption according to EN-177. 

OPCIONAL / EN OPTION / OPTIONAL

    COLORES 
COULEURS          
      COLOURS

Adhesivo de poliuretano
Colle au polyuréthane
Polyurethane glue 

Otros colores bajo pedido
Autre colories sur demande
Other colours available on requestt



PAVIMENTOS A MEDIDA / REVÉTEMENT DE SOL / COSTuMIzED CONTINuOS RubbER 
 BENITO URBAN

BARCELONA - MADRID · SPAIN · info@BENITO.com · www.BENITO.com

BENITO URBAN:
SPAIN: +34 93 852 1000 / +34 91 643 6964 · FRANCE: +33 (0) 4 68 21 09 92 · PORTUGAL: +35 1 308 802 832 · ITALY: +39 0289 877 711 ROMANIA: 
+40 318 110 991 · POLAND: +48 22 397 15 08 · CHINA: +86 10 63705530 · ARGENTINA: +54 11 5984 4113 · CHILE: +56 2 938 2035 MEXICO: +52 (55) 
4631 9722 · BRAZIL: +55 11 3957 0340 · PERU: +51 1707 1369 · COLOMBIA: +57 1 381 9442 · USA: +1 (617) 778-2947 · RUSSIA: +7 499 504 28 76 

 BARCELONA - MADRID · SPAIN · info@BENITO.com · www.BENITO.com El
 c

on
te

ni
do

 d
e 

la
 F

ic
ha

 T
éc

ni
ca

 e
s 

in
fo

rm
at

iv
o 

y 
no

 t
ie

ne
 c

ar
ác

te
r 

vi
nc

ul
an

te
 n

i c
on

tr
ac

tu
al

 y
 e

st
á 

pr
ot

eg
id

o 
po

r 
lo

s 
de

re
ch

os
 d

e 
au

to
r 

y 
co

py
rig

ht
. /

  L
e 

co
nt

en
u 

de
 c

et
te

 fi 
ch

e 
te

ch
ni

qu
e 

es
t 

in
di

ca
tif

 e
t 

no
n 

co
nt

ra
ct

ue
l. 

Il 
es

t 
pr

ot
ég

é 
pa

r 
le

 d
ro

it 
d’

au
te

ur
. /

  T
he

 c
on

te
nt

 o
f 

th
is

 d
at

a 
sh

ee
t 

is
 f

or
 y

ou
r 

in
fo

rm
at

io
n 

on
ly

 a
nd

 it
 d

oe
s 

no
t 

re
pr

es
en

t 
an

y 
bi

nd
in

g 
or

 c
on

tr
ac

tu
al

 n
at

ur
e 

of
 a

ny
 k

in
d.

 A
ll 

rig
ht

s 
re

se
rv

ed
.

2/2

CARACTERÍSTICAS / CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS

Material: Losetas de caucho reciclado, las cuales son analizadas y fabricadas conforme a la normativa Europea EN1177, por lo que res-

ponden a las exigencias de una absorción de impacto de más de 70%.

utilidad: Las losetas de caucho reciclado, absorbentes son adecuadas para su uso como pavimentos de seguridad en parques infantiles. 

Además de parques infantiles, también es aconsejable en patios escolares, guarderías, centros deportivos, zonas de recreo, parques temá-

ticos, campos de golf, piscinas municipales... para aplicaciones de interiores y exteriores.

Colocación: No necesita mantenimiento, y és de colocación simple y rápida. Es aconsejable colocarlo sobre una base dura de hormigón 

o asfalto.

opcional: Disponibles en distintos colores y espesores.

Matériel: dalles en caoutchouc recyclé testées et fabriquées suivant la norme EN1177 et assurant une absorption supérieure à 70%.

usage : Sol de sécurité intérieur et extérieur : pour les Aire de jeu, parcs, lcours d'école, crèches, centres sportifs, terrains de jeux, parcs à 

thèmes, terrains de golf, piscines municipale ... 

installation : Pas d'entretien, installation est simple et rapide sur une surface dure (béton ou enrobé). 

en option: Disponible dans les couleurs et épaisseurs écrite au tableau page 1.

Material: Recycled rubber tiles that have been analyzed and manufactured to the European Norm EN1177, which process assures that 

this product has an impact absorption of 70%.

use: These absorbent recycled rubber tiles are suitable for security areas around playground equipments and within parks. besides these 

places, they are also recommended for school playgrounds, sports centres, leisure areas, theme parks, golf camps, local swimming pools, 

etc. to be installed indoors and outdoors.

installation: No maintenance required. Easy and fast installation. A hard concrete or asphalt foundation is recommended to carry out 

this process.

optional: Available in different colours and thicknesses.
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1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  

1.1. Identificació de les obres  

Les obres descrites en el present Projecte són referents al ''Projecte d’urbanització del SUP-2 

de Sant Llorenç de Morunys”. 

Es preténen realitzar obres d’urbanització del SUP-2 situat al nord est del municipi per tal de 

permetre-hi la construcció de 16 habitatges. Aquestes obres inclouen la col·locació de serveis, 

senyalització horitzontal i vertical, així com elements de jardineria i mobiliari urbà. 

1.2. Objecte  

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 

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

Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la 

Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels 

compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es.  

En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos 

inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per 

garantir la seguretat de les persones en l'execució de les obres en compliment del que 

determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h).  

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

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

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

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

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

que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut enfase d’Execució, amb 

antelació a l’inici de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració 

d’Obertura davant l’Autoritat Laboral.  

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present 

Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el 

contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que 

desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de 

condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas.  

 

2. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  

Redactor E.S.S. : Marcel Sala Sanmartí  

Titulació/ns : Estudiant Enginyer de Camins, Canals i Ports  
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3 DADES DEL PROJECTE  

3.1. Autor/s del projecte  

Redactor E.S.S. : Marcel Sala Sanmartí  

Titulació/ns : Estudiant Enginyer de Camins, Canals i Ports  

 

3.2. Tipologia de l'obra  

Urbanització del sector SUP-2, que implica la construcció de 269 metres de nous vials, al terme 

municipal de Sant Llorenç de Morunys (Solsonès).  

Els treballs contemplen la demolició de murs de pedra en sec, una petita edificació, alguns 

serveis afectats i un tram de vorada. Cal efectuar moviments de terres per donar la reasant 

necessària al terreny per als nous vials. 

Les obres necessàries per a dotar al sector de nou viari amb calçades, voreres i zona verda amb 

arbrat i mobiliari urbà. També inclou l’execució de xarxa d’aigües residuals, xarxa d’aigües 

pluvials, xarxa d’enllumenat públic, xarxa de baixa tensió, xarxa de telecomunicacions i la 

senyalització viaria corresponent. 

Com a elements d'enjardinament es preveu la plantació d'arbres i arbusts i en quan a mobiliari 

urbà la col·locació de bancs, papereres, una font  i elements per a l’esbarjo infantil. 

3.3. Situació  

Emplaçament : SUP-2, situat al nord de la localitat. 

Codi Postal : 25282  

Població : Sant Llorenç de Morunys  

3.4. Comunicacions  

Carretera : L-401, LV4012, LV-4241 i carretera de Solsona a Sant Llorenç per la Llosa del Cavall.  

3.5. Subministrament i Serveis  

Aigua : Es preveu l'execució d'una escomesa d'aigua potable per a la caseta d'obra destinada a 

sanitaris i que al mateix temps servirà per abastir d'aigua per a l'execució de l'obra. L'escomesa 

es realitzarà a la canonada dela xarxa general del carrer de l’Obaga Negra. 

Gas : No és necessari  

Electricitat : Es preveu l'execució d'una escomesa per alimentar els mòduls de vestuaris i 

sanitaris i per a l'execució de l'obra (formigonera, martell picador, etc...). Es realitzarà la 

connexió en el cable que passa per al carrer de l’Obaga Negra, en el mateix punt on 

posteriorment es fara la derivació de la xarxa de baixa tensió per al subministrament al SUP-2. 

Sanejament : Es preveu l'execució d'una escomesa per al mòdul de sanitaris a connectar a la 

xarxa de sanejament de la carretera de la Coma. 
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Altres : No és necessari  

3.6. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d'evacuació  

CENTRE SANITARI DEL SOLSONÈS (SANT LLORENÇ DE MORUNYS)  

Pl. de les Eres, s/n  

25282 Sant Llorenç de Morunys  

Telèfon: 973 49 25 10  

CENTRE SANITARI DEL SOLSONÈS (SOLSONA)  

Pl. Guitart, 1  

25280 Solsona  

Telèfon: 973 48 11 72  

HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU  

C/ La Culla s/n  

08243 Manresa  

Telèfon: 93 874 21 12  

URGÈNCIES MÈDIQUES  

061  

MOSSOS D'ESQUADRA 

973 48 14 94  

088  

BOMBERS  

973 48 10 80  

085  

3.7. Pressupost d'execució material del projecte  

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

Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 237.002,08 € 

(DOS-CENTS TRENTA-SET MIL DOS AMB VUIT VENTIMS). 

3.8. Termini d'execució  

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

3.9. Mà d'obra prevista  

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 9 persones.  

3.10. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra  

Oficial 1a 

Oficial 1a paleta 

Oficial 1a col·locador 
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Oficial 1a electricista 

Oficial 1a muntador 

Oficial 1a d'obra pública 

Oficial 1a jardiner 

Oficial 2a jardiner 

Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 

Ajudant electricista 

Ajudant muntador 

Ajudant jardiner 

Manobre 

Manobre especialista 

 

3.11. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 

ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS DE POLIETILÈ 

ADOBS MINERALS SÒLIDS DE FONS 

ARBRES PLANIFOLIS (ACACIA A CATALPA) 

ARBRES PLANIFOLIS (CELTIS A EUCALYPTUS) 

ARBRES PLANIFOLIS (QUERCUS A ZELKOVA) 

BANCS DE FUSTA 

BARREGES DE LLAVORS I PANS D'HERBA PER IMPLANTACIONS DE GESPA 

BEURADES I MATERIALS PER A REJUNTAT 

BOQUES DE REG 

CABLES D'ALUMINI DE 0,6/1 KV 

CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 

CAIXA PER A QUADRE DE DISTRIBUCIÓ 

CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES 

CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ 

CAIXES PER A QUADRES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ 

CAIXES PER A QUADRES DE DISTRIBUCIÓ 
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CALÇS 

CENTRALITZACIONS DE COMPTADORS ELÈCTRICS 

CENTRES DE COMANDAMENT, CONTROL I REGULACIÓ 

CIMENTS 

COLUMNES 

CONDUCTORS DE COURE NUS 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS 

ELEMENTS AUXILIARS PER A FONTS 

ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS 

ESMENES BIOLÒGIQUES 

ESMENES D'ORIGEN SINTÈTIC 

FONTS PER A EXTERIORS 
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FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL 

FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 

FOTOCONTROLS 

GRANULATS-CIMENT 

GRAVES 

GRONXADORS 

HIDRANTS 

JOCS AMB MOLLES 

LLAMBORDINS DE PEDRA NATURAL 

LLIGANTS HIDROCARBONATS 

LLOSETA DE CAUTXÚ RECICLAT 

LLOSETES DE CAUTXÚ RECICLAT 

LLUMS ASIMÈTRICS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A 

PRESSIÓ ALTA 

MAONS CERÀMICS 

MATERIALS AUXILIARES PER A CENTRES DE COMANDAMENT 

MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 

MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 

MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE 

MATERIALS PER A BANDES REDUCTORES DE VELOCITAT 

MATERIALS PER A MARQUES VIALS HORITZONTALS 

MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS 

MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 

MORTERS AMB ADDITIUS 

NEUTRES 

PANOTS 

PAPERERA DE PEU 

PAPERERES MURALS I DE PEU 

PAPERERES TRABUCABLES 

PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CAIXES I ARMARIS 

PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A ELEMENTS DE CONTROL, REGULACIÓ 

I ENCESA D'INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 

PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A ELEMENTS DE SUPORT DE LLUMS 

EXTERIORS 

PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A PROJECTORS EXTERIORS 

PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ 

PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS 

DE TENSIÓ BAIXA 

PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A 

TERRA 

PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS D'EXTINCIÓ 

PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES 

PECES ESPECIALS DE FORMIGÓ PER A GUALS 
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PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 

PECES RECTES DE FORMIGÓ AMB RIGOLA, PER A VORADES 

PEDRES 

PEDRES PER A FORMACIÓ D'ESCULLERES 

PERICONS PREFABRICATS DE FORMIGÓ 
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PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA 

PLAFONS 

PROJECTORS PER A EXTERIORS AMB LÀMPADES DE VAPOR DESODI A PRESSIÓ ALTA 

SAULONS 

SENYALS 

SORRES 

TERRES 

TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 

TOBOGANS 

TOT-U 

TUBS DE FOSA DÚCTIL 

TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 

TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 

TUBS DE PVC A PRESSIÓ 

TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS 

TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS 

VÀLVULES DE COMPORTA MANUALS AMB BRIDES 

 

3.12. Maquinària prevista per a executar l'obra  

Compressor amb un martell pneumàtic 

Compressor amb dos martells pneumàtics 

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb martell trencador 

Retroexcavadora amb martell trencador 

Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t 

Pala carregadora sobre cadenes de 18 a 25 t 

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 

Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb accessori per a treballs específics 

Motoanivelladora petita 

Motoanivelladora mitjana 

Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 

Compactador duplex manual de 700 kg 

Safata vibrant amb placa de 60 cm 

Camió per a transport de 7 t 
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Camió per a transport de 12 t 

Camió cisterna de 6 m3 

Camió cisterna de 8 m3 

Camió cisterna de 10 m3 

Camió grua 

Camió grua de 3 t 

Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 

Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 

Camió cisterna per a reg asfàltic 

Mesclador continu amb sitja per a morter preparat agranel 

Mesclador continu per a morter preparat en sacs 

Formigonera de 165 l 

Formigonera de 250 l 

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 

Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 

Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 

Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 

Martell trencador manual 

Regle vibratori 

Desbrossadora autopropulsada trinxadora, de 4,4 kW (6 CV) de potència, amb una amplària de 

treball de 0,6 a 1 m 

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

Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit de2500 l, amb bomba incorporada de 15 

a 20 kW 
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Motoserra 

Grup electrògen de 20 a 30 kVA 

 

4. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS  

4.1. 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. 
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La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que 

estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i 

comprovació de l’instal·lador.  

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

• Connexió de servei  

− Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament.  

− La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada.  

− Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència).  

− Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas 

de vehicles.  

• Quadre General  

− Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de 

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

la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA.  

− Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en 

tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.).  

− Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits 

independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots 

els conductors, inclòs el neutre).  

− Anirà connectat a terra (resistència màxima 78  A l’inici de l’obra es realitzarà una 

connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot 

seguit després de realitzatsels fonaments.  

− Estarà protegida de la intempèrie.  

− És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura.  

− Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97).  

• Conductors  

− Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la 

seva impressió sobre el mateix aïllament.  

− Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de 

les zones de pas de vehicles i / o persones.  

− Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb 

regletes de connexió, retorciments i embetats.  

• Quadres secundaris  

− Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de 

doble aïllament.  

− Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. − Encara que la 

seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més convencional dels 

equips secundaris per planta és el següent:  
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o — 1 Magnetotèrmic general de 4P  : 30 A.  

o — 1 Diferencial de 30 A  : 30 mA.  

o — 1 Magnetotèrmic 3P  : 20 mA.  

o — 4 Magnetotèrmics 2P  : 16 A.  

o — 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A.  

o — 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A.  

o — 2 Connexió de corrent 2P  : 16 A.  

o — 1 Transformador de seguretat  : (220 v./ 24 v.). 

o — 1 Connexió de corrent 2P  : 16 A.  

• Connexions de corrent  

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

d’equips de doble aïllament.  

− S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió.  

− Es faran servir els següents colors:  

o — Connexió de 24 v   : Violeta.  

o — Connexió de 220 v   : Blau.  

o — Connexió de 380 v   : Vermell  

− .No s’empraran connexions tipus „lladre“.  

• Maquinària elèctrica  

− Disposarà de connexió a terra.  

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

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

aparells d’elevació fixos.  

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

normalitzada. 

• Enllumenat provisional  

− El circuit disposarà de protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA.  

− Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant.  

− Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més 

pròxim a la virolla.  

− Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne 

la inaccessibilitat a les persones.  

• Enllumenat portàtil  

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

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

indirectes.  

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

anticops i suport de sustentació.  
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4.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra  

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia 

subministradora d’aigua (Associació Font Llumà), perquè instal·lin una derivació des de la 

canonada general al punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la 

resta de la canalització provisional per l'interior de l’obra.  

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

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

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

estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries.  

4.3. Instal·lació de sanejament  

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 

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

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

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

4.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis  

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones 

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

responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i 

l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, 

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

vigilància i ventilació adequats. 

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

− La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció 

M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb 

risc d’incendis o explosions.  

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

quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta 

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

farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats 

compliran allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de 

líquidos inflamables y combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de 

Productes Químics.  

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

dipositar els residus inflamables, retalls, etc.  

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

de soldadura oxiacetilènica.  

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

instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, 
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apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i 

les condicions particulars de gasos inflamables.  

− Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització 

indicant els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, 

etc.  

− Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots 

ells han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions 

elèctriques.  

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

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

proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, en segellats i deixalles que es 

produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament 

els voltants de les màquines.  

− Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona 

ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s 

també les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà 

tenir a mà, terra o sorra.  

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

conducta a seguir en aquests treballs.  

− Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de pararse els 

motors accionats amb el combustible que s’està transvasant.  

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

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

evitant-se així la propagacióde l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets 

tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma 

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

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

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

aquelles, altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la 

càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material 

combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids 

inflamables, amb l’eina pròpia perestendre-la. En el cas de grans quantitats 

d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls, han de 

completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin 

aigua abundant.  

• Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra  

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

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

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

1,70 m del sòl.  

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

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

recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a 

aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m.  

− Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix 

una major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les 

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

obstacles que dificultin la seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva 

ubicació.  

5. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL  

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 

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

SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.  

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

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

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

detallen tot seguit:  

5.1. 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.  

5.2. Vestuaris  

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat.  

5.3. Menjador  

Donada la situació de l'obra, al nucli de Sant Llorenç de Morunys, no es contempla la ubicació 

d'un menjador per als treballadors.  

5.4. Local de descans  

Per a l'obra que ens ocupa, amb un nivell d'ocupació simultani de menys de 50 treballadors, no 

és necessari establir un recinte destinat exclusivament al descans del personal.  
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5.5. Local d'assistència a accidentats  

En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant 

mésd’un mes, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. 

Elslocals de primers auxilis disposaran, com a mínim, de: 

− una farmaciola, 

− una llitera, 

− una font d’aigua potable. 

El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a 

propdels llocs de treball. 

El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats 

preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari de 

manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre 

d’adreces i telèfons dels centres assistencials méspròxims, ambulàncies i bombers. 

En obres a les quals el nivell d’ocupació simultaniestigui entre els 25 i els 50 treballadors, el 

local d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a 

l’oficina d’obra. L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com 

a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents 

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

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

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

esterilitzats i torniquet. 

Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o 

portàtil, custodiada per l’encarregat. 

El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans 

addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 

A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 

− desinfectants i antisèptics autoritzats, 

− gases estèrils, 

− cotó hidròfil, 

− benes, 

− esparadrap, 

− apòsits adhesius, 

− estisores, 

− pinces, 

− guants d’un sol ús. 

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediatael 

material utilitzat o caducat. 
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6. ÀREES AUXILIARS  

6.1. Centrals i plantes  

Atès l'import, durada de l'obra i el poc volum a produir, no es preveu que el contractista 

instal·li una planta d'àrids o de formigó.  

6.2. Tallers  

Atès el nombre de màquines, equips a emprar i la durada de l'obra, no es preveu que el 

contractista faci una instal·lació amb aquesta finalitat, llevat d'un petit magatzem per a peces 

de reposició.  

6.3. 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.  

7. TRACTAMENT DE RESIDUS  

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les 

directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels 

enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus 

de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal 

considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o 

desconstrucció.  

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 

s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc 

on portarà 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 
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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.  

8. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES  

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV 

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

8.1. Manipulació  

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

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

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

per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a:  

− Amiant.  

− Plom. Crom, Mercuri, Níquel.  

− Sílice.  

− Vinil.  

− Urea formol.  

− Ciment.  

− Soroll.  

− Radiacions.  

− Productes tixotròpics (bentonita)  

− Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resinesepoxi, greixos, olis.  

− Gasos liquats del petroli.  

− Baixos nivells d’oxigen respirable.  

− Animals.  

− Entorn de drogodependència habitual.  

8.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament  

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a 

mínim amb el text en idioma espanyol.  

L’etiqueta ha de contenir:  
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a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 

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

b. Nom comú, si és el cas.  

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

les substàncies presents.  

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

preparat perillós.  

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

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

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

h. El número CEE, si en té.  

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

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

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

lliurament.  

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

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

Contractista, partint de les següents premisses:  

• Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables  

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

comburents i la prohibició de fumar.  

Estaran separats els productes inflamables dels comburents.  

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

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

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

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

l’usuari, en previsió de contactesamb 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.  

9. CONDICIONS DE L'ENTORN  

Ocupació del tancament de l’obra  
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S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, 

baranes, bastides, contenidors, casetes,etc.  

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

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

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

l’accés a edificis i guals.  

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

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

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

interrelacionats amb el procés constructiu.  

Situació de casetes i contenidors  

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

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

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

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

SALUT les àrees previstes per aquest fi.  

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es 

situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”.  

9.1. Serveis afectats  

Es preveu l'afectació de la xarxa d'aigua existent a la carretera de la Coma, així com al carrer de 

l’Obaga Negra per a realitzar-hi les connexions i proteccions necessàries. S’afectarà una 

arqueta de telecomunicacions per a realitzar la connexió amb la nova xarxa. 

Mentre durin els treballs en el SUP-2 caldrà mantenir els serveis afectats, ja sigui mitjançant 

xarxes provisionals o d’alguna altre forma. 

Finalment s'afecta un fanal de l'enllumenat públic, des d’on es fara la connexió del nou 

enllumenat. 

Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació 

de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i 

estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen 

l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o 

omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà 

dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i 

obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les adopcions de mesures 

de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, 

no seran objecte d’abonament independent.  

9.2. Servituds  
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No existeixen en els camí cap mena de servituds (de pas, de vol (grues), línies elèctriques, etc.).  

9.3. Característiques meteorològiques  

No es creua cap curs important d'aigua, i donada la pendent natural del terreny, no hi ha risc 

d'inundació en cap dels punts de l'obra.  

Les temperatures que es poden assolir en alguns mesos de l'any poden ser extremes en 

circumstàncies excepcionals, podent-se donar especialment temperatures baixes a l'hivern i 

altes a l'estiu que obliguin a la suspensió dels treballs. 

9.4. Característiques del terreny  

El terreny que trobem a la zona dels Emprius de Sant Llorenç de Morunys es caracteritza per la 

presència de materials del quaternari (al·luvial) format a partir de materials calcaris del terciari 

(Eocè). El sòl té una fracció important de roca i grava, és poc plàstic i es pot considerar 

moderadament drenant. La seva capacitat portant en general és bona.  

L’explanada natural del vial a pavimentar, es pot classificar com a E2 segons el Manual de 

Pavimentos Asfálticos para Vías de Baja Intensidad.  

No s’ha detectat la presència d’aigua en cap dels reconeixements visuals efectuats.  

Els talussos de la zona son estables a llarg termini i es considera que amb un talús de desmunt 

amb inclinació 1H:1V i un talús de terraplè amb inclinació 3H:2V no hi ha d’haver risc 

d’esllavissades. 

9.5. Característiques de l'entorn  

El sector es troba al nord del municipi envoltat d’habitatges, Es troba molt pròxim a la 

ccarretera de la Coma i a la carretera de Solsona. 

10. UNITATS CONSTRUCTIVES  

ENDERROCS 

− ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA  

− ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES  

MOVIMENTS DE TERRES 

− REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I REPOSICIÓ EN 

DESMUNT  

− EXCAVACIÓ DE RASES I POUS  

− REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS  

− CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES  

FONAMENTS 

− GABIONS / ESCULLERES  
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PAVIMENTS 

− PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULÓ, BITUMINOSOS I REGS )  

− PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. )  

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

− COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS  

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 

− ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, EMBORNALS, BUNERES, 

ETC.)  

− ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )  

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 

− TUBS MUNTATS SOTERRATS  

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 

− INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ  

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

− INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT  

INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 

− APARELLS  

EQUIPAMENTS 

− MOBILIARI URBÀ  

JARDINERIA 

− MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ  

− ROCALLES 

11. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU  

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar 

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

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

1627/1997 de 24 d’octubre).  

11.1. Procediments d'execució  

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

desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 
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11.2. Ordre d'execució dels treballs  

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, 

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

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

característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres 

amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a 

realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar.  

El resum dels treballs a realitzar és el llistat a continuació, realitzant-se en l'ordre que s'observa 

en l'Annex nº18 - Pla de Treball.  

Esbrossada 

- Esbrossada els marges dels camins.  

Demolicions 

- Demolició dels tancaments actuals (murs i tanques) i dels elements de les xarxes de serveis a 

reposar, així com dels paviments actuals.  

Excavacions i Terraples 

- Excavació o terraplè per tal d'aconseguir les cotes de la rasant projectada.  

Xarxa de clavegueram 

- Construcció dels col·lectors d'aigües pluvials al llarg del SUP-2, amb els corresponents pous 

de registre amb ressalt en el punts on s’ha considerat necessari i connexió al tub dels elements 

de recollida d'aigua superficial (embornals i reixes).  

Xarxa d'abastament  

- Construcció de canonades de xarxa d'aigua potable per sota les voreres al llarg del carrer 

Torrent del Pou i carrer del Pinyer, amb les corresponents escomses per a les parcel·les. 

- Es contempla també la ubicació d'un hidrant contra incendis.  

Xarxa de baixa tensió 

- Construcció d'una xarxa de baixa tensió per sota la vorera al llarg del carrer Torrent del Pou i 

carrer del Pinyer, amb les corresponents escomses per a les parcel·les. 

Xarxa de telecomunicacions 

- Construcció d'una xarxa de telecomunicacions per sota la vorera al llarg del carrer Torrent del 

Pou i carrer del Pinyer, amb les corresponents escomses des d'arqueta per a les parcel·les. 

Enllumenat públic 
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- Construcció d'una xarxa d'enllumenat públic per sota la vorera al llarg del carrer Torrent del 

Pou i carrer del Pinyer, amb les corresponents arquetes per al tiratge del cable i la col·locació 

dels fanals.  

Afermat i pavimentació 

- Refinat i compactat de l'esplanada.  

− Estesa i compactació d’una base de tot-ú artificial ZA-25 de 25 cm de gruix compactada 

fins a una densitat del 98% del PM, damunt la capa anterior.  

- Estesa i compactació d'una capa de 5cm d'aglomerat asfàltic en calent de 5cm de gruix.  

- Execució de paviment de llambordins de 8cm de gruix en l'espai destinat a 

l'aparcament de vehicles.  

- Execuió dels escossells, jardinera, i guals de vehicles i de vianants.  

- Execcuió de paviment de peces de formigó prefabricat en les voreres. 

Mobiliari urbà 

− Col·locació de bancs i papereres 

− Col·locació dels elements per a l’esbarjo infantil. 

Jardineria 

− Estessa de terra vegetal.  

− Plantació dels arbres i arbusts.  

Proteccions, senyalització i abalisament 

− Col·locació de la senyalització vertical.  

− Pintat de la senyalització horitzontal.  

− Col·locació de bandes reductores de velocitat. 

11.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució  

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

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

present Estudi de Seguretat i Salut.  

12. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL 

MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU  

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

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

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

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

1627/1997 de 24 d’octubre) „Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18 RD. 

1495/1986 de 26 de maigde 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments 

connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques 

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

13. MEDIAMBIENT LABORAL  

13.1. Agents atmosfèrics  

Els possibles agents atmosfèrics que poden afectar l'obra són els següents:  

− Pluja. L'obra s'aturarà en moments de pluja intensa.  

− Vent. L'obra s'aturarà amb vents superiors als 75km/h.  

− Temperatura. L'obra s'aturarà si es donen temperatures extremes.  

13.2. Il·luminació  

Es preveu realitzar la totalitat dels treballs amb llum natural, de forma que no es preveu cap 

tipus d'il·luminació artificial.  

 

Encara que la generalitat 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 e n 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. 

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: 
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25-50 lux : En  patis  de  llums,  galeries  i  altres  llocs  de  pas  en  funció  de l’ús 

ocasional - habitual. 

100 lux : Operacions  en  les  quals  la  distinció  de  detalls  no  sigui essencial,  tals  

com  la  manipulació  de  mercaderies  a granel, l’apilament  de  materials  o  l’amassat  

i  lligat  de  conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció  de detalls, com en sales  de  

màquines  i  calderes,  ascensors,  magatzems  i dipòsits,  vestuaris  i  banys  petits  del  

personal.  Baixes exigències visuals. 

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els muntatges  

mitjans,  en  treballs  senzills  en  bancs  de taller, treballs  en  màquines,  fratasat  de  

paviments  i  tancament mecànic. Moderades exigències visuals. 

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com treballs  

mitjans  en  bancs  de  taller  o  en  màquines  i treballs d’oficina en general. 

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una  distinció mitja de detalls, tals com 

treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en màquines  i  treballs  d’oficina  en  

general.  Altes  exigències visuals. 

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota condicions 

de constant contrast, durant llargs períodes de temps,  tals  com  muntatges  delicats,  

treballs  fins  en  banc  de taller  o  màquina,  màquines  d’oficina  i  dibuix  artístic  

lineal. Exigències visuals molt altes. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells 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. 

 

13.3. 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  

Formigonera petita < 500 lts.  .......................... 72 dB  

Formigonera mitjana > 500 lts. ........................ 60 dB  

Martell pneumàtic (a l’aire lliure) ....................  94 dB  

Camions i dúmpers  .......................................... 80 dB  

Excavadora  ...................................................... 95 dB 

Grua autoportant  ............................................ 90 dB  
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Martell perforador  ........................................... 110 dB  

Mototrailla  ....................................................... 105 dB  

Pala carregadora d’orugues ............................. 95-100 dB  

Pala carregadora de pneumàtics  ..................... 84-90 dB  

 

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:  

1er.- Supressió del risc en origen.  

2on.- Aïllament de la part sonora.  

3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres.  

 

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  

13.4. Pols  

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

− Rinitis  

− Asma bronquial  

− Bronquitis destructiva  

− Bronquitis crònica  

− Efisemes pulmonars  

− Neumoconiosis  

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el 

temps d’exposició.  

En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (SiO2) que és el 

component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de 

presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de 

desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi 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 lasetmana, és en funció del contingut de sílice en 

suspensió, el que ve donat per la fórmula:  

   
  

        
   (

  

  
) 

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 
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partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire 

respirat, sense haver-se 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  

− Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica  

− Moviments de terres  

− Circulació de vehicles  

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 Filtres en sitges o instal·lacions confinades 

Tall o polit de materials ceràmics o lítics  Addició d’aigua micronitzada sobre la zona de 
tall 

Circulació de vehicles  Regat de pistes 

 

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.  

13.5. 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:  

1er.-  Retirada dels objectes i coses innecessàries. 

2on.-  Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament.  

3er.-  Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de 

materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra.  

4rt.-  Ubicació dels baixants de runes i recipientsper a apilament de residus i la seva 

utilització. Pla d’evacuació de residus.  
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5è.-  Neteja de claus i restes de material d’encofrat.  

6è.-  Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. 

Il·luminació suficient.  

7è.-  Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport 

provisionals.  

8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.  

9è.-  Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja.  

10è.-  Manteniment diari de les condicions d’ordre ineteja. Brigada de neteja.  

11è.-  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.  

14.6. Radiacions no ionitzants  

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament.  

Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però 

no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), 

làser, microones, ultrasònicai de freqüència de ràdio.  

Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia 

dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a 

aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria 

estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada.  

Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, 

especialment els de soldadura elèctrica. 

Radiacions ultraviolades  

La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. 

Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en 

indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions:  

UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona.  

UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona.  

UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona.  

La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la 

indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La 
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norma més completa és nord americanai està, acceptada per la WHO (World Health 

Organization).  

Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la 

longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a 

baixa pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps 

d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per 

a un període de vuit hores haurà d’estar limitada.  

La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de 

dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o 

resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós 

pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals.  

S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a 

minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip 

generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. 

En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació 

d’accés a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps 

d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte.  

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple 

realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de 

l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de 

color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per 

sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i 

facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball 

requereixi que l’usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús 

dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de 

protecció facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. 

Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant 

qualsevol tipus de protecció facial.  

L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, 

temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema 

similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de 

la còrnia), de resultats imprevisibles. 

La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: 

llums fluorescents, incandescents i dedescàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), 

bufador d’arc elèctric i làsers. 

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se 

centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple 

pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies 

adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la 
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distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent 

longitud d’ona.  

14. 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, en virtut del conegut 

axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”.  

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 d’apilat 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-se entre la part 

posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa.  

− Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes 

de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es 

vingui la càrrega damunti 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 evitarla manipulació com:  

− Utilització d’ajudes mecàniques.  

− Reducció o redisseny de la càrrega.  

− Actuació sobre l‘organització del treball. 

− Millora de l’entorn de treball.  

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin:  

− Ús correcte de les ajudes mecàniques.  

− Ús correcte dels equips de protecció individual.  

− Tècniques segures per a la manipulació de càrregues.  
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− Informació sobre el pes i centre de gravetat.  

Els principis bàsics de la manutenció de materials 

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició 

al risc d’accident derivat de dita activitat.  

2on.-Procurar que els diferents materials, així comla plataforma de suport i de treball de 

l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells.  

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols o 

contenidors que permetin elseu trasllat a dojo. 

4art.-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.  

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o palets, 

en lloc de portar-los d’un en un. 

6è.- 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.  

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular.  

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 

Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació 

bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos:  

1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega.  

2on.- Assentar els peus fermament.  

3er.- Ajupir-se doblegant els genolls.  

4art.- Mantenir l’esquena dreta.  

5è.- Subjectar l’objecte fermament.  

6è.- L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames.  

7è.- Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos.  

8è.- 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.  
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• Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte,fins arribar al centre de gravetat de 

la càrrega.  

• Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla.  

• Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem 

davanter aixecat.  

9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes 

afilades.  

10è.- 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.  

11è.- 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.  

15. 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.  

Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execuciódel present projecte són els indicats a 

continuació: 

Codi  UA  Descripció 

HX11X003  u  Bastida  modular  amb  estructura  tubular  i  sistema  de  seguretat  
amb  tots  els  requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la 
realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en 
alçada 

HX11X004  u  Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a 
diferent nivell 

HX11X005  u  Escala modular d'estructura porticada, per accedira cotes de diferent 
nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

HX11X019  m  Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 
seguretat amb tots elsrequisits reglamentaris, normalitzada i 
incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 
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HX11X021  u  Passadís  de  protecció  prefabricat  metàl·lic  amb  sistema  de  
seguretat  amb  tots  els  requisitsreglamentaris,  de  llargària  2,5  m,  
d'amplària  1,1  m,  amb  paviment  de  entramat  de  
platinesmetàl·liques  i  rampes  articulades,  baranes  metàl·liques  
reglamentàries,  muntants  de  2  md'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 
mm de gruix 

HX11X022  u  Passadís  de  protecció  prefabricat  metàl·lic  amb  sistema  de  
seguretat  amb  tots  els  requisits reglamentaris,  de  llargària  2,5  m,  
d'amplària  1,1  m,  amb  paviment  de  entramat  de  platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries 

 

16. 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  

17. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)  

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de 

Protecció Individual, aquelles peces de treball queactuen 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.  
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El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al 

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

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

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

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

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

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

Facultativa/Direcció d’Execució.  

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

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

raonablement, la seva carència. 

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data 

de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc.  

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

en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISCAVALUACIÓ-MESURES  

18. 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:  

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:  
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− 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.  

− 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.  

− Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pelsque la normativa específica obliga a 

la delimitació de zones controlades o vigilades.  

− Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió.  

− Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió.  

− Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 

subterranis.  

− Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.  

− Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.  

− Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 

− Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de 

seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de 

recurs preventiu:  

ENDERROCS 

ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 

ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 

MOVIMENTS DE TERRES 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

INSTAL.LACIONS  DE  DRENATGE,  D'EVACUACIÓ  I CANALITZACIONS 

ELEMENTS  SOTERRATS  (  CLAVEGUERONS,  POUS, 

DRENATGES ) 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 

TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 

TUBS MUNTATS SOTERRATS 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

 

19. 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 treballadorsi 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 
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l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la 

senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat 

dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic.  

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la 

seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes 

segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la 

pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les 

mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona 

senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal.  

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se 

sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures 

preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de:  

a) Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions 

o obligacions.  

b) Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que 

requereixi mesures urgents de protecció o evacuació.  

c) Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 

instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis.  

d) Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.  

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 

organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, 

no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment.  

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 

treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball.  

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

− Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 

485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs 

adequats i tenir la resistència suficient.  

− 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 balisament 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.  
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20. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA  

Aquest tipus d'obra afecta a les víes públiques de caràcter urbà. Concretament queden 

afectades les voreres del carrer de Les Escoles, d'una amplada d'1,5m, i la intersecció del camí 

de la Torreta amb el carrer de Les Escoles en els treballs de la instal·lació de les xarxes de 

serveis i tasques d'asfaltat. Ex preveu doncs, la delimitació perimetral de les zones afectades 

mentre es realitzin els treballs indicats, creant uns circuits alternatius per als vehicles i 

vianants.  

Les recomanacions que a continuació es donen es reflectiran al Pla de Seguretat i Salut quan 

siguin d'aplicació dins de l'entorn al llarg del traçat de l'obra. 

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’obrai la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests 

efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització 

d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai 

públic de la ciutat que correspongui.  

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

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

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

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

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

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

l’Autoritat que correspongui.  

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

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

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

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

corresponent.  

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

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

aprovat.  

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  

20.1. Normes de Policia  

• Control d’accessos  



Projecte d’urbanització del sector SUP 2 
de Sant Llorenç de Morunys 

 

Annex 17.Estudi de seguretat i salut  

36 

Donat que la delimitació de l'obra no es pot portar a terme, per les pròpies circumstàncies de 

l’obra, el contractista, al menyshaurà 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  

• 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 quesuposin 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.  

20.2. Àmbit d'ocupació de la via pública  

Al tractar-se d’una obra lineal que afecta un vial d’utilització pública i terrenys adjacents a 

aquest, com a àmbit d’ocupació de la via pública s’entén el propi traçat. Com a tancament de 

l’obra s’entén l’abalisament i senyalització.  

• Ocupació del tancament de l’obra  

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

baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.  

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

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

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

interrelacionats amb el procés constructiu.  

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

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

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 franja 

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’àmbitdel pas de vianants.  

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

a) Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se 

situaran en la aprcel·la municipal adjacent al camí, de forma que permeti aplicar els 

següents criteris:  

b) Entrar i sortir amb el mínim risc possible a la víapública, senyalant als usuaris de la 

meteixa contimgència.  

•  Situació de grues-torre i muntacàrregues 

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

• Canvis de la Zona Ocupada  

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

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

d’acord amb el R.D. 1627/97.  

20.3.  Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 

• 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 vorera ocupada. 
 

Tipus de tanques  Es formaran amb xapa metàl·lica opa ca o a base de 
plafons prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i 
pintada. 
 
Les  empreses  promotores  podran  presentar  a 
l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, el seu 
propi model de tanca 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  provisionals  en 
operacions  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  balisament  lluminós  i 
elements reflectants en tot el seu perímetre. 
 

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

 

• 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  
laretirada parcial del tancament. 

 

20.4. Operacions que afecten l'àmbit públic  

• Entrades i sortides de vehicles i maquinària.  

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

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran 
estacionar-se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte 
a la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan 
existeixi zona d’aparcament a la calçada.  
 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del 
tancament de l’obra per acollir els camions en espera, 
caldrà preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi 
fora de l’obra.  
 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, 
d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans 
de càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 
 

 

• Càrrega i descàrrega  

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executarandintre 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.  
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− 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.  

− Apilament i evacuació de terres i runa  

Descàrrega La  descàrrega  de  runa  des  dels  diferents  nivells  de  
l’obra, aprofitant  la  força  de  la  gravetat,  serà  per  
canonades  (cotes superiors)  o  mecànicament  (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 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’espaisadequats, les terres es carregaran directament 
sobre camions per a la seva evacuació immediata. 
 
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 plàsticopac 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.  
 

 

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

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.  
 

20.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic  

− Neteja  

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

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

pols o deixalles.  

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

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

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

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

s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes.  

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic.  

− Sorolls. Horari de treball  

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00hores 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.  
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− Pols  

Es regaran les pistes de circulació de vehicles. Es regaran els elements a enderrocar, la runa i 

tots els materials que puguin produir pols.  

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

20.6. 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.  

20.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic  

− Senyalització i protecció  

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de 

circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3-  

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

− Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants  

Es respectaran les següents dimensions mínimes:  

1. 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.  

2. L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m).  

• 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 
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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.  
 

 

• Enllumenat i abalisament lluminós  

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

enllumenat públic.  

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

horitzontal, com per als elements d’abalisament.  

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

(intensitat mínima 20 lux).  

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 vianantsformada amb tanques metàl·liques de 200 x 

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

• Abalisament i defensa  

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

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

d’elements d’abalisament i defensa:  

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.  
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• 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 itinerarialternatiu, 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.  

• Manteniment  

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

desplaçament i dificulti la seva subtracció. 

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

itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant 

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

Els passos i itineraris es mantindran nets.  

• Retirada de senyalització i abalisament  

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

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.  

21.8.  Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 

• Arbres i jardins 

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

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

Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 

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

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

contractista  vetllarà,  perquè  els  escossells  i  les  zones  a jardinades  estiguin  sempre  lliures 
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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. 

 

21. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

21.1. 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.  

21.2. 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:  

a) 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.  

b) 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.  

c) 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 trànsic que avisin als vehicles de la situació de perill.  

d) 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, expressamentper a aquesta funció.  

22. 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.  
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− Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.  

− Enfosament de càrregues o aparells d’elevació.  

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

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

1. Ordre i neteja general.  

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

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

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

5. Punts de trobada.  

6. Assistència Primers Auxilis.  

23. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS  

Els treballs de manteniment de l'obra executada seràn la neteja de voreres i calçada, neteja 

interior dels embornals, buidat de papereres, repintat de la senyalització horitzontal i portes 

metàl·liques, i els treballs de desbrossada dels marges del camí. En menor grau, pot ser que 

sigui possible el reperfilat d'algun dels talussos.  

24. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

 
G01 ENDERROCS 
G01.G01 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 

ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS I ELEMENTS A 
POCA FONDARIA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: MATERIALS MAL APLEGATS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MOVIMENTS DE MAQUINARIA I CAMIONS DINS DE L'OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /20 /25 

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 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

2 /4 /9 /10 /12 
/14 /20 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /20 /25 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /20 /25 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /12 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 /4 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 
seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

10 

H152T023 m2 Matalàs de seguretat per a protecció de projeccions per voladures amb xarxa de 
seguretat ancorada perimetralment i amb el desmuntatge inclòs 

10 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /4 /6 /12 /26 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /12 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 
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HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 

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 

20 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /12 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 

I0000096 No fumar 20 

I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 
radial 

20 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /12 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 20 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 

 
  

G01.G02 ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 

ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS D'ELEMENTS EN ALÇADA (VIADUCTES, 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ, D'ACER) 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: MATERIAL D'APLEC. PLATAFORMA DE TREBALL INESTABLE  

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 3 2 4 
 Situació: ENDERROCS NO PROGRAMADES 

TALLS MAL APUNTALATS 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE RUNA  

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 3 2 4 
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 Situació: REALITZACIÓ DE TREBALLS A DIFERENTS NIVELLS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: APLEC DE MATERIAL  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: EINES  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: OXIACETILÈ  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: TALL PER OXIACETILÉ  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: RECORRIDOS DE MAQUINÀRIA DE OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA I EINES  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA I EINES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /14 /15 
/16 /17 /20 /25 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 
149 

17 

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

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /14 /20 

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 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /14 /17 
/20 /25 

H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la 
humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb 
llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, 
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons 
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

15 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, 
UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1 

1 
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H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes 
d'alçada, homologat segons UNE-EN 813 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

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 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /16 /17 
/20 /25 

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

15 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /14 /25 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 

15 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

3 /4 /5 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 
polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 
6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 
seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

15 

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de 
fusta, desmuntatge inclòs 

3 /5 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

6 /10 /12 

H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas 
combustible, O2, CO i H2S 

17 /20 

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 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /15 /16 
/17 /20 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /15 /16 
/17 /20 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /15 /16 
/17 /20 /25 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

4 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000018 No alterar bruscament l'estabilitat de l'edifici 3 

I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 /5 

I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
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I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /12 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 
etc) 

20 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 

I0000096 No fumar 20 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /3 /6 /12 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 
tensió 

20 

I0000167 Manipular materials amb sacs de PP, amb tapa i sistema de descàrrega inferior 4 

 
  

 
G02 MOVIMENTS DE TERRES 
G02.G01 REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I REPOSICIÓ 

EN DESMUNT 

EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MÉS DE 2 m. 

ACCÉS A LA ZONA DE TREBALL 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARIDAD DEL ÀREA DE TREBALL 
ACCÉS A L'EXCAVACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOS DE FORTA PENDENT 

TREBALLS EN RASES 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

ACCÉS ALS TALLS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MOBILITAT DE LA MAQUINÀRIA  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
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 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS 
BASES NIVELLADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 

 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /16 /25 /26 

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

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /25 

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 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

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 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /16 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

14 /25 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /3 /6 /10 

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 
3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i 
subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

25 

H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas 
combustible, O2, CO i H2S 

17 

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 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
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45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

/27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /10 /12 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 10 /12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /12 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
  

G02.G03 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE ENTIBACIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ 

CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

APLEC DE MATERIAL 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ 

COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA 

RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE PAS DELIMITADES 
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13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS TERRES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /16 /25 /26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /6 /9 /14 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

3 /9 /25 

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 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 /3 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /16 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

3 /9 /14 /25 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /3 
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H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

9 /12 /25 

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 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 

I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000083 Dispositius d'alarma 16 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000111 Revisar entibacions en començar jornada treball. Precaució per interrupcions >1día, 
pluges o gelada 

3 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /12 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
  

G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 

FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS 
MECÀNICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT 

ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL 

ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
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APLEC DE TERRES 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL 

NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 

ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 /26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

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 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

14 /25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

3 /4 /12 /25 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /12 /25 

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 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 
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MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /4 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /12 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
  

G02.G05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ EN OBRA 
PER A TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL 

ACCÉS AL TALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: FEINES DE CÀRREGA DE CAMIONS 

CAMIONS SOBRECÀRREGATS 
MAQUINÀRIA NO ADIENT 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA NO ADIENT  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I ITINERARIS OBRA 

ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: POLS DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
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Codi UA Descripció Riscos 

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 

2 /4 /11 /12 /14 
/25 /26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

2 /4 /11 /12 /14 
/25 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

2 /4 /11 /12 /14 
/25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

2 /4 /11 /12 /14 
/25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

14 /25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

2 /4 /11 /25 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

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 

2 /4 /11 /12 /25 
/26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /12 /25 
/26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /12 /25 
/26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /12 /25 
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I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 14 

 
  

 
G03 FONAMENTS 
G03.G06 GABIONS / ESCULLERES 

CONSTRUCCIÓ DE DICS O ESCULLERES MITJANÇANT LA COL.LOCACIÓ DE PAQUETS DE PEDRA EMBOLICATS 
EN MALLA METÀL.LICA O TRETRÀPODES DE FORMIGÓ PREFABRICATS AMB MITJANS MECÀNICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: CAIGUDA AL MAR  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLEC DE MATERIAL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'ELEMENTS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: COL·LOCACIÓ MANUAL DELS GABIONS I/O TETRAPODS 

CARRETEIG DELS MATEIXOS 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ MANUAL DELS GABIONS I/O TETRAPODS 

CARRETEIG DELS MATEIXOS 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE MATERIAL  

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I CARRETEIG DEL MATERIAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

23 INUNDACIONS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS EN ZONES PRÒXIMES AL MAR  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT, ESTESA I COL·LOCACIÓ DE LES PECES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /4 /9 /11 /12 
/14 /25 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /9 /11 /12 
/14 /25 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /9 /11 /12 
/14 /25 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

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 

1 /2 /4 /9 /11 /12 
/14 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

14 /25 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 
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H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /4 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

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 

1 /2 /4 /9 /11 /12 
/13 /14 /23 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /11 /12 
/13 /14 /23 /25 

HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma 
blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per 
ser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /23 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /11 /12 
/13 /14 /23 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /23 

I0000013 Ordre i neteja 2 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 1 /2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 /23 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /11 /13 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /23 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 

 
  

 
G08 PAVIMENTS 
G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS ) 

EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARI OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...  
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6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COPS AMB MAQUINÀRIA 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  DEL TALÚS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES 

POLS DE SITGES DE CIMENT 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/16 /25 

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

10 /14 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

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

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /25 

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 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/16 /25 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 

14 
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H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

12 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, 
ancorada a suports metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o 
ponts, ancorada a suports metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de 
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col·locació i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /4 /6 /11 /15 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4 
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treball específic 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

G08.G02 PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 

EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 1 2 
 Situació: TRANSPORT DE MATERIAL 

MANIPULACIÓ DE BLOCS DE PEDRA 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TALL EN SEC DE PECES, PEDRES 

RETIRADA DE RUNA 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE MATERIAL PRÒXIM A TALUSSOS  

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

ÚS D'EINES MANUALS 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
DESCÀRREGA DE MATERIAL 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE TERRES 

CONFECCIÓ DE MORTER 
TALL DE PEDRA, CERÀMICA 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTES AMB MORTER (CIMENT)  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
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 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA D'OBRA 
FEINES DE MANTENIMIENT 

 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /16 /18 /25 
/26 

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

9 /10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /18 /25 

H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color 
blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /18 /25 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /16 /18 /25 

H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologats segons UNE-EN 340 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /16 /18 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /25 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

2 /4 /6 /10 /16 
/17 /25 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /12 /25 

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 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 /26 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 /26 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 /26 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
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I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
G09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
G09.G01 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 

COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE 
CIRCULACIÓ I ZONES URBANITZADES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
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COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 

CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /14 
/16 /25 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

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 

9 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /14 /25 

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 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /14 
/25 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /14 
/16 /25 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /6 /9 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /25 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 
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HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i 
un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i 
amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
G10.G02 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I DESGUASSOS, DE 
MATERIAL PREFABRICAT 
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Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL  

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU 

INESTABILITAT DEL TALÚS 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENT  

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLEOS PROPIS I ALIENS DE L'OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

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

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 /25 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

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

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /24 /25 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

1 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

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 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
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/24 /25 

H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologats segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

11 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres 
d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 
mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix 

3 

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 

1 

H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell 
vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-
EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables d'acer 
de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 
3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i 
subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /25 

H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions 
amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs 

3 

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 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i 
un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i 
amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /3 /25 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 1 /2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 1 /3 /4 /25 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4 
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I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 15 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 15 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 15 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15 

I0000071 Revisió de la posta a terra 15 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 15 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 

I0000102 Procediment previ de treball 24 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

3 /4 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  

 
G12 CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
G12.G01 TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 

TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 

VÀLVULES,ETC.) 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
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 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/16 /18 /20 /21 

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

10 /14 /18 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

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

10 /15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /20 
/21 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

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 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, 
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements 

1 
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d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, 
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, 
trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /11 /12 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 

10 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 
seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /21 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

18 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat 
de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat 

17 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 

H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 
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HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 /21 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

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 

10 /20 /21 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 /11 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 
/21 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000083 Dispositius d'alarma 17 
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I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 
etc) 

20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 

I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 

I0000096 No fumar 20 

I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 
radial 

20 /21 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /4 /13 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 
tensió 

21 

 
  

G12.G02 TUBS MUNTATS SOTERRATS 

TUBS MUNTATS SOTERRATS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 

VÀLVULES,ETC.) 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1 3 3 
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 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 
PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/16 /18 /20 /21 

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

10 /14 /18 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

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

10 /15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /20 
/21 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

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 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, 
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements 
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, 
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, 
trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /11 /12 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 

10 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres 
d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 
mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix 

1 

H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 
seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 

10 /15 /21 
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alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

18 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat 
de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat 

17 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 

H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 /21 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

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 

10 /20 /21 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 /11 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
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I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 
/21 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000083 Dispositius d'alarma 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 
etc) 

20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 

I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 

I0000096 No fumar 20 

I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 
radial 

20 /21 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

4 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 
tensió 

21 

 
  

 
G13 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
G13.G01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE MECANISME I EQUIPS, CONNEXIONS DE LÍNIES, CONNEXIÓ A 
XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL·LALCIONS: ÚS DE BANQUETES, 

BORRIQUETES, BASTIDES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE IRREGULAR DE TREBALL  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ, COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: COPS AMB EQUIPS 

PELAT DE CABLES 
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ÚS D'EINES MANUALS 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: EXECUCIÓ DE PERFORADORES PER A FIXACIÓ D'INSTALACIONS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: INSTALACIÓ D'ARMARIS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

PROVES D'INSTAL·LACIONS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 

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

10 /14 

H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament 
d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès 
dielèctric 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 

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

10 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 

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 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, 
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements 
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, 
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, 
trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /11 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

11 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 
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H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 

H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 
instal.lació 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /11 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
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I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 
elèctric 

16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 
tensió 

16 

 
  

 
G14 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
G14.G01 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE SUPORTS I LLUMINÀRIES, CONNEXIONS DE LÍNIES, CONNEXIÓ A 
XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: OPERACIONS D'INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIES  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ D'INSTAL·LACIONS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ, ENCAIX D'ELEMENTS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

PROVES D'INSTAL·LACIONS 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS I ALIENS A L'OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/16 /25 

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

10 /14 

H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament 
d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès 
dielèctric 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 

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

10 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 1 /2 /4 /9 /10 /14 
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3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 /25 

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 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/25 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, 
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements 
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, 
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, 
trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/16 /25 

H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/16 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 

H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 

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 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/14 /16 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/14 /16 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/14 /16 /25 
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HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i 
un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i 
amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /25 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 
instal.lació 

1 

I0000013 Ordre i neteja 2 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 /25 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /4 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 
elèctric 

16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 
tensió 

16 

 
  

 
G16 INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
G16.G01 APARELLS 

INSTAL.LACIÓ D'APARELLS I SISTEMES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT PATRIMONIAL 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
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 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 1 1 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: AL PERFORAR, FORADAR, FIXAR, BASES I APARELLS  

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 

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

16 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 

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 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 
340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra 
caigudes, amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 
12 mm, amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 1 
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amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

4 

H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 1 /2 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/16 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
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I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 
elèctric 

16 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 

I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 
tensió 

16 

 
  

 
G17 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
G17.G01 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

INSTAL.LACIÓ DE VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: A L´AJUSTAR, COL.LOCAR, FIXAR ELEMENTS  

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

TREBALLS EN LOCALS TANCATS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 

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

16 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 

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 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 

1 
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sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 
340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

4 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

 
MESURES PREVENTIVES 
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Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /13 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 
elèctric 

16 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 

I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 
tensió 

16 

 
  

 
G19 EQUIPAMENTS 
G19.G01 MOBILIARI URBÀ 

COL.LOCACIÓ DE BANCS, PAPERERES, JOCS INFANTILS, ETC. 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS EN ALÇADA  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: EN ÀREA DE TREBALL  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ 

MANTENIMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: RESTES I SOBRANTS DE MATERIAL  
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MANCA IL.LUMINACIÓ 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: AMB EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: A L´AJUSTAR ELS ELEMENTS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR  

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: PER MANIPULACIÓ MANUAL  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 

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 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /6 /9 /10 /11 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra 
caigudes, amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 
12 mm, amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

4 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 16 
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elèctric, adherit 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

4 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 6 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
G20 JARDINERIA 
G20.G01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 

NIVELACIÓ DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSELLS, RASES I PLANTACIÓ 
D'ARBRES, ARBUSTS I SEMBRA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CAIGUDES EN POUS I RASES  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: OPERACIONS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA DE ARBRES I MATERIALS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ZONAS DE TREBALL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
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12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: DESPLAÇAMENTS DE MAQUINÀRIA PER DESPLOM DE TALUSSOS O 

INESTABILITAT DE SUPERFÍCIES DE TREBALL 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES PESADES  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS DE SUBSTÀNCIES D'ADOB O FITOSANITARIES 

POLS DE TERRES 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: TERRES ADOBADES, PRODUCTES QUÍMICS FITOSANITARIS  

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /24 
/25 

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

18 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /24 /25 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

17 /18 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /24 
/25 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /24 
/25 

H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologats segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /24 
/25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

14 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 
340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
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Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /4 /12 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/13 /14 /17 /18 
/24 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/13 /14 /17 /18 
/24 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/13 /14 /17 /18 
/24 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i 
un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i 
amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 

I0000045 Formació 9 /18 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 

I0000102 Procediment previ de treball 24 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

13 
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I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  

G20.G02 ROCALLES 

COL.LOCACIÓ DE ROCALLA, ESTABILITZACIÓ DE TALUSSOS AMB ROCALLES I FORMACIÓ D'ESCALES DE JARDÍ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: EN COL.LOCACIÓ DE ROCALLA  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: TERRENY HETEROGENI ESCOLLERA 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA DE ROCALLA  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TERRENY HETEROGENI 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: COPS AMB BARRES, CADENES, ETC  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: ENTRE PECES DE ROCALLA  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: DESPLAÇAMENTS PER TERRENYS IRREGULARS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL, AJUST DE ROCALLA  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES D'APORTACIÓ I COL.LOCACIÓ DE ROCALLA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /11 
/14 /25 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /11 
/14 /25 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /11 
/14 /25 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /11 
/25 

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

11 /14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 
340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

4 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /12 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 1 /2 /4 /6 /9 /12 
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circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /12 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000045 Formació 12 /13 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  
  

25. SIGNATURES 

Barcelona, Maig de 2014 

 

Marcel Sala Sanmartí 

Autor del projecte 
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Estudi de seguretat i salut per al projecte constructiu del SUP-2

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 14/05/14 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 23,77000 €

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 19,87000 €



Estudi de seguretat i salut per al projecte constructiu del SUP-2

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 14/05/14 Pàg.: 2

MATERIALS

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

homologat segons UNE-EN 812

5,97000 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i

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

5,99000 €

B1423230 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

5,07000 €

B142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de

policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

7,25000 €

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,23000 €

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,63000 €

B1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 13,37000 €

B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú

rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i

UNE-EN 420

2,39000 €

B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga llarga de

serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

6,69000 €

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats

segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

6,05000 €

B145K153 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

21,20000 €

B145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió

màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420

40,09000 €

B1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera

encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de

despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN

4843

60,64000 €

B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a

la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,

falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO

20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

23,47000 €

B1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell

rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de

despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense

plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO

20346 i UNE-EN ISO 20347

27,11000 €

B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la

perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i

UNE-EN 12568

2,41000 €

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,05000 €

B147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes

subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal

d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per

un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN

365 i UNE-EN 354

54,59000 €

B147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes

subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal

d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus

lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,

UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1

197,84000 €

B147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes

subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal

d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus

lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN

362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

578,60000 €
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MATERIALS

B147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda

de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament

del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE

EN 364

31,42000 €

B147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons

UNE-EN 795

19,60000 €

B147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada,

homologat segons UNE-EN 813

92,45000 €

B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 22,64000 €

B1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb

butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

19,74000 €

B1481343 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

64,37000 €

B1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau

vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

18,02000 €

B1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color

groc, homologada segons UNE-EN 340

6,31000 €

B1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de

polièster i cotó (65%-35%), color blavenc, amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons

UNE-EN 340

6,31000 €

B1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),

color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

12,75000 €

B1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color

blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

7,50000 €

B1485140 u Armilla de treball , de polièster embuatada amb material aïllant 13,28000 €

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons

UNE-EN 471

18,17000 €

B1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 30,10000 €

B1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,

homologat segons UNE-EN 340

4,43000 €

B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm

de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

5,54000 €

B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN

348

15,02000 €

B1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color

groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

15,30000 €

B1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau

vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

13,11000 €

B1Z09F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, per a seguretat i salut 0,89000 €

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salut 0,60000 €

B1Z6211A 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 diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a peus

prefabricats de formigó, per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,80000 €

B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i

salut

0,15000 €

BBC12102 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 30 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut 5,74000 €

BBC19000 m Cinta d'abalisament , per a seguretat i salut 0,16000 €

BBC1KJ04 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut 13,40000 €

BBL1AHA2 u Placa informativa, de 60x60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 39,77000 €

BQU1521A mes LLoguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 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 2 aixetes, 1 placa turca, 2

dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls

125,90000 €
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i protecció diferencial

BQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 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

101,19000 €

BQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 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 1 pica amb

aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

110,39000 €

BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos, per a

seguretat i salut

53,41000 €

BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut 47,38000 €

BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per

a 10 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut

91,75000 €

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut 105,40000 €

BQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a 2 usos, per a seguretat i salut 52,40000 €

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 90,89000 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut 52,91000 €

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut 0,94000 €
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de

polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat

segons UNE-EN 812

Rend.: 1,000 5,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de

polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat

segons UNE-EN 812

1,000      x 5,97000 = 5,97000

Subtotal: 5,97000 5,97000

COST DIRECTE 5,97000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,97000

P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb

muntura universal, amb visor transparent i tractament

contra l'entelament, homologades segons UNE-EN

167 i UNE-EN 168

Rend.: 1,000 5,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb

muntura universal, amb visor transparent i tractament

contra l'entelament, homologades segons UNE-EN

167 i UNE-EN 168

1,000      x 5,99000 = 5,99000

Subtotal: 5,99000 5,99000

COST DIRECTE 5,99000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,99000

P-3 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

Rend.: 1,000 5,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1423230 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

1,000      x 5,07000 = 5,07000

Subtotal: 5,07000 5,07000

COST DIRECTE 5,07000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,07000

P-4 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de

partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de

policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb

arnès dielèctric

Rend.: 1,000 7,25 €

Unitats Preu Parcial Import



Estudi de seguretat i salut per al projecte constructiu del SUP-2

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 14/05/14 Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

Materials

B142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de

partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de

policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb

arnès dielèctric

1,000      x 7,25000 = 7,25000

Subtotal: 7,25000 7,25000

COST DIRECTE 7,25000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,25000

P-5 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons

UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 0,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons

UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

1,000      x 0,23000 = 0,23000

Subtotal: 0,23000 0,23000

COST DIRECTE 0,23000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,23000

P-6 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada

segons UNE-EN 140

Rend.: 1,000 1,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada

segons UNE-EN 140

1,000      x 1,63000 = 1,63000

Subtotal: 1,63000 1,63000

COST DIRECTE 1,63000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,63000

P-7 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules,

homologada segons UNE-EN 149

Rend.: 1,000 13,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules,

homologada segons UNE-EN 149

1,000      x 13,37000 = 13,37000

Subtotal: 13,37000 13,37000

COST DIRECTE 13,37000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,37000

P-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

Rend.: 1,000 2,39 €
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Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió

per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós

sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell,

homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1,000      x 2,39000 = 2,39000

Subtotal: 2,39000 2,39000

COST DIRECTE 2,39000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,39000

P-9 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell,

folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge

folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i

UNE-EN 420

Rend.: 1,000 6,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell,

folre interior de cotó i màniga llarga de serratge

folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i

UNE-EN 420

1,000      x 6,69000 = 6,69000

Subtotal: 6,69000 6,69000

COST DIRECTE 6,69000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,69000

P-10 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics

comuns de construcció nivell 3, homologats segons

UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 6,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics

comuns de construcció nivell 3, homologats segons

UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1,000      x 6,05000 = 6,05000

Subtotal: 6,05000 6,05000

COST DIRECTE 6,05000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,05000

P-11 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

Rend.: 1,000 21,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B145K153 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

1,000      x 21,20000 = 21,20000

Subtotal: 21,20000 21,20000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 21,20000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,20000

P-12 H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs

elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màxima

7500 V, homologats segons UNE-EN 420

Rend.: 1,000 40,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs

elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màxima

7500 V, homologats segons UNE-EN 420

1,000      x 40,09000 = 40,09000

Subtotal: 40,09000 40,09000

COST DIRECTE 40,09000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,09000

P-13 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat,

de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,

llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense

ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,

homologades segons DIN 4843

Rend.: 1,000 60,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat,

de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,

llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense

ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,

homologades segons DIN 4843

1,000      x 60,64000 = 60,64000

Subtotal: 60,64000 60,64000

COST DIRECTE 60,64000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,64000

P-14 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a

treballs de construcció en general, resistents a la

humitat, de pell rectificada, amb turmellera

encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,

falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla

metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,

UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN

ISO 20347

Rend.: 1,000 23,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a

treballs de construcció en general, resistents a la

humitat, de pell rectificada, amb turmellera

encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,

falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla

metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,

UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN

1,000      x 23,47000 = 23,47000
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ISO 20347

Subtotal: 23,47000 23,47000

COST DIRECTE 23,47000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,47000

P-15 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a

soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada

adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb

llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera

metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora

d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,

homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN

ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Rend.: 1,000 27,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a

soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada

adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb

llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera

metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora

d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,

homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN

ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1,000      x 27,11000 = 27,11000

Subtotal: 27,11000 27,11000

COST DIRECTE 27,11000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,11000

P-16 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4

mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,

pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades

segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

Rend.: 1,000 2,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4

mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,

pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades

segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

1,000      x 2,41000 = 2,41000

Subtotal: 2,41000 2,41000

COST DIRECTE 2,41000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,41000

P-17 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable Rend.: 1,000 14,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 1,000      x 14,05000 = 14,05000

Subtotal: 14,05000 14,05000
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COST DIRECTE 14,05000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,05000

P-18 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès

anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes

subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a

subjecció, elements d'ajust, element dorsal

d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,

incorporat a un element d'amarrament composat per

un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN

361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i

UNE-EN 354

Rend.: 1,000 54,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès

anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes

subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a

subjecció, elements d'ajust, element dorsal

d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,

incorporat a un element d'amarrament composat per

un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN

361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i

UNE-EN 354

1,000      x 54,59000 = 54,59000

Subtotal: 54,59000 54,59000

COST DIRECTE 54,59000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,59000

P-19 H147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès

anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes

subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a

subjecció, elements d'ajust, element dorsal

d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,

incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus

lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat

segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,

UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1

Rend.: 1,000 197,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès

anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes

subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a

subjecció, elements d'ajust, element dorsal

d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,

incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus

lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat

segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,

UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1

1,000      x 197,84000 = 197,84000

Subtotal: 197,84000 197,84000
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COST DIRECTE 197,84000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 197,84000

P-20 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès

anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes

subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a

subjecció, elements d'ajust, element dorsal

d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,

incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus

lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10

m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,

UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

Rend.: 1,000 578,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès

anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes

subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a

subjecció, elements d'ajust, element dorsal

d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,

incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus

lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10

m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,

UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

1,000      x 578,60000 = 578,60000

Subtotal: 578,60000 578,60000

COST DIRECTE 578,60000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 578,60000

P-21 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció

de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura,

sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament,

connector, element d'amarrament del sistema d'ajust

de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN

362, UNE EN 354 i UNE EN 364

Rend.: 1,000 31,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció

de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura,

sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament,

connector, element d'amarrament del sistema d'ajust

de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN

362, UNE EN 354 i UNE EN 364

1,000      x 31,42000 = 31,42000

Subtotal: 31,42000 31,42000

COST DIRECTE 31,42000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,42000

P-22 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual

contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN

795, amb fixació amb tac mecànic

Rend.: 1,000 22,87 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,100 /R x 23,77000 = 2,37700

Subtotal: 2,37700 2,37700

Materials

B147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual

contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN

795

1,000      x 19,60000 = 19,60000

B1Z09F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i

femella, per a seguretat i salut

1,000      x 0,89000 = 0,89000

Subtotal: 20,49000 20,49000

COST DIRECTE 22,86700

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,86700

P-23 H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció

individual per a prevenció de caigudes d'alçada,

homologat segons UNE-EN 813

Rend.: 1,000 92,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció

individual per a prevenció de caigudes d'alçada,

homologat segons UNE-EN 813

1,000      x 92,45000 = 92,45000

Subtotal: 92,45000 92,45000

COST DIRECTE 92,45000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,45000

P-24 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar Rend.: 1,000 22,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 1,000      x 22,64000 = 22,64000

Subtotal: 22,64000 22,64000

COST DIRECTE 22,64000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,64000

P-25 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i

cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb

butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 19,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i

cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb

butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

1,000      x 19,74000 = 19,74000

Subtotal: 19,74000 19,74000
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COST DIRECTE 19,74000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,74000

P-26 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

Rend.: 1,000 64,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1481343 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

1,000      x 64,37000 = 64,37000

Subtotal: 64,37000 64,37000

COST DIRECTE 64,37000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,37000

P-27 H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs

mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau

vergara, trama 240, amb butxaques interiors,

homologada segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 18,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs

mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau

vergara, trama 240, amb butxaques interiors,

homologada segons UNE-EN 340

1,000      x 18,02000 = 18,02000

Subtotal: 18,02000 18,02000

COST DIRECTE 18,02000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,02000

P-28 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en

servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,

homologada segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 6,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en

servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,

homologada segons UNE-EN 340

1,000      x 6,31000 = 6,31000

Subtotal: 6,31000 6,31000

COST DIRECTE 6,31000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,31000
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P-29 H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs

mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de

polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb

butxaques interiors, trama 240, homologada segons

UNE-EN 340

Rend.: 1,000 6,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs

mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de

polièster i cotó (65%-35%), color blavenc, amb

butxaques interiors, trama 240, homologada segons

UNE-EN 340

1,000      x 6,31000 = 6,31000

Subtotal: 6,31000 6,31000

COST DIRECTE 6,31000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,31000

P-30 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals

en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,

trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,

homologats segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 12,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals

en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,

trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,

homologats segons UNE-EN 340

1,000      x 12,75000 = 12,75000

Subtotal: 12,75000 12,75000

COST DIRECTE 12,75000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,75000

P-31 H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs

mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau

vergara, trama 240, amb butxaques interiors,

homologats segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 7,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs

mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau

vergara, trama 240, amb butxaques interiors,

homologats segons UNE-EN 340

1,000      x 7,50000 = 7,50000

Subtotal: 7,50000 7,50000

COST DIRECTE 7,50000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,50000

P-32 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb

material aïllant

Rend.: 1,000 13,28 €

Unitats Preu Parcial Import
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Materials

B1485140 u Armilla de treball , de polièster embuatada amb

material aïllant

1,000      x 13,28000 = 13,28000

Subtotal: 13,28000 13,28000

COST DIRECTE 13,28000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,28000

P-33 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al

pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

Rend.: 1,000 18,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al

pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

1,000      x 18,17000 = 18,17000

Subtotal: 18,17000 18,17000

COST DIRECTE 18,17000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,17000

P-34 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb

material aïllant, butxaques exteriors

Rend.: 1,000 30,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb

material aïllant, butxaques exteriors

1,000      x 30,10000 = 30,10000

Subtotal: 30,10000 30,10000

COST DIRECTE 30,10000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,10000

P-35 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a

edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,

homologat segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 4,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a

edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,

homologat segons UNE-EN 340

1,000      x 4,43000 = 4,43000

Subtotal: 4,43000 4,43000

COST DIRECTE 4,43000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,43000

P-36 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a

obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix,

de color viu, homologat segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 5,54 €
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Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a

obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix,

de color viu, homologat segons UNE-EN 340

1,000      x 5,54000 = 5,54000

Subtotal: 5,54000 5,54000

COST DIRECTE 5,54000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,54000

P-37 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat

segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Rend.: 1,000 15,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat

segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

1,000      x 15,02000 = 15,02000

Subtotal: 15,02000 15,02000

COST DIRECTE 15,02000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,02000

P-38 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en

servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,

trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,

homologada segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 15,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en

servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,

trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,

homologada segons UNE-EN 340

1,000      x 15,30000 = 15,30000

Subtotal: 15,30000 15,30000

COST DIRECTE 15,30000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,30000

P-39 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs

mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau

vergara, trama 240, amb butxaques, homologada

segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 13,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs

mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau

vergara, trama 240, amb butxaques, homologada

segons UNE-EN 340

1,000      x 13,11000 = 13,11000

Subtotal: 13,11000 13,11000
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COST DIRECTE 13,11000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,11000

P-40 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

Rend.: 1,000 2,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 19,87000 = 1,98700

Subtotal: 1,98700 1,98700

Materials

B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de

malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,300      x 0,15000 = 0,04500

B1Z6211A 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 diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de

diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó,

per a 20 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 0,80000 = 0,80000

Subtotal: 0,84500 0,84500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02981

COST DIRECTE 2,86181

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,86181

P-41 HBB21201 u Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a

senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 59,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,87000 = 19,87000

Subtotal: 19,87000 19,87000

Materials

BBL1AHA2 u Placa informativa, de 60x60 cm, amb pintura

reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 39,77000 = 39,77000

Subtotal: 39,77000 39,77000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19870

COST DIRECTE 59,83870

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,83870

P-42 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària Rend.: 1,000 6,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,015 /R x 19,87000 = 0,29805

Subtotal: 0,29805 0,29805
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Materials

BBC12102 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 30 cm

d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 5,74000 = 5,74000

Subtotal: 5,74000 5,74000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00298

COST DIRECTE 6,04103

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,04103

P-43 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el

desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 1,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,065 /R x 19,87000 = 1,29155

Subtotal: 1,29155 1,29155

Materials

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=

400 N/mm2, per a seguretat i salut

0,120      x 0,60000 = 0,07200

BBC19000 m Cinta d'abalisament , per a seguretat i salut 1,000      x 0,16000 = 0,16000

Subtotal: 0,23200 0,23200

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01292

COST DIRECTE 1,53647

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,53647

P-44 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m

d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 6,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,060 /R x 19,87000 = 1,19220

Subtotal: 1,19220 1,19220

Materials

BBC1KJ04 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m

d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut

0,400      x 13,40000 = 5,36000

Subtotal: 5,36000 5,36000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01192

COST DIRECTE 6,56412

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,56412

P-45 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3

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 2

aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i

complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1

punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Rend.: 1,000 125,90 €
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Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQU1521A mes LLoguer de mòdul prefabricat de sanitaris de

2,4x2,4x2,3 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 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes,

mirall i complements de bany, amb instal·lació

elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i

protecció diferencial

1,000      x 125,90000 = 125,90000

Subtotal: 125,90000 125,90000

COST DIRECTE 125,90000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 125,90000

P-46 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de

4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de

poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets

amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer

galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler

fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,

interruptor, endolls i protecció diferencial

Rend.: 1,000 101,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de

4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de

poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets

amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer

galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler

fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,

interruptor, endolls i protecció diferencial

1,000      x 101,19000 = 101,19000

Subtotal: 101,19000 101,19000

COST DIRECTE 101,19000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,19000

P-47 HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6

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 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació

elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i

protecció diferencial

Rend.: 1,000 110,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6

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 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació

elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i

protecció diferencial

1,000      x 110,39000 = 110,39000
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Subtotal: 110,39000 110,39000

COST DIRECTE 110,39000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 110,39000

P-48 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment

interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el

desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 58,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 19,87000 = 4,96750

Subtotal: 4,96750 4,96750

Materials

BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment

interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos, per a

seguretat i salut

1,000      x 53,41000 = 53,41000

Subtotal: 53,41000 53,41000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,12419

COST DIRECTE 58,50169

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,50169

P-49 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones,

col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 18,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 19,87000 = 6,95450

Subtotal: 6,95450 6,95450

Materials

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

4 usos , per a seguretat i salut

0,250      x 47,38000 = 11,84500

Subtotal: 11,84500 11,84500

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,17386

COST DIRECTE 18,97336

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,97336

P-50 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de

llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10

persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 30,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 19,87000 = 6,95450

Subtotal: 6,95450 6,95450

Materials
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BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de

llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10

persones per a 4 usos , per a seguretat i salut

0,250      x 91,75000 = 22,93750

Subtotal: 22,93750 22,93750

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,17386

COST DIRECTE 30,06586

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,06586

P-51 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i

amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 112,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 19,87000 = 6,95450

Subtotal: 6,95450 6,95450

Materials

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

per a seguretat i salut

1,000      x 105,40000 = 105,40000

Subtotal: 105,40000 105,40000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,17386

COST DIRECTE 112,52836

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 112,52836

P-52 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm,

col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 55,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 19,87000 = 2,98050

Subtotal: 2,98050 2,98050

Materials

BQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm,

per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 52,40000 = 52,40000

Subtotal: 52,40000 52,40000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,07451

COST DIRECTE 55,45501

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,45501

P-53 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i

amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 91,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,050 /R x 19,87000 = 0,99350

Subtotal: 0,99350 0,99350
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Materials

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 1,000      x 90,89000 = 90,89000

Subtotal: 90,89000 90,89000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02484

COST DIRECTE 91,90834

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,90834

P-54 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de

capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 54,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 19,87000 = 1,98700

Subtotal: 1,98700 1,98700

Materials

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de

capacitat, per a seguretat i salut

1,000      x 52,91000 = 52,91000

Subtotal: 52,91000 52,91000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,04968

COST DIRECTE 54,94668

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,94668

P-55 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el

desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 1,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,050 /R x 19,87000 = 0,99350

Subtotal: 0,99350 0,99350

Materials

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut 1,000      x 0,94000 = 0,94000

Subtotal: 0,94000 0,94000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02484

COST DIRECTE 1,95834

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,95834
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El gua es un dispositiu per a la protecció individual que protegeix les mans i parts de les mans. El gua podrie ptrotegir també
part del avantbraç i del braç.

El nivell de protecció (normalment es un número del 0 al 9) indica el resultat que ha anseguit un gua en una prova especifica;
d'aquesta manera es possible fer una classificació de resultat de les proves.
El nivel X indica que el gua ha sigut sotmes a proves, el nivell O indica que el gua no ha aconseguit resultat minims requerits

a la prova. A un numero elevat, correspont un nivell elevat de prestació.

Protecció del guant
demostrada contra risc de
temperatures baixes

Protecció del guant
demostrada contra el risc per
microrganismes

a b c d e f
a - resitència a la inflamació

b - resitència a la calor per contace
c - resitència a la calor corrosiva
d - resitència aa la calor radinat
e - resitència a petits esquitxos de

material fos
f - resitència a grans quantitats de
material fos

    a b c d

a - Resistència a l'abrassió
b - Resistància al tall
c - Resistància a rescades

d - Resistància a la perforació

* nivell de qualitat (CI12-3)
* prmeabilitat (0-5)

Protecció del guant
demostrada contra la

estectricitat estàtica

1 Indica que el guant satisfà les exigencies de la
Directiva 89/868/CE
2 Les dos ultimes xifres del any de coL·locació de la
marca CE (any de producció
3 Producte de "Diseny intermig" coprat per un
organisme autoritzat amb el num. 0072
4 Producte de "Disseny complexe" i la seva
uniformitat de qualitat ha sigut comporvat per un
organisme identifica amb el núm. 0493

Els guants i les seves marques CE segons EN 420

Guants amb revestiment de nitrit, que els hi
proporcions una bona resisència als efectes
mecànics. Per feines amb materials amb una lat
index d'humitat.
Marcat CE més simbols i grau de protecció

Guants de neopre o material sintètic, dissenyat per
protecció en treballs en presencia d'aigua i en
manipulació de productes químics.
Marcat CE més imbols i grau de protecció.

Guants de treball amb
tractament de latex. Per
feines de paleta en les
quals s'utilitzi materials
amb gran contingut
d'aigua. S'adapta a les
mans fent servir la talla
adequada.
Marcat CE més imbols i
grau de protecció.

Guants de manipulació per treballs
de càrega, descarrega i en petits
transport de materials. Sense talles
especifiques. Marcat CE.

Guants de manipulació i treball.
S'adapta millor a les mans i s'ha
d'usar quan el treball a realitzar
requereix certa sensibilitat a les
mans. Marcat CE.
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1 

PLEC 

 

1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC  

1.1. Identificació de les obres  

El present plec de condicions és part de l'Estudi de Seguretat i Salut referent a les obres que 

figuren en el projecte titulat ''Projecte d’urbanització del SUP-2 a Sant Llorenç de Morunys”, 

situat a la comarca del Solsonès.  

1.2. Objecte  

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions 

que hauran d’acomplir tant el Plade Seguretat i Salut del Contractista com a document de 

Gestió Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents 

proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, 

Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals 

per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a 

l’obra i les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres 

accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en 

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

a) Tots aquells continguts al:  

 Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre 

Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis 

d’Arquitectes i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General 

d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació)  

 ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de 

l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció de Política Territorial i 

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

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

Tecnològiques de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i 

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

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

companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta.  

1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretati Salut  

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 

‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi 

de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del 

Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures 

preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint com a mínim 

els següents documents:  
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Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que 
hagin d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui preveure; 
identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant a 
l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació dels 
riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats 
anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions 
tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i 
valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures 
alternatives. 

Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les 
normes legals i reglamentaries aplicables a les especificacions 
tècniques pròpies de l'obra que es tracti, així com les prescripcions 
que s'hauran de complir en relació amb les característiques, l'ús i la 
conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips 
preventius. 

Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que 
hagin estat definits o projectats.  

Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor 
definició i comprensió de les mesures preventives definides a la 
Memòria, amb expressió de les especificacions tècniques 
necessàries. 

Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i 
execució de l'Estudi de Seguretat i Salut.  

 

1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents  

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del 

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

contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als 

riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els 

terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar.  

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

documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat 

acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades.  

La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan 

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

d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials.  

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor 

de l’Estudi de Seguretat i Salut, sense queaixò suposi que es responsabilitzi de la certesa de les 

dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a 

complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis 

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

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

les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat 

que aquestes dades apareguin a algun document contractual.  

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

suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius 

de l’Estudi de Seguretat i Salut.  

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

d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del 

Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En 

qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques 

Generals.  

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

executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de 

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

corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte.  

2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU  

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan 

obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la 

L. 31/1995) :  

1. Evitar els riscos.  

2. Avaluar els riscos que no es poden evitar.  

3. Combatre els riscos en el seu origen.  

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

de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, 

amb l'objectiu específic d'atenuar lafeina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els 

efectes a la salut.  

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

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

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

l'organització de la feina, les condicionsde treball, les relacions socials i la influència 

dels factors ambientals al treball.  

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

9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors.  

2.1. Promotor  

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

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

programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la 

seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol.  
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Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor:  

a) Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de 

Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient.  

b) Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al 

Projectista i al Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia 

necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així 

com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents.  

c) Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en 

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

d) Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de 

Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual 

Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes.  

e) La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al 

Promotor de les seves responsabilitats.  

f) Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives 

llicències i autoritzacions administratives.  

g) El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en 

compte les observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament 

justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents.  

2.2. Coordinador de Seguretat i Salut  

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

qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti 

amb titulació acadèmica en Construcció.  

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

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

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

Facultativa/Direcció d’Execució.  

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

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en 

l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis projectistes.  

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del projecte, 

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

• Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui 

en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ 

(Art. 15 a la L.31/1995), i en particular:  

− Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la finalitat de 

planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o 

successivament.  
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− Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines o fases de treball.  

• Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la 

Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra.  

• Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o 

estudi bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb les 

degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment).  

• Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar 

l'Estudi de Seguretat i Salut. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra:  

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

aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos 

treballadors autònoms.  

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

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

1) Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) :  

a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar 

les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o 

successivament.  

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

treball.  

2) Coordinar les activitats de l'obra per garantir queels Contractistes, i, si n’hi ha dels 

Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable 

els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les 

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

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

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.  

b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació.  

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.  

d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els 

defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors.  

e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 

diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses.  

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats.  

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

h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà 

de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball.  

i) La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors 

autònoms.  
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j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es 

realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra.  

3) Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les 

modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció 

quan no calgui la designació de Coordinador.  

4) Organitzar la coordinació d'activitats empresarialsprevista en l'article 24 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals.  

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

6) Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones 

autoritzades.  

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

Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la 

Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a 

l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a màxim 

patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, 

en funció de la seva autoritat, la decisió executiva que calgui.  

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, 

Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors.  

2.3. Projectista  

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la 

normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte.  

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de 

forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del 

Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor.  

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres 

documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte.  

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista:  

• Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de 

Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les 

decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels 

treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.  

• Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials.  

2.4. Director d'Obra  

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

Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i 

mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i 
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d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar 

l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi a més a més l'execució 

material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i 

quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat.  

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

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

nomenat pel Promotor.  

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

a) Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de 

l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny.  

b) Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de 

construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, 

desploms, influència de les condicionsambientals en la realització dels treballs, els 

materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les instal·lacions i 

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

l’Estudi de Seguretat i Salut.  

c) Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i 

Assistència les instruccions necessàriesper la correcta interpretació del Projecte i dels 

Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en 

el mateix.  

d) Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, 

eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que 

puguin afectar a la Seguretati Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les 

disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de 

Seguretati Salut.  

e) Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb el 

Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de 

Seguretat i Salut del contractista.  

f) Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats 

que siguin preceptius.  

g) Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat 

i Salut executades, simultàniament amb elCoordinador de Seguretat.  

h) Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 

normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al 

compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències  

i) Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de 

Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren 

perceptius.  

2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes  

Definició de Contractista: 
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És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix 

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

Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb 

subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut.  

Definició de Subcontractista:  

És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el contractista, 

empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, 

amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix 

la seva execució.  

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

− El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi 

i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions 

del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a 

terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la 

qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte  

− Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i 

econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com 

constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.  

− Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o 

Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva titulació o experiència haurà 

de tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra.  

− Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi.  

− Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins 

dels límits establerts en el Contracte. 

− Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i 

Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora 

corresponents a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i 

presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat.  

− El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i 

Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat.  

− Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra.  

− Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció 

de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en 

l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997:  

• Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 

(PSS).  

• Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en 

compte, si s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació 

d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D. 171/2004, i també complir 
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les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant 

l'execució de l'obra.  

• Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre 

totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a 

l'obra.  

• Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria 

de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció 

Facultativa.  

− Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les 

mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut (PSS) en relació amb les 

obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms 

que hagin contractat.  

− A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les 

conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als 

termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.  

− El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció 

de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes.  

− Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als 

Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, 

l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el 

Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han 

complert les seves obligacions en matèria d’informació i formació respecte als 

treballadors que hagin de prestar servei a l’obra.  

− El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a 

l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.  

− Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no 

eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes.  

− El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant 

l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT 

INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans 

auxiliars fets servir a l'obra.  

− El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director 

Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. 

El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà 

l'esmentada funció aaltre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i 

suficients de construcció a peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra 

o l'Encarregat General, ostentaran successivament la prelació de representació del 

Contractista a l'obra.  

− El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de 

les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre 

d'Incidències.  

− Serà responsabilitat del Contractista i del Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o 

Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn 

material, de conformitat a la normativa legal vigent. 
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− El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut 

(PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal 

propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter 

preventiu laboral, formació,informació i capacitació del personal, conservació i 

reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions 

dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, 

condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de 

persones o objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i 

recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs de 

treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i 

emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs constructius, seguretat 

de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en 

general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les companyies 

subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i d’obligat 

compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui 

afectar a aquest centre de treball.  

− El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència 

diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà 

de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra 

durant la realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no 

existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix 

temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del 

Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit formal.  

− L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut 

l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, 

característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar 

en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies.  

− El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a cobrir 

les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà 

responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, 

tant per omissió com per negligència, imprudència o imperícia professional, del 

personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors 

autònoms que intervinguin a l'obra. 

− Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 

normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments 

respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al 

Llibre d’Incidències.  

− En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el 

Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, 

Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de 

Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del 

Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot 

allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de 

Seguretat i Salut de l'obra.  
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− Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments 

a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o 

Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.  

− També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de 

l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per 

a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i 

l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra.  

− El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a 

l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació 

de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o 

limítrofs.  

− El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense 

autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa.  

− La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per 

operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de 

grua mòbil i en altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un 

tècnic especialitzat i competenta càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una 

copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable 

tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva 

feina, en aquesta obra en concret.  

− Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons 

l'Instrucció Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 expedit 

pel òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació com a operador de grua 

de l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per garantir el total 

coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui garantir el màxim de 

seguretat a les tasques a desenvolupar.  

− El delegat del contractista haurà de certificar quetot operador de grua mòbil es troba 

en possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així 

mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen 

totes i cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC "MIE-AEM-4".  

2.6. Treballadors Autònoms  

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i 

directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix 

contractualment davant el Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de 

realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra.  

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom:  

− Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats 

indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997.  

− Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 

1627/1997, durant l'execució de l'obra.  
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− Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels 

treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.  

− Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats 

empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 

participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi 

establert.  

− Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de 

juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la 

utilització dels equips de treball per part dels treballadors.  

− Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 

30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels 

equips de protecció individual per part dels treballadors.  

− Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 

seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa, si n'hi ha.  

− Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i 

Salut (PSS):  

− La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les 

prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball 

que l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors.  

− Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han 

d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en 

condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, 

segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball.  

2.7. Treballadors  

Persona física diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà 

de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb 

subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el 

compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i 

especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell.  

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 

− El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut.  

− El deure d'indicar els perills potencials.  

− Té responsabilitat dels actes personals.  

− Té el dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en 

relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS).  

− Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció 

de Riscos Laborals.  

− Té el dret a adreçar-se a l'autoritat competent.  

− Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva 

integritat i la dels seus companys o tercers aliensa l'obra.  
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− h) Té el dret de fer us i el fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, 

previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el 

temps que duri la seva permanència a l’obra.  

3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL  

3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut  

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui 

específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de 

Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent:  

a) Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual.  

b) Bases del Concurs.  

c) Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de 

Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra.  

d) Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut.  

e) Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i 

Salut.  

f) Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de 

Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de 

l’Obra, pel Coordinador de Seguretat.  

g) Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut.  

h) Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 

i) Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del 

Contractista per l’obra en qüestió.  

j) Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista 

i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra.  

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran 

considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies 

interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director 

d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat 

d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents.  

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o 

contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès 

de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, 

notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de 

Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia autorització del 

Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant 

el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada 

de les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut 

adoptar el Contractista pel seu compte.  
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En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, 

discrepàncies o contradiccions, això, notan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les mesures 

de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi 

habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament indispensables 

per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no 

que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i correctament 

especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut.  

Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol 

treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el 

mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots.  

3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut  

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel 

Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura 

preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de 

Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla 

de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a 

criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i 

complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista.  

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el 

Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, 

tindrà la consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, 

per tant, vinculants per les parts contractants.  

3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista  

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans 

de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus 

medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de 

conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) 

.  

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals 

establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per 

estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut. 

El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut, adjuntarà, com a mínim, els plànols següents 

amb els continguts que en cada cas s’indiquen.  

Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant:  

− Ubicació dels serveis públics.  

o Electricitat.  

o Clavegueram.  

o Aigua potable.  
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o Gas.  

o Oleoductes. 

o Altres.  

− Situació i amplada dels carrers (reals i previstos).  

o Accessos al recinte.  

o Garites de control d’accessos.  

− Acotat del perímetre del solar.  

− Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 

− Edificacions veïnes existents.  

− Servituds.  

Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases previstes en funció 

del seu pla d’execució real. Indicant:  

− Tancament del solar.  

− Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells.  

− Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants.  

− Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra:  

− Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,).  

− Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,).  

− Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,).  

− Farmaciola: Equipament.  

− Altres.  

− Llocs destinats a apilaments.  

− Àrids i materials ensitjats.  

− Armadures, barres, tubs i biguetes.  

− Materials paletitzats.  

− Fusta.  

− Materials ensacats.  

− Materials en caixes.  

− Materials en bidons.  

− Materials solts.  

− Runes i residus.  

− Ferralla.  

− Aigua.  

− Combustibles.  

− Substàncies tòxiques.  

− Substàncies explosives i/o deflagrants.  

− Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst.  

− Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, 

maquinetes, baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de 

fluids.  

− Estació de formigonat.  

− Sitja de morter.  

− Planta de piconament i/o selecció d’àrids.  
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− Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament. 

Senyalització de circulació.  

− Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat.  

− Esquema d’instal·lació elèctrica provisional.  

− Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional.  

− Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua.  

Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva.  

(*) Representació cronològica per fases d’execució. 

− Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de 

façanes:  

− Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels 

fronts de façana en avançament simultani a l’execució d’estructura fins 

l’acabament de tancaments i coberta.(*).  

(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent  

− Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de 

seguretat.(*).  

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 

justificació en l‘ESS.  

− Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat.  

− Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*).  

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 

justificació en l’ESS.  

− Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*).  

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 

justificació en l‘ESS.  

− Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals 

d’escales:  

− Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de 

travessers d’escales (*).  

 (*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent.  

− Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers 

d’escales.  

− Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de 

patis de llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats.  

− Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el 

cèrcol perimetral (*).  

(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat  

− Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors.  

− Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de 

seguretat sota taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables.  

− Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos 

d’instal·lacions, arquetes i registres provisionals.  
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− Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat.  

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas. Contingut:  

• Passarel·les (ubicació i elements constitutius).  

• Escales provisionals.  

• Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits.  

• Abalisament i senyalització de zones de pas.  

• Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys.  

• Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles.  

• Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres 

exteriors amb risc de caigudes d’altura. 

Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment posterior de 

l’obra executada (*).  

− Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana.  

− Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals.  

− Bastides especials.  

− Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i 

evacuació d’equips.  

− Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no 

transitables.  

− Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de Protecció 

Col·lectiva.  

− Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, finestrals i 

patis.  

− Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils.  

− Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació.  

− Altres.  

(*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu.  

Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*).  

− Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes.  

− Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. 

(*) Tant sols per a obres complexes o especials.  

Altres.  

3.4. El ''Llibre d'Incidències''  

A l'obra existirà, adequadament protocol·litzat, el document oficial ‘‘LLIBRE D'INCIDÈNCIES’‘, 

facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi Professional 

corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998).  

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar 

permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la 
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Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors 

Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de 

Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li les 

anotacions que considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de 

Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat Laboral, 

en un termini inferior a 24 hores.  

3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i Coordinació'' i 

documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu representant), 

Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i 

Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a 

requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista 

totes les despeses notarials i fiscals que es derivin.  

El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves 

facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be 

designar a l’efecte, segons procedeixi. 

Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del 

present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per 

referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o 

enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al 

Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap modificació 

verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun.  

El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals 

i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en 

matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que 

aquest no serà responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri 

o assumeixi el Contractista.  

No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat 

per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels 

mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda 

per les parts afectades.  

Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de 

Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a 

qualsevol altre recurs prescrit per la llei.  

Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la 

documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la 

jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten en 

relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats 
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davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la normativa reguladora de 

l’esmentada jurisdicció.  

4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ  

Per a la realització del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa 

existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser 

d’aplicació.  

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El 

Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les 

esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu 

Pla.  

4.1. Textos generals  

− Convenis col·lectius.  

− “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM 20 

de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre de 

1953 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de octubre 

de 1966)”. Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 

1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”.  

− “Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM 28 de agosto de 1970 (BOE 

5, 7, 8, 9 de septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les modificacions “Orden 22 

de marzo de 1972 (BOE 31 demarzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de 

1972)” i “Orden 27de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada parcialment per 

“Orden 28 de diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)”.  

− “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM 9 de marzo de 1971 (BOE 16 

de marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 

(BOE 2 de noviembrede 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 

486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 

665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 

1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 

349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”.  

− “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D. 1995/1978 (BOE 25 de agosto de 1978)”. 

Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 1981)”.  

− “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D. 2001/1983 de 

28 de julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de 

diciembre de 1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul·lada parcialment 

per “R.D. 1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“.  

− “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de 

incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad 

e Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“.  

− “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM 16 de 

diciembre de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”.  
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− “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990del Convenio de 24 de junio de 1986 

sobre Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), 

adoptado en Ginebra (BOE de 23 de noviembre de 1990)”.  

− “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre 

de 1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”.  

− “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 (BOE de 5 de junio de 1995)”. 

− “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE 

de 26 de septiembre de 1995)”.  

− “Reglamento de los servicios de prevención. R.D. 39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de 

enero de 1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 

1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 

de abril (BOE 1 de mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”.  

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D. 486/1997 de 

14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de1997)”. Complementat per “Orden TAS/2947/2007 

(BOE 11 de octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 

2004)”.  

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas 

que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D. 487/1997 

de 14 de abril de 1997(BOE 23 de abril de 1997)”.  

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE 7 de agosto de 1997)”.  

− “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores 

en las actividades mineras. R.D. 1389/1997 de 5 de septiembre (BOE 7 de octubre de 

1997)”.  

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D. 1627/1997 

de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de 

noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat per “R.D. 

1109/2007 (BOE 25 deagosto de 2007)”.  

− Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en les 

obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 

1998).  

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de 

trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE 24 de febrero de 1999)”.  

− “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre 

de 1999)”.  

− “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados 

con los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo 

de 2001)”.  

− “Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 

almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE 

APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112 
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de 10 de mayo de 2001)”. Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de 

2004)”.  

− “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”.  

− “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 

riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”.  

− “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos 

(BOE 10 de enero de 2004)”.  

− Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de 

prevención de laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE 31 

de enero de 2004).  

− Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i 

delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el dipòsit de 

les comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució dels 

comitès de seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 

d’octubre de 2004).  

− “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, 

de 18 de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para 

la utilización por parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de 

trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”.  

− “Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los 

productos de construcción y de los elementosconstructivos en función de sus propiedades 

de reacción y de resistencia frenteal fuego”.  

− “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad 

de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición 

a vibraciones mecánicas”.  

− “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que seregulan las operaciones de transporte 

de mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 12 de mayo)”.  

− “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.  

− “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los 

túneles de carreteras del Estado”.  

− “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción 

(BOE 250 de 19 de octubre)”.  

− “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 

(BOE 23 de marzo de 2007)”.  

− “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 

de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 

25 de agosto)”.  

− Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de 

Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008).  
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− “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 

notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 

peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus 

disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo 

(Reglamento REACH)”.  

4.2. Condicions ambientals  

− Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985).  

− Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i 

vigilància mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya de 10 de juliol de 1987).  

− “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 

1991)”.  

− “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición aagentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 

de mayo de 1997)”. Modificat per“Orden de 25 de marzo de 1998”.  

− “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición aagentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 

24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 

2000)” i “Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”.  

− “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones 

sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de 

marzo de 2002)”. Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”.  

− “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de 

los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de 

trabajo (BOE de 18 de junio de 2003).  

− “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de 2003)”. 

Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005(BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real 

Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”.  

− “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido durante 

el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

(BOE 11 demarzo de 2006)”.  

− “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 

de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 

emisiones acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”.  

− “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE 

de 16 de noviembre de 2007)”.  

4.3. Incendis  

− Ordenances municipals.  
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− “Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 1993)”. 

Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)” i “Orden 

de 27 de julio de1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)”.  

− Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 

forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i 

desenvolupada per Ordre MAB/62/2003(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 

de 24 de Febrer de 2003).  

− “Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el quese modifica el Real Decreto 312/2005 

de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y 

de los elementos constructivos enfunción de sus propiedades de reacción y de resistencia 

frente al fuego. BOE núm. 37 de 12 de febrero”.  

4.4. Instal·lacions elèctriques  

− “Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre (BOE 

27de diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”. Es deroga amb efectes de 

19 de setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)”.  

− “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTEIEE/1978, 

“Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)”.  

− Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment 

de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques (DOGC Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988).  

− “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre 

de 1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 

2000)”.  

− Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció 

del medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 

2001).  

− “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de 

la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 

2001)”.  

− Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament 

elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001).  

− “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de 

septiembre de 2002)”.  

− “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que 

se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja 

tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”.  

− “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad 

en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 

01 a 09 (BOE de 19de marzo de 2008)”.  
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− “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión: 

ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y 

temporales de obras”. 

4.5. Equips i maquinària  

− “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir 

los aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus 

equipos impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”.  

− • “Orden de 23 de mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos 

Elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per “Orden de 7 de marzo 

de 1981 (BOE de 14 de marzo de1981)”. Es deroga amb efectes de 29 de desembre de 

2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”.  

− “Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de mayo 

de 1979)”. Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i “R.D. 1504/1990 

(BOE de 28 de noviembre de1990)”.  

− “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de 

noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 

(BOE de 30 de septiembre de 1997)”. 

− “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de 

aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre 

aparatos elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.  

− “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 maquinas (BOE de 11 de diciembre de 1992)”. 

Modificat per “Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)”. Es deroga amb 

efecte de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre 

de 2008)”.  

− “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 

Industrial por la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas (BOE 

de 23 de abril de 1997)”.  

− “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril 

de 1997)”.  

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores 

de equipos de protección Individual. RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 

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 (BOE 

de 7 deagosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de 

noviembrede 2004)”.  

− “Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el quese dictan las disposiciones de 

aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre 

ascensores (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. Complementat per “Real Decreto 

1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”.  
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− “Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y 

Seguridad Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas en 

foso (BOE de 25 septiembre de 1998)”.  

− “Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de aplicación 

de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de 

presión, y se modifica elReal decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento 

de aparatos de presión (BOE de 31 de mayo de 1999)”.  

− “Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las 

máquinas, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y 

homologación de productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)”.  

− “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el 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, en materia de 

trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”.  

− “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005,sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 

exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”.  

Instruccions Tècniques Complementaries:  

“ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio'' Orden de 

31 de mayo de 1982 (BOE de 23 de junio de 1982)”. Modificació: “Orden de 26 de octubre 

de 1983 (BOE de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20 de 

junio de 1985)”, “Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre de 1989)” i 

“Orden de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)”.  

“ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE 6 

de octubre de 1987)”. Modificació: “Orden de11 de octubre de 1988 (BOE 21 de octubre 

de 1988)”. “Autorización de instalación de ascensores con máquina en foso. Resolución de 

10 de septiembre de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)”. “Autorización de la 

instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 3 de abril de 1997 (BOE 

de 23 de abril de 1997)”.  

“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de 

2003 (BOE 17 de julio de 2003)”.  

“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 

9 de junio de 1989)”.  

“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a 

grúas móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 

2003)”.  

“ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección utilizados. 

OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abrilde 1991)”.  
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“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, 

revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”.  

4.6. Equips de protecció individual  

− “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 

individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. Modificat 

per “OM de 16 de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 

1995)” i per la “Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. 

Complementat per la“Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)”, 

“Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, “Resolución de 29 

deabril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, “Resolución de 28 de julio de 2000 (BOE de 

8 de septiembre de 2000)” i “Resolución de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de 

septiembre de 2001)”.  

− “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 (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 1997 

(BOE de 6 de marzo de 1997)”.  

− “R.D. 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”.  

− “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las 

referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra 

partículas. Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del 

Consejo (equipos de protección individual) [notificada con el número C(2006) 777]”.  

− Normes Tècniques Reglamentàries.  

4.7. Senyalització  

− “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. R.D. 

485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

− “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 

terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”.  

− Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”.  

4.8. Diversos  

− “Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones 

técnicas complementarias, relativas alos capítulos IV, V, IX y X del Reglamento General de 

Normas Básicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)”. Modificada per 

“Orden de 29 de abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)” i “Orden de 29 de julio de 

1994 (BOE de 16 de agosto de 1994)”.  

− “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, 

productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”.  

− “Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 

explosivos (BOE de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per “Real Decreto 277/2005 (BOE de 
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12 de marzo de 2005)” i “Orden INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de diciembre de 

2007)”. Complementada per la “Resolución de 24 de agosto de 2005 (BOE de 13 de 

septiembre de 2005)”, “Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 2006)”, “Orden 

PRE/672/2006(BOE de 11 de marzo de 2006)” i “Orden PRE/174/2007 (BOE de 3 de 

febrero de 2007)”.  

− “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la 

notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y 

tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 

(BOE de 21 de noviembre de2002)”.  

− “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica(i deroga) la Orden de 6 de octubre 

de 1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura 

previa o reanudacion de actividades en los centros de trabajo, dictada en desarrollo del 

Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 1988)”. Modificada per 

la “Orden de 29 de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 1999)”.  

− “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de 

enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios 

para su notificación y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. Complementat per 

“Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”.  

− “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la DirecciónGeneral de Trabajo, por la que se 

inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la 

Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)”.  

− Convenis col·lectius.  

5. CONDICIONS ECONÒMIQUES  

5.1. Criteris d'aplicació  

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la 

necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de 

Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 

El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el 

conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració 

unitària d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran 

figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió.  

Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut 

podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu 

Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no 

suposi disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi de 

Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al 

pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix.  

La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla 

en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi 

de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, 
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conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, 

emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. en 

l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP).  

5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut  

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en 

les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa 

l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el 

pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.  

El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent 

contracte d’obra.  

5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut 

del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un 

any des de la seva adjudicació, podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del 

pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini 

l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, 

de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions 

Públiques.  

5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat  

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i 

Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components 

de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o 

Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats 

conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions: 

1.- MOLT LLEU  :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

2.- LLEU  :  20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

3.- GREU  :  75% del Benefici Industrial de l’obra contractada  

4.- MOLT GREU  :  75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

5.- GRAVÍSSIM  :  Paralització dels treballadors + 100% del Benefici Industrial de l’obra 

  contractada + Pèrdua d’homologació com Contractista, per la 

  mateixa Propietat, durant 2 anys.  

6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT  

6.1. Previsions del Contractista a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat  
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La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre 

cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 

El Contractista Principal haurà de reflectir al seuPla de Seguretat i Salut la manera concreta de 

desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra.  

Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques 

Analítiques i Operatives de Seguretat:  

− Tècniques analítiques de seguretat 

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de 

riscos i la recerca de les causes.  

Prèvies als accidents.-  

− Inspeccions de seguretat.  

− Anàlisi de treball.  

− Anàlisi Estadística de la sinistralitat.  

− Anàlisi del entorn de treball.  

Posteriors als accidents.-  

− Notificació d'accidents.  

− Registre d'accidents  

− Investigació Tècnica d'Accidents.  

− Tècniques operatives de seguretat. 

Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través 

d'aquestes corregir el Risc  

Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagid’operar sobre la conducta humana o sobre els 

factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i 

Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre  

El Factor Tècnic:  

− Sistemes de Seguretat  

− Proteccions col·lectives i Resguards  

− Manteniment Preventiu  

− Proteccions Personals  

− Normes  

− Senyalització  

El Factor Humà: 

− Test de Selecció prelaboral del personal.  

− Reconeixements Mèdics prelaborals.  

− Formació  
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− Aprenentatge  

− Propaganda  

− Acció de grup  

− Disciplina  

− Incentius  

6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció  

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb 

ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure 

els documents tipus en el seu format real, així com els procediments de complimentació fets 

servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la 

Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més 

importants:  

a) Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció Preventiva.  

b) Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal  

c) Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de gestió 

empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció.  

d) Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció  

e) Documents vinculants, actes i/o memoràndums.  

f) Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordreintern d'empresa  

g) Control de Qualitat de Seguretat del Producte.  

6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en matèria de 

Seguretat i Salut  

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i 

Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de 

l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb 

l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres.  

El Contractista acreditarà l'existència d'un ServeiTècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) 

com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels 

recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los 

Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament 

Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta 

pòlissa. 

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat 

Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel 

correcte compliment de la seva important missió.  

L’empresari Contractista com a màxim responsable dela Seguretat i Salut de la seva empresa, 

haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en 

aquesta obra.  
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L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que 

assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora 

en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de 

seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions.  

6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del Treball  

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre 

Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les 

condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball.  

Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, 

que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà 

periòdicament el control d'existències.  

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així 

com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva.  

Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de 

durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un 

reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques.  

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre 

de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, 

com a mínim un reconeixement periòdic anual.  

Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o 

assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa 

d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència:  

− Higiene i Prevenció al treball.  

− Medicina preventiva dels treballadors.  

− Assistència Mèdica.  

− Educació sanitària i preventiva dels treballadors.  

− Participació en comitè de Seguretat i Salut.  

− Organització i posta al dia del fitxer i arxiu demedicina d'Empresa.  

6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra  

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap 

d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de 

Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més 

adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs a 

criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al 

Coordinador de Seguretat.  

S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la 

missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres 
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assistencials que correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació de 

la farmaciola.  

A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de 

l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de 

Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses 

participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i 

serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de 

Prevenció (propi o concertat). 

6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que 

reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri 

es seguirà si són traslladats a un nou lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, 

vehicles o aparells d'elevació.  

S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis 

posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball.  

7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, 

MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES  

7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes  

− Definició 

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, 

d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma 

solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, 

tractament, desplaçament i accionament d’un material.  

El terme equip i/o màquina també cobreix:  

− Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar 

solidàriament.  

− Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es 

comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a 

una sèrie d’elles o a un tractor, sempreque aquest equip no sigui una peça de recanvi o 

una ferramenta.  

Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es 

comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests 

adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar 

d’Utilitat Preventiva (MAUP).  

− Característiques 

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses 

pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, 

instal·lació i utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de 

forma específica siguin exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries 
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(ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació 

tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una 

placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a 

mínim, les següents dades:  

• Nom del fabricant.  

• Any de fabricació, importació i/o subministrament.  

• Tipus i número de fabricació.  

• Potència en Kw.  

• Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si 

procedeix. 

7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, Màquines 

i/o Màquines-Ferramentes  

− Elecció d’un Equip 

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns 

criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de 

Treball.  

− Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 

Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes 

de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘:  

− Emmagatzematge i manteniment 

• Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats 

pel fabricant i contingudes en la seva ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘.  

• Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 

col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant.  

• S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 

entre 15 i 25ºC.  

• L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran 

documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i 

rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari.  

7.3. Normativa aplicable  

− Directives comunitàries relatives a la seguretat deles màquines, transposicions i dates 

d’entrada en vigor 

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea  

Directiva fonamental.  

• Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les legislacions 

dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per 

les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 

93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 
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(D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text 

mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98).  

Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), 

modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95).  

Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95.  

Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95.  

Excepcions:  

• Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96.  

• Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori 

fins l’1/1/97.  

• Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 

94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins 

l’1/1/97.  

• Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97.  

Altres Directives.  

• Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions 

dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats 

límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 

93/68/CEE. 

Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel 

Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 

Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, 

amb període transitori fins l’1/1/97. 

A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de 

Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98).  

• Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les legislacions 

dels Estats membres sobre recipients apressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), 

modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 

2/10/90) i 93/68/CEE. 

Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat 

pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 

Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 

Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. • 

Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions 

dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 

23/5/89), modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 

(D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 

12/5/92); 99/5/CE,de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 

Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel 

Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 

26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96).  
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Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96.  

Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 

26/03/1996: el 4/4/96.  

• Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les legislacions 

dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), modificada 

per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 

• Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), 

modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95).  

Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. 

Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95.  

• Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a l’aproximació 

de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de protecció per a ús en 

atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94).  

Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96).  

Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03.  

• Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a 

l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. 

Núm. L 181, de 9/7/97).  

Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02.  

• Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés 

tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre determinació 

de l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de construcció. 

Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre 

Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. 

de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). Entrada en vigor: En 

funció de cada directiva.  

Sobre utilització de màquines i equips per al treball:  

• Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de 

seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips e treball 

(D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 

5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95).  

Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97).  

Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de 

l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98.  

− Normativa d’aplicació restringida 

• Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions 

en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), 

i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària 

MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de 

màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91).  
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• Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària 

MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a Carretons 

automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89).  

• Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres 

(B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i 

complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981)  

• Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica 

Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a 

Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03).  

• Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la 

Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i 

Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03).  

• Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions 

en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). • 

Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i 

Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada 

parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 
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B - MATERIALS 
B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, 
IMPLANTACIÓ I ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES 
B14 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 

B1411111,B1421110,B1431101,B1432012,B1445003,B1447005,B144E406,B1455710,B1457
520,B145K153,B1461110,B1461164,B1463253,B1465275,B146J364,B1474600,B147N000,B
1482320,B1483344,B1485800,B1487460,B1489790,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 molestia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d’uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per 
a cada usuari, destinats a reduir les conseqüè ncies derivades del contacte de la zona del cos 

protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència 
física de l’EPI. 
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control que 
incideixi amb la part del cos protegida per l’ usuari, a la seva correcta utilització i 
manteniment, així com a la formació i voluntat del beneficiari per al seu emprament en les 
condicions previstes pel fabricant. La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absè 
ncia de garanties 

preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia 
equivalent. Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que 
motiven el seu ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties 
innecessà ries. PROTECCIONS DEL CAP: 

Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les 
orelles i el coll, o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de 
complir els següents requisits: 

Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i 
oïdes. 
- Estaran formats per l’envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d’arnès o atallatge 
d’adaptació al cap, el qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d’una barballera 
ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable a les diferents mides dels caps, la 
fixació al 
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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 
protección 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 
altresdefectes, i les incolores hauran de transmetre no menys del 89% de les radiacions 
incidents.  
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- 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 arealitzar.  
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 elvoltatge 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, cautxúo teixit ignífug.  
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets deprotecció, el calçat de seguretat serà de 
materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus.  
PROTECCIONS DEL COS:  
Els cinturons reuniran les següents característiques:  
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d’alta tenacitat 
apropiada, sense reblons i amb costures cosides.  

- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més 
reduïda possible.  
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o 
filaments que comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des 
d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació sigui superiorals 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.  
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- 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 mentprevisible, 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 treballcomprendrà 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 aterme 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 reunirels EPI per a garantir la seva funció, tenint 

en compte la naturalesa i magnitud dels riscos que elshauran 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 seleccionatsen 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. 
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- 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  
Proteccio de la cara 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte. 

- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 

- Treball amb raig projector d'abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
PROTECCIONS PER A L¡APARELL AUDITIU 

Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. PROTECCIONS PER A L' 
APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents 
riscos: 

- Pols, fums i boires. 

- 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 
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- 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 lèctric  

- 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 25°C. 
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 
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relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, 
de 20 
de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la 
que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección 
General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que 
se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de 
Industria y Tecnología. 

 
B15 - MATERIALS PER A PROTECCIONS COL·LECTIVES 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC B152U000,B1526EL6,B1534001. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, 
associats de forma solidà ria, destinat a l'apantallament i interposició física, que s'oposa a 
una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d'impedir o reduir les 
conseqüències del contacte amb les persones o els bé ns materials circumdants, susceptibles 
de protecció. S'han considerat els elements següents: 
- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes 

- Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials de prevenció per a us de maquinaria 
- Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica 
- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció 
- Materials auxiliars per a proteccions col·lectives 

CONDICIONS GENERALS: 
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 
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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. 

- 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 
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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: 



Projecte d’urbanització del sector SUP 2 
de Sant Llorenç de Morunys 

 

Annex 17.Estudi de seguretat i salut  

47 

- 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 25°C. 
L'emmagatzematge, control d'estat d'utilització i les entregues del SPC estaran 
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per 
un responsable tècnic, delegat per l' emprador. 

La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, 
com a la seva amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la 

seva adaptació a l'estat de la tècnica, amb independència de la seva data de fabricació. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 4.- NORMATIVA DE 

COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 

aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 

legislaciones de los estados miembros sobre maquinas. 

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 maquinas. 

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 Ceramica. 

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 

 

BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ  
BBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL EXTERIOR 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BBBAD015,BBBAA005,BBBAD025,BBBAB115,BBBAD004,BBBAF004. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una 

indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjanç ant un senyal 

en forma de plafó, un color, un senyal lluminós o acústic, una comunicació verbal o un 

senyal gesticular, segons procedeixi. 

CONDICIONS GENERALS: 

La senyalització de seguretat es caracteritza per cridar ràpidament l'atenció sobre la 

circumstà ncia a ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per part del destinatari. 

La seva finalitat és la d'indicar les relacions causa-efecte entre el medi ambient de treball i la 

persona. La senyalització de seguretat pot tenir característiques diferents, així doncs, podem 

classificar-la de la següent forma: 

- Senyal de prohibició: Un senyal que prohibeix un comportament susceptible de provocar un 

perill. 

- Senyal d'advertència: Un senyal que adverteix d'un risc o perill. 

- Senyal d'obligació: Un senyal que obliga a un comportament determinat. 

- Senyal de salvament o de socors: Un senyal que proporciona indicacions relatives a les 

sortides de socors, als primers auxilis o als dispositius de salvament. 

- Senyal indicativa: Un senyal que proporciona altres informacions distintes a les anteriors. 

- Senyal en forma de plafó: Un senyal que, per la combinació d'una forma geomètrica, de 

colors i d'un símbol o pictograma, proporciona una determinada informació, la visibilitat de la 

qual està assegurada per una il·luminació de suficient intensitat. 

- Senyal addicional: Un senyal utilitzada junt a un altre senyal en forma de plafó i que facilita 

informacions complementàries. 

- Color de seguretat: Un color al qual s'atribueix una significació determinada en relació amb 

la seguretat i salut en el treball. 

- Símbol o pictograma: Una imatge que descriu una situació o obliga a un comportament 

determinat, utilitzada sobre un senyal en forma de plafó o sobre una superfície lluminosa. 

- Senyal complementària de "risc permanent": Bandes obliqües (60°) 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 
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°C. 

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 

sehalización 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: 

Sehalización de Obras. Safety colours and safety signs 

UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Sehalización. 

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 basicos 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 maquinas. Equipo eléctrico de las 

maquinas. Parte 1: Requisitos generales. 

BBC - ABALISAMENT 

BBC1 - ABALISAMENT DE SEGURETAT LABORAL 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BBC12302. 

 
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: 
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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. 
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Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre 

impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat 

necessària subministrada a l'obra 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: 

Sehalización de Obras. 

* UNE-EN 12352:2000 Equipamiento de regulación del trafico. Dispositivos luminosos de 

advertencia de peligro y balizamiento. 

 

BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA  

BQU1 - MÒDULS PREFABRICATS 

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 

 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BQU1521A,BQU1A20A. 

 
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 
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- 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 
 

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 Ceramica. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión. REBT 2002 

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene 

del trabajo en la indústria de la construcción. 

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria 

de la edificación 

 
BQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BQU22303,BQU2GF00. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS Mobiliari i aparells per a mòduls 

prefabricats d'obra. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior 

- Banc de fusta per a 5 persones 

- Taula de fusta amb tauler de melamina amb capacitat per a 10 persones 

- Nevera elèctrica 

- Planxa elèctrica per a escalfar menjars 

- Recipient per a recollida d'escombraries ARMARI METÀL·LIC: 
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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.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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: 
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Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 

MANTA: 
Dimensions: 110 x 210 cm 

2. - CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE Subministrament: Per 

unitats, empaquetades en caixes. 

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la 
intempèrie. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat 

necessària subministrada a l'obra 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo. 

H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 

H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL TREBALL  
H14 - PROTECCIONS INDIVIDUALS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
H1411111,H1421110,H1431101,H1432012,H1445003,H1447005,H144E406,H1455710,H145

7520,H145K153,H1461110,H1461164,H1463253,H1465275,H146J364,H1474600,H147N000

,H1482320,H1483344,H1485800,H1487460,H1489790,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. 
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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 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. 
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- 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. 
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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: 

- 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 
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- 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: 
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- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 

corrosius 

- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent 

- Manipulació de vidre pla 

- Treballs de rajat de sorra 

- Treballs en cambres frigorífiques 

- Roba de protecció anti-inflamable: 

- Treballs de soldadura en locals exigus 

- Davantals antiperforants: 

- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap el cos. 

- Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 

- Treballs de soldadura. 

- Treballs de forja. 

- Treballs de fosa i emmotllament. PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE: 

Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemè ncies meteorològiques compliran 

les següents condicions: 

- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 

- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
 

- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 

- Facilitat de ventilació 

La superposició indiscriminada de roba d'abric entorpeix els moviments, per tal motiu é s 

recomanable la utilització de pantalons amb pitrera i armilles, tèrmics. ROBA I PECES DE 

SENYALITZACIÓ: 

Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran les següents 

característiques: 

- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 

- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 

- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 

- Facilitat de ventilació 

- Que siguin visibles a temps pel destinatari PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES 

ELÈCTRICS: 

Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran 

seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Treballs de muntatge elèctric 

- Treballs de manteniment elèctric 

- Treballs d'explotació i transport elèctric 

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 

25°C. 

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 
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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.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

H1522111,H152U000,H1534001,H153A9F1,H15Z1001. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, 

associats de forma solidà ria, destinat a l'apantallament i interposició física, que s'oposa a 

una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d'impedir o reduir les 

conseqüències del contacte amb les persones o els bé ns materials circumdants, susceptibles 

de protecció. S'han considerat els tipus de protecció següents: 

- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes: 
 

- Protecció de forats verticals amb vela de lona 

- Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants 

- Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres 

- Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o taulers de 

fusta 

- Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè 

- Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb suports amb mènsula i xarxes 

- Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb estructura i sostre de fusta 

- Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga i xarxa de 

seguretat 

- Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè 

- Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada perimetralment 

- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes: 

- Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits a l'estructura 

- Barana de protecció a la coronació d'una excavació 

- Empara d'advertència amb xarxa de poliamida d'1 m d'alçada 

- Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 

- Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 

- Línia per a subjecció de cinturons de seguretat 

- Passadís de protecció front a caigudes d'objectes, amb sostre i laterals coberts 

- Marquesines de protecció front a caigudes d'objectes, amb estructura i plataforma 

- Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i malla 

- Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora 

- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes 

- Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 

- Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
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- 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 mò bils 

dels SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. Els treballadors hauran de poder 

accedir i romandre en condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per a utilitzar, 

ajustar o mantenir 

els SPC. 

Els SPC s'han d'utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel projectista i 

el fabricant del mateix. Si les instruccions d'us del fabricant o projectista del SPC indiquen la 

necessitat d'utilitzar algun EPI per a la realització d'alguna operació relacionada amb aquest, 

es obligatori utilitzar-lo en fer aquestes operacions. 

Quan s'emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits 

totalment, s'hauran d'adoptar les precaucions i utilitzar proteccions individuals apropiades 

per a reduir els riscos als mínims possibles. 

Els SPC deixaran d'utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstàncies que 

comprometin 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 perí metre de plataformes de treball, susceptibles 

de permetre la caiguda de persones o objectes des d'una alçada superior a 2 m. Ha d'estar 

constituïda per: 

- Muntants d'1 m d'alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 

- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d'alçada, sòlidament ancorat al muntant. 

- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa 

electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m. 

- Entornpeu de 15 - 20 cm d'alçada. 

El conjunt de la barana de protecció tindrà sò lidament ancorats tots els seus elements entre 

si i a un element estructural estable, i serà capaç de resistir en el seu conjunt una empenta 

frontal de 1,5 kN/m. 

PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 

El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 

1263 - 1, col· locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats 

superiorment per pescants, i subjectats inferiorment al sostre de la planta per sota de la que 

està en construcció. Lateralment les xarxes han d'estar unides amb cordó de poliamida de 6 

mm de diàmetre. La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una 

persona u objecte que caigués no es dones un cop amb l'estructura. 

Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d'alta tenacitat, de 12 mm 

de diàmetre. 

La xarxa s'ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm. La distància 

entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existís cap indicació. 

Han d'estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que protegeix, amb 

peces d'acer encastades als sostres. 

PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D'OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS: 

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. 
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L'estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda 

d'objectes i al pes màxim previsible d'aquests objectes. L'impacte previst sobre la protecció 

no haurà de produir una deformació que pugui afectar a les persones que estiguin per sota 

de la protecció. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans d'utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d'ús són les 

adequades al risc que es vol prevenir, i que la seva instal·lació no representa un perill per a 

tercers. 

El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del 

projectista, fabricant i/o subministrador. 

Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques 

adequades a l'operació a realitzar. La seva utilització i transport no implicarà riscos per a la 

seguretat dels treballadors. 

Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que 

puguin suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d'haver 

aturat l'activitat. 

Quan la parada no sigui possible, s'adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes 

operacions es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses. 

S'ha de portar control del nombre d'utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC i dels 

seus components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d'acord amb les instruccions 

del fabricant. 

Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d'eficàcia 

preventiva o hauran de prendre's les mesures necessà ries per a impossibilitar el seu ús. 

BARANES DE PROTECCIÓ: 

Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d' estar protegits contra les caigudes 

d'alçada mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la 

funció de protecció col·lectiva. 

PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 

No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l'embossament de la xarxa resti 

a una alç ada de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la deformació de la xarxa no 

permeti que el cos caigut toqui al terra (normalment a partir del segon sostre en construcció 

per sobre del terra). 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: Totes 

les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions 

d'us segures du rant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al 

lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. Real 

Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 

de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 

estados miembros sobre maquinas. 

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, 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 maquinas. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo. 

Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de 

la Construcción, Vidrio y Ceramica. 

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 
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UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites 

de instalación. 

 
HB.-. SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 
HBB SENYALITZACIÓ VERTICAL 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

HBBAA005,HBBAB115,HBBAF004. 

 
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 
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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 45° i 

formant en planta una a lineació recta, l'angle de la qual amb el cantell de la carretera sigui 

inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram. Tots els senyals seran clarament 

visibles, i per la nit reflectors. 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el 

lloc 

assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 

i 25 

°C. 

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 

sehalización 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: 

Sehalización de Obras. Safety colours and safety signs 
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UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Sehalización. 

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 bàsicos 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 màquinas. Equipo eléctrico de las 

màquinas. Parte 1: Requisitos generales. 

 
HBC.-. ABALISAMENT 

HBC1.-. ABALISAMENT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
HBC12300. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS D' UTILITZACIÓ 

L'abalisament consisteix en la delimitació d'una zona a fi d'acotar uns límits que no es desitja 

que siguin ultrapassats. 

CONDICIONS D' UTILITZACIÓ: 

Per a la utilització de la senyalització de seguretat s'ha de partir dels següents principis 

generals: 

- L'abalisament mai no elimina el risc. 

- Un correcte abalisament 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 d'abalisament. 

- L' abalisament indiscriminat pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, 

eliminant la seva eficàcia preventiva. 

CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 

- L'emplaçament de l'abalisament serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment 

visible. 

- L'abalisament hauran de retirar-se quan deixi d'existir la situació que justificava el seu 

emplaçament. 

CRITERIS D' ABALISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES: 

- No s' iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent 

senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, 

pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert en la Norma de Carreteres 8.3.- 

IC i catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 

- Les barreres tubulars portàtils, solament poden utilitzar-se com element de defensa o 

abalisament, si disposen en el costat de circulació, de superfícies planes i reflectores. Els 

elements de defensa són els del tipus TD (barrera „Jersei" o barana metàl·lica). 

- Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'explanació de la carretera, es 

compondrà, com a mínim, dels següents elements: 

- Senyal de perill „OBRES" (Placa TP - 18). 

- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'explanació. 

- La placa „OBRES" haurà d'estar, com a mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la 

barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals 

complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs 

hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada. 

- Per a l'abalisament de carrils provisionals s'adoptaran les següents precaucions: 

- Col·locació de cons separats 5 - 10 m en corba i doble recta. 

- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment. 

- Captafars separats 5 - 10 m en corba i doble recta. 

- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 

- Les barreres portàtils duran sempre en els seus extrems llums pròpies (vermelles fixes en 

el sentit de la marxa i grogues fixes o centellejants en el contrari). També duran llums 

grogues en ambdós extrems quan estiguin en el centre de la calçada, amb circulació per 

ambdós costats. 
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- En les carreteres el tràfic de les quals sigui d'intensitat diària superior a 500 vehicles, les 

barreres portàtils tindran reflectors les bandes vermelles. Quan la intensitat sigui inferior, 

podran emprar-se captafars o bandes reflectores verticals de 10 cm d'espessor, centrades 

sobre cadascuna de les bandes vermelles. 
 

2. - CONDICIONS DE MANTENIMENT 

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 

°C. 

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 abalisaments és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur 

per l'ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que 

hagin estat o no utilitzades. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

CON, PEÇA REFLECTORA, LLUMENERA, PÒRTIC DE LIMITACIÓ D' ALÇÀRIA, BALISA, FITA, 

CASCADA LLUMIN0SA,LLANTERNA, CADENA DE DELIMITACIÓ: unitat segons amidament DT. 

CINTA D' ABALISAMENT, GARLANDA, TANCA, BARRERA: m de llargària segons amidament 

DT. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

REAL DECRETO 485/97 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas 

en 

materia de sehalización de seguridad y salud en el trabajo. 

REAL DECRETO 363/95 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. 

8.3-IC Sehalización de Obras 

ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 

UNE 23-033-81 (1) Seguridad contra incendios. Sehalización. 

NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la Norma 

Bàsica de la Edificación NBE-CPI 96: Condiciones de protección contra incendios de los 

edificios REBT 1973 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 

UNE 1-063-59 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales 

UNE 48-103-94 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 

DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 

UNE_EN 60073 1997 Principios bàsicos 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 màquinas. Equipo eléctrico de las 

màquinas. Parte 1: Requisitos generales. 

 

HQ - EQUIPAMENTS 
HQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA HQU1 - MÒDULS PREFABRICATS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

HQU1521A,HQU1A20A. 

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. 
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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 
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seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 

riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real 

Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo. 

Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de 

la Construcción, Vidrio y Ceràmica. 

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 projecte. 

 

HQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
HQU22301,HQU2GF01,HQU2P001. 
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 
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 per al projecte constructiu del SUP-2

AMIDAMENTS Data: 13/05/14 Pàg.: 1

OBRA 01  SUP-2
CAPÍTOL 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

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 9,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

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 1,000

4 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat
transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

5 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 38,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

7 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

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 10,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

10 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

11 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 7,000

12 H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màxima 7500 V,
homologats segons UNE-EN 420

EUR
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AMIDAMENTS Data: 13/05/14 Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

13 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

14 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

15 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada
al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

16 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

17 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

18 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

19 H147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge rígida,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

20 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de
llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

21 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura,
sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de
longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

22 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795,
amb fixació amb tac mecànic

EUR



Estudi de seguretat i salut per al projecte constructiu del SUP-2

AMIDAMENTS Data: 13/05/14 Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

23 H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada, homologat segons
UNE-EN 813

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

24 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

25 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

26 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 4,000

27 H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara,
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

28 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

29 H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó
(65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

30 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

31 H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara,
trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

32 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

33 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

34 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

35 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 4,000

36 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

37 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

38 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

39 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara,
trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

OBRA 01  SUP-2
CAPÍTOL 02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 530,000 530,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 530,000

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 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

OBRA 01  SUP-2
CAPÍTOL 03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL 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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Balla perimetre T m

2 Crta. de la Coma 38,000 38,000 C#*D#*E#*F#

3 Obaga Negra 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,000

EUR
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2 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària 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

4 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 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 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

5 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 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

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

6 HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 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 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 13/05/14 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

5,97 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

H1421110P-2 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,99 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

H1423230P-3 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)

H142BA00P-4 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics,
de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

7,25 €

(SET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

H1431101P-5 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)

H1445003P-6 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,63 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

H1446004P-7 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 13,37 €

(TRETZE EUROS AMB TRENTA-SET 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

2,39 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

H1459630P-9 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

6,69 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

H145C002P-10 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

6,05 €

(SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

H145K153P-11 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)

H145K397P-12 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc,
tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420

40,09 €

(QUARANTA EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

H1463253P-13 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843

60,64 €

(SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

H1465275P-14 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i

23,47 €
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UNE-EN ISO 20347

(VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

H1465376P-15 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell
rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

27,11 €

(VINT-I-SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

H146J364P-16 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568

2,41 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

H1474600P-17 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,05 €

(CATORZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

H147D102P-18 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

54,59 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

H147D304P-19 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1

197,84 €

(CENT NORANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

H147D405P-20 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

578,60 €

(CINC-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

H147K602P-21 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una
banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362,
UNE EN 354 i UNE EN 364

31,42 €

(TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

H147L015P-22 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

22,87 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

H147M007P-23 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada,
homologat segons UNE-EN 813

92,45 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

H147N000P-24 u Faixa de protecció dorslumbar 22,64 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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H1481242P-25 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

19,74 €

(DINOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

H1481343P-26 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

64,37 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

H1481442P-27 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color
blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

18,02 €

(DIVUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

H1482320P-28 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, homologada segons UNE-EN 340

6,31 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

H1482422P-29 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de
polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada
segons UNE-EN 340

6,31 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

H1483344P-30 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340

12,75 €

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

H1483443P-31 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%),
color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

7,50 €

(SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

H1485140P-32 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 13,28 €

(TRETZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

H1485800P-33 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

18,17 €

(DIVUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

H1486241P-34 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 30,10 €

(TRENTA EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

H1487350P-35 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340

4,43 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

H1487460P-36 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

5,54 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

H1488580P-37 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

15,02 €

(QUINZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

H1489790P-38 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340

15,30 €

(QUINZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)
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H1489890P-39 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color
blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

13,11 €

(TRETZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

H6AA2111P-40 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

2,86 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

HBB21201P-41 u Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

59,84 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

HBC12100P-42 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària 6,04 €

(SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

HBC19081P-43 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,54 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

HBC1KJ00P-44 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 6,56 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

HQU1521AP-45 mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 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 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

125,90 €

(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

HQU1A20AP-46 mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 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

101,19 €

(CENT UN EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

HQU1H23AP-47 mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 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 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

110,39 €

(CENT DEU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

HQU22301P-48 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

58,50 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

HQU27502P-49 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 18,97 €

(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

HQU27902P-50 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

30,07 €

(TRENTA EUROS AMB SET CÈNTIMS)

HQU2AF02P-51 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 112,53 €

(CENT DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)
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HQU2D102P-52 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 55,46 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

HQU2E001P-53 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 91,91 €

(NORANTA-UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

HQU2GF01P-54 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

54,95 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

HQU2P001P-55 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 1,96 €

(UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

                                          Barcelona , Maig de 2014

                                          Marcel Sa la Sanmartí

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

homologat segons UNE-EN 812

5,97 €

Altres conceptes 5,97000 €

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

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

5,99 €

Altres conceptes 5,99000 €

P-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

5,07 €

Altres conceptes 5,07000 €

P-4 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics,

de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

7,25 €

Altres conceptes 7,25000 €

P-5 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,23 €

Altres conceptes 0,23000 €

P-6 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,63 €

Altres conceptes 1,63000 €

P-7 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 13,37 €

Altres conceptes 13,37000 €

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

2,39 €

Altres conceptes 2,39000 €

P-9 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de

serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

6,69 €

Altres conceptes 6,69000 €

P-10 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,

homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

6,05 €

Altres conceptes 6,05000 €

P-11 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 €

Altres conceptes 21,20000 €

P-12 H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc,

tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420

40,09 €

Altres conceptes 40,09000 €

P-13 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera

encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de

despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades

segons DIN 4843

60,64 €

Altres conceptes 60,64000 €

P-14 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,

resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera

metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,

homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i

UNE-EN ISO 20347

23,47 €

Altres conceptes 23,47000 €
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P-15 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell

rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de

despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i

sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,

UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

27,11 €

Altres conceptes 27,11000 €

P-16 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la

perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i

UNE-EN 12568

2,41 €

Altres conceptes 2,41000 €

P-17 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,05 €

Altres conceptes 14,05000 €

P-18 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,

bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,

element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element

d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,

UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

54,59 €

Altres conceptes 54,59000 €

P-19 H147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,

bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,

element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema

anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361,

UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1

197,84 €

Altres conceptes 197,84000 €

P-20 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,

bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,

element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema

anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat

segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

578,60 €

Altres conceptes 578,60000 €

P-21 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una

banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element

d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362,

UNE EN 354 i UNE EN 364

31,42 €

Altres conceptes 31,42000 €

P-22 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat

segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

22,87 €

Altres conceptes 22,87000 €

P-23 H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada,

homologat segons UNE-EN 813

92,45 €

Altres conceptes 92,45000 €

P-24 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 22,64 €

Altres conceptes 22,64000 €

P-25 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,

amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

19,74 €

Altres conceptes 19,74000 €

P-26 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

64,37 €

Altres conceptes 64,37000 €
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P-27 H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color

blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

18,02 €

Altres conceptes 18,02000 €

P-28 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),

color groc, homologada segons UNE-EN 340

6,31 €

Altres conceptes 6,31000 €

P-29 H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de

polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada

segons UNE-EN 340

6,31 €

Altres conceptes 6,31000 €

P-30 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats

segons UNE-EN 340

12,75 €

Altres conceptes 12,75000 €

P-31 H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%),

color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

7,50 €

Altres conceptes 7,50000 €

P-32 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 13,28 €

Altres conceptes 13,28000 €

P-33 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons

UNE-EN 471

18,17 €

Altres conceptes 18,17000 €

P-34 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 30,10 €

Altres conceptes 30,10000 €

P-35 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de

gruix, homologat segons UNE-EN 340

4,43 €

Altres conceptes 4,43000 €

P-36 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4

mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

5,54 €

Altres conceptes 5,54000 €

P-37 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i

UNE-EN 348

15,02 €

Altres conceptes 15,02000 €

P-38 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),

color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons

UNE-EN 340

15,30 €

Altres conceptes 15,30000 €

P-39 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color

blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

13,11 €

Altres conceptes 13,11000 €

P-40 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

2,86 €

Altres conceptes 2,86000 €

P-41 HBB21201 u Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el

desmuntatge inclòs

59,84 €
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Altres conceptes 59,84000 €

P-42 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària 6,04 €

Altres conceptes 6,04000 €

P-43 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,54 €

Altres conceptes 1,54000 €

P-44 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 6,56 €

Altres conceptes 6,56000 €

P-45 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 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 2 aixetes, 1

plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de

llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

125,90 €

Altres conceptes 125,90000 €

P-46 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 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

101,19 €

Altres conceptes 101,19000 €

P-47 HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 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 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,

endolls i protecció diferencial

110,39 €

Altres conceptes 110,39000 €

P-48 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el

desmuntatge inclòs

58,50 €

Altres conceptes 58,50000 €

P-49 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 18,97 €

Altres conceptes 18,97000 €

P-50 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb

capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

30,07 €

Altres conceptes 30,07000 €

P-51 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 112,53 €

Altres conceptes 112,53000 €

P-52 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 55,46 €

Altres conceptes 55,46000 €

P-53 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 91,91 €

Altres conceptes 91,91000 €

P-54 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el

desmuntatge inclòs

54,95 €

Altres conceptes 54,95000 €

P-55 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 1,96 €

Altres conceptes 1,96000 €



Estudi de seguretat i salut per al projecte constructiu del SUP-2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 13/05/14 Pàg.: 5

                                          Barcelona , Maig de 2014

                                          Marcel Sa la Sanmartí

                                          Autor del  projecte



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT 

4. PRESSUPOST 

  



Estudi de seguretat i salut per al projecte constructiu del SUP-2

PRESSUPOST Data: 13/05/14 Pàg.: 1

OBRA 01 SUP-2

CAPÍTOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

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

5,97 9,000 53,73

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

5,99 2,000 11,98

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 - 3)

5,07 1,000 5,07

4 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a
l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a
acoblar al casc amb arnès dielèctric (P - 4)

7,25 3,000 21,75

5 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 5)

0,23 38,000 8,74

6 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 6)

1,63 3,000 4,89

7 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada
segons UNE-EN 149 (P - 7)

13,37 3,000 40,11

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)

2,39 10,000 23,90

9 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons
UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 9)

6,69 4,000 26,76

10 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(P - 10)

6,05 2,000 12,10

11 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 - 11)

21,20 7,000 148,40

12 H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1,
logotip color blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons
UNE-EN 420 (P - 12)

40,09 7,000 280,63

13 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843 (P - 13)

60,64 4,000 242,56

14 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346
i UNE-EN ISO 20347 (P - 14)

23,47 4,000 93,88

15 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador,
resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb
turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment
ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes
al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
(P - 15)

27,11 4,000 108,44

16 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de
120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i
folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
(P - 16)

2,41 8,000 19,28

EUR
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17 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 17) 14,05 4,000 56,20

18 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354 (P - 18)

54,59 3,000 163,77

19 H147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge rígida,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 353-1 (P - 19)

197,84 1,000 197,84

20 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible
de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 (P - 20)

578,60 1,000 578,60

21 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua
d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal,
elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del
sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN
362, UNE EN 354 i UNE EN 364 (P - 21)

31,42 2,000 62,84

22 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac
mecànic (P - 22)

22,87 4,000 91,48

23 H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció
de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN 813 (P - 23)

92,45 1,000 92,45

24 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 24) 22,64 8,000 181,12

25 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 25)

19,74 4,000 78,96

26 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 - 26)

64,37 4,000 257,48

27 H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i
cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340 (P - 27)

18,02 4,000 72,08

28 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN
340 (P - 28)

6,31 4,000 25,24

29 H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o
treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 (P -
29)

6,31 4,000 25,24

30 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 (P - 30)

12,75 4,000 51,00

31 H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster
i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques
interiors, homologats segons UNE-EN 340 (P - 31)

7,50 4,000 30,00

32 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P - 32) 13,28 4,000 53,12

33 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 33)

18,17 4,000 72,68

34 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors (P - 34)

30,10 1,000 30,10

EUR
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35 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P -
35)

4,43 4,000 17,72

36 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques,
de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons
UNE-EN 340 (P - 36)

5,54 4,000 22,16

37 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 37)

15,02 1,000 15,02

38 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P - 38)

15,30 4,000 61,20

39 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i
cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 39)

13,11 4,000 52,44

TOTAL CAPÍTOL 01.01 3.390,96

OBRA 01 SUP-2

CAPÍTOL 02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 43)

1,54 530,000 816,20

2 HBB21201 u Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 41)

59,84 2,000 119,68

TOTAL CAPÍTOL 01.02 935,88

OBRA 01 SUP-2

CAPÍTOL 03 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL 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 - 40)

2,86 47,000 134,42

2 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària (P - 42) 6,04 10,000 60,40

3 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs (P - 44)

6,56 3,000 19,68

4 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 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 2 aixetes, 1 plaques
turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P -
45)

125,90 5,000 629,50

5 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 46)

101,19 5,000 505,95

6 HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 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 1
pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 47)

110,39 5,000 551,95

EUR
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7 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 48)

58,50 9,000 526,50

8 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 49)

18,97 2,000 37,94

9 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 50)

30,07 1,000 30,07

10 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 51)

112,53 1,000 112,53

11 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 52)

55,46 1,000 55,46

12 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 53)

91,91 1,000 91,91

13 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 54)

54,95 1,000 54,95

14 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 55) 1,96 1,000 1,96

TOTAL CAPÍTOL 01.03 2.813,22

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 13/05/14 Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPÍTOL Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CAPÍTOL 01.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 3.390,96

CAPÍTOL 01.02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 935,88

CAPÍTOL 01.03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 2.813,22

OBRA 01  SUP-2 7.140,06

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
7.140,06

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

NIVELL 1: OBRA Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OBRA 01  SUP-2 7.140,06

7.140,06

euros



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT 

6. ÚLTIM FULL 



Estudi de seguretat i salut per al projecte constructiu del SUP-2

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 7.140,06

13 % Despeses generals SOBRE 7.140,06........................................................................ 928,21

6 % Benefici industrial SOBRE 7.140,06............................................................................ 428,40

Subtotal 8.496,67

21 % IVA SOBRE 8.496,67................................................................................................. 1.784,30

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 10.280,97

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DEU MIL DOS-CENTS VUITANTA EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS )

                                          Barcelona , Maig de 2014

                                          Marcel Sa la Sanmartí
                                          Autor del  projecte



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 18 

PLA D’OBRA 

 



 

 

 



DIAGRAMA DE BARRES. PLANEJAMENT

SUP-2 - Pressupost del projecte constructiu de l'ur banitzacio del sector SUP-2 del municipi de Sant Ll orenç 

Codi Descripció Dur.

Setembre 2014

1 8 15 22 29

Octubre 2014

6 13 20 27

Novembre 2014

3 10 17 24

Desembre 2014

1 8 15 22 29

Gener 2015

5 12 19 26

Febrer 2015

1 Pressupost SUP_2 148

0000 Tasca inici 0

0001 Treballs previs 2

0002 Enderrocs 14

0003 Moviment de terres 10

0004 Xarxa de clavegueram 53

0005 Xarxa d'aigua potable 15

0006 Xarxa de baixa tensió 10

0007 Xarxa de telecomunicacions 25

0008 Xarxa d'enllumenat 10

0009 Pavimentació voreres 20

0010 Pavimentació calçada 10

0011 Senyalització 5

0012 Mobiliari Urbà 5

0013 Jardineria i reg 10

0014 Seguretat i Salut 100

ZZZZ Tasca fi 0

Activitat crítica

Folgança inicial

Folgança final

Durada

Tasca resum

Lligam

Dates primeres planif

Dates últimes planif

Percentatge d'avenç

Tramificada

Crítica d'inici

Crítica de fi

Pag:1Data: 12/05/2014Última anàlisi: 01/09/2014Inici real: 01/09/2014          Fi actual: 26/01/2015Fi contr: 26/01/2015Inici contr: 01/09/2014
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CONTROL DE QUALITAT 
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1. DESCRIPCIÓ 

El control de qualitat té com a objectiu d’assegurar que les obres i instal·lacions efectuades 

responguin a les qualitats esperades. 

2. CONTROL DE QUALITAT 

2.1. Moviment de terres 

ACTIVITAT ASSAIG 
UNITAT DE 
MOSTREIG 

CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

Treballs 
previs 

Qualitat de sòl 
existent 

Cada 200 m2 
d’esplanada 

1 Granulomètric 
1 Límits d’ Atterberg 
1 Pròctor Modificat 
1 Índex CBR 
1 Contingut de matèria orgànica 
1 Contingut d’humitat 

Execució 

Qualitat dels sòls a 
emprar per a 
formar terraplens 

1.500 m3 terraplè 

1 Granulomètric 
1 Límits d’Atterberg 
1 Pròctor Modificat 
1 Índex CBR 
1 Contingut de matèria orgànica 

Compactació 2.000 m3 tongada 
5 Densitats in situ 
5 Humitats in situ 

 

 

2.2. Clavegueram i reg 

ACTIVITAT ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

Replanteig 
Procedència dels 
materials 

Un 

1 Granulomètric 
1 Límits d’Atterberg 
1 Pròctor Modificat 
1 Índex CBR 
1 Contingut de matèria orgànica 
5 Densitats in situ 
5 Humitats in situ 

Execució 

 50 ml de rasa 
5 Mesures d’amplada, fondària i 
pendent 

Resistència dels 
tubs 

300 ml de tub 
2 Flexions transversal 
(resistència a l’aixafament) 

Qualitat dels sòls 
per a rebliment 
de rases 

400 m3 de rasa 
compactada o canvi de 
material 

1 Granulomètric 
1 Límits d’Atterberg 
1 Pròctor Modificat 
1 Índex CBR 
1 Contingut de matèria orgànica 

Resistència dels 
elements 
prefabricats 

Cada 25 elements 
1 Resistència a compressió, 
prèvia extracció de testimoni. 
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ACTIVITAT ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

Execució 

Compactació de 
rases 

200 m3 de rasa 
compactada o canvi de 
material 

5 Densitats in situ 
5 Humitats in situ 

Prova 
d’estanqueitat 

Tota la canalització una 
vegada instal·lada 

Fugues d’aigua a pressió 

 

 

2.3. Sub-base granular 

ACTIVITAT ASSAIG 
UNITAT DE 
MOSTREIG 

CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

Treballs 
previs 

Acceptació de 
l’esplanada 

2.000 m3 de vial 
5 Densitats in situ 
5 Humitats in situ 

Acceptació de la 
procedència del 
material de la sub-
base 

3 mostres aleatòries 

3 Granulomètric 
3 Límits d’Atterberg 
3 Pròctor Modificat 
3 Equivalents en sorra 
1 Índex CBR 
1 Qualitat de “Los Ángeles” 

Execució 

Comprovació de la 
qualitat del 
material 

300 m3 d’aportació 
de material 

1 Granulomètric 
1 Límits d’Atterberg 
1 Pròctor Modificat 
1 Índex CBR 
1 Qualitat de “Los Ángeles” 
1 Equivalents en sorra 

Compactació 
300 m3 de sub-base 
compactada 

5 Densitats in situ 
5 Humitats in situ 

 

2.4. Vorades, canaleta i encintat de formigó 

ACTIVITAT ASSAIG 
UNITAT DE 
MOSTREIG 

CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

Treballs 
previs 

Acceptació de la 
procedència dels 
elements 
prefabricats de 
formigó 

3 mostres aleatòries 
de vorada 
3 mostres aleatòries 
de canaleta 
3 mostres aleatòries 
de rigola 

3 Resistències a la compressió 
prèvia extracció d’un testimoni. 
1 Desgast per fregament 

Execució 

Execució de 
vorades, canaletes 
i rigola 

50 ml de vorada 
col·locada 

5 Mesures d’alineació i pendent 

Formigó de base i 
protecció 

50 ml de vorada 
col·locada 

1 Consistència 
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2.5. Implantació de serveis 

ACTIVITAT ASSAIG 
UNITAT DE 
MOSTREIG 

CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

Treballs previs 

Acceptació de la 
procedència dels 
materials específics de 
cada servei 

 
Homologació, timbratge, segell de 
conformitat, certificats de prova, ... 

Replanteig 
Procedència dels 
materials 

Un 

1 Granulomètric 
1 Límits d’Atterberg 
1 Pròctor Modificat 
1 Índex CBR 
1 Contingut de matèria orgànica 
5 Densitats in situ 
5 Humitats in situ 

Execució 

Formigó per a 
canalitzacions 

50 m
3
 de formigó col·locat 

1 Resistències a compressió 
1 Consistència 

Formigó armat per a 
tronetes i  elements 
prefabricats 

 Homologació, certificats de prova 

Abastament d’aigua 
Trams significatius de 
canonada 

1 Pressió interior 
1 Estanqueitat 
4 Soldadura 

Qualitat dels sòls per a 
rebliment de rases 

400 m
3
 de rasa 

compactada o canvi de 
material 

1 Granulomètric 
1 Límits d’Atterberg 
1 Pròctor Modificat 
1 Índex CBR 
1 Contingut de matèria orgànica 

 50 ml de rasa 
5 Mesures d’amplada, fondària i 
pendent 

Formigó de llits i 
protecció 

50 m
3
 de formigó 

4 Resistències a compressió 
4 Consistència 

Sorra de llits i 
protecció 

100 m
3
 de formigó 

2 Granulomètric 
2 Contingut de matèria orgànica 

Resistència dels tubs 300 ml de tub 
2 Flexions transversal (resistència a 
l’aixafament) 

Qualitat dels sòls per a 
rebliment de rases 

400 m
3
 de rasa 

compactada o canvi de 
material 

1 Granulomètric 
1 Límits d’Atterberg 
1 Pròctor Modificat 
1 Índex CBR 
1 Contingut de matèria orgànica 

Resistència dels 
elements prefabricats 

Cada 25 elements 
1 Resistència a compressió, prèvia 
extracció de testimoni. 

Compactació de rases 
200 m

3
 de rasa 

compactada o canvi de 
material 

5 Densitats in situ 
5 Humitats in situ 

Prova d’estanqueitat 
de les canonades 

  

Confirmació 

Proves definitives de 
l’abastament d’aigua 

  

Proves de mandrilat de 
la xarxa de telefonia 

  

Específics de la xarxa 
de baixa tensió 

  

Específics de 
l’enllumenat públic 
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2.6. Bases de calçada 

ACTIVITAT ASSAIG 
UNITAT DE 
MOSTREIG 

CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

Treballs 
previs 

Acceptació de la 
capa de tot-ú 

2.000 m3 de vial 
5 Densitats in situ 
5 Humitats in situ 

Acceptació de la 
procedència del 
tot-ú 

3 mostres aleatòries 

3 Granulomètric 
3 Límits d’Atterberg 
3 Pròctor Modificat 
5 Equivalents en sorra 
1 Índex CBR 
1 Qualitat de “Los Ángeles” 
1 Cares de fractura 

Execució 
Estesa del tot-ú 

300 m3 d’aportació 
de material 

1 Límits d’Atterberg 
1 Pròctor Modificat 
1 Equivalents en sorra 

Compactació de la 
capa de tot-ú 

300 m3 de tot-ú 
compactat 

5 Densitats in situ 
5 Humitats in situ 

Confirmació 

Acceptació 
definitiva de 
vorades, canaletes 
i rigoles 

 
Homologació, timbratge, segell 
de conformitat, certificats de 
prova, ... 

Acceptació de 
l’acabat de 
coronació de 
pous, embornals i 
elements singulars 

  

Comprovació de 
pendents 
transversals 

  

 

2.7. Formigó de base de paviment 

ACTIVITAT ASSAIG 
UNITAT DE 
MOSTREIG 

CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

Treballs 
previs 

Acceptació de 
l’esplanada 

2.000 m3 de vial 
5 Densitats in situ 
5 Humitats in situ 

Acceptació de la 
procedència del 
material de la base 

3 mostres aleatòries 

3 Granulomètric 
3 Límits d’Atterberg 
3 Pròctor Modificat 
3 Equivalents en sorra 
1 Índex CBR 
1 Qualitat de “Los Ángeles” 

Execució 
Control geomètric 

50 m2 de solera de 
formigó 

Gruix de la capa 
Pendents 
Cotes referents a la coronació 
de les vorades i la col·locació de 
tapes de tronetes 

Execució de la 
solera de formigó 

50 m3 de formigó 
col·locat 

4 Resistències a la compressió 
1 Consistència 
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2.8. Pavimentació 

ACTIVITAT ASSAIG 
UNITAT DE 
MOSTREIG 

CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

Treballs 
previs 

Acceptació de la 
dosificació del 
formigó 

Tram de prova 

Dosificació 
Resistència a la flexo-tracció 
Resistència a la compressió 
Execució de juntes 
Condicions d’assecament 

Execució 

Control geomètric 
50 m2 de formigó 
col·locat 

Gruix de la capa 
Pendents 
Cotes referents a la coronació 
de les vorades i la col·locació de 
tapes de tronetes 

Paviment de pedra 
del país 

50 m3 de pedra 
col·locat 

Gruix de morter 
Pendents 
Cotes referents a la coronació 
de les vorades i la col·locació de 
tapes de tronetes 
Rejuntat 

 

En el supòsit de que els valors dels assaig no fossin els correctes s’aniran repetint a càrrec del 

contractista. 

 

3. NORMATIVA 

Seran d’aplicació totes aquelles normes expressades ens els diferents annexes del present 

projecte que siguin d’aplicació. 
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Pressupost del projecte constructiu de l´urbanitzacio del sector SUP-2 del municipi de Sant Llorenç
de Morunys a la comarca del Solsonès.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 13/05/14 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 18,31000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 18,31000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 18,93000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 18,93000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 18,31000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 29,20000 €

A012P200 h Oficial 2a jardiner 25,21000 €

A012PP00 h Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 32,96000 €

A013H000 h Ajudant electricista 15,95000 €

A013M000 h Ajudant muntador 15,97000 €

A013P000 h Ajudant jardiner 25,92000 €

A0140000 h Manobre 15,16000 €

A0150000 h Manobre especialista 15,74000 €



Pressupost del projecte constructiu de l´urbanitzacio del sector SUP-2 del municipi de Sant Llorenç
de Morunys a la comarca del Solsonès.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 13/05/14 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101100 h Compressor amb un martell pneumàtic 15,75000 €

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 17,99000 €

C1103331 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb martell trencador 69,38000 €

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 74,12000 €

C13113B0 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t 93,51000 €

C13113C0 h Pala carregadora sobre cadenes de 18 a 25 t 118,58000 €

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 77,09000 €

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 93,51000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 54,25000 €

C13161G0 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb accessori per a treballs específics 48,80000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 56,95000 €

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 68,31000 €

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

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 71,83000 €

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 13,31000 €

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 9,41000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 31,33000 €

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 37,34000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 41,32000 €

C1502F00 h Camió cisterna de 10 m3 45,49000 €

C1503000 h Camió grua 48,41000 €

C1503300 h Camió grua de 3 t 42,27000 €

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 41,01000 €

C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 27,63000 €

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 30,84000 €

C1704100 h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel 1,73000 €

C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 1,56000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,92000 €

C1705700 h Formigonera de 250 l 3,11000 €

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 58,58000 €

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 65,66000 €

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 41,23000 €

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 31,53000 €

C2001000 h Martell trencador manual 3,93000 €

C2005000 h Regle vibratori 5,32000 €

CR118836 h Desbrossadora autopropulsada trinxadora, de 4,4 kW (6 CV) de potència, amb una amplària de
treball de 0,6 a 1 m

21,00000 €

CR11B700 h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador 49,47000 €

CR713300 h Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20
kW

35,50000 €

CRE23000 h Motoserra 3,37000 €

CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 9,10000 €



Pressupost del projecte constructiu de l´urbanitzacio del sector SUP-2 del municipi de Sant Llorenç
de Morunys a la comarca del Solsonès.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 13/05/14 Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,36000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 20,81000 €

B0310400 t Sorra de pedrera de 0 a 5 mm 20,26000 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 20,37000 €

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 19,39000 €

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 21,33000 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm 21,33000 €

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

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 16,36000 €

B0330A00 t Grava de pedrera, de 5 a 12 mm 20,95000 €

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 18,24000 €

B0332P10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 40 mm, per a formigons 21,09000 €

B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 21,31000 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 20,51000 €

B0432100 m3 Pedra calcària per a maçoneria 26,41000 €

B0442600 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària de 100 a 400 kg de pes 12,69000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 112,08000 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 173,77000 €

B0532310 kg Calç aèria CL 90 0,10000 €

B0552470 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C60BF6
IMP(ECL-1) amb un contingut de fluidificant > 2%

0,49000 €

B05AB200 kg Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de ciment, granulats
seleccionats, resines sintètiques i additius, d'elevades resistències mecàniques

0,91000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

62,26000 €

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

60,68000 €

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

60,68000 €

B064E26C m3 Formigó HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

79,98000 €

B06NN12B m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20

61,39000 €

B06NN12C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, HNE-15/P/20

60,89000 €

B06NN14B m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40

60,24000 €

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

59,73000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

36,14000 €

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

33,07000 €

B0710280 t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

31,28000 €

B0D81480 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,22000 €

B0DF7G0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos 1,15000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,85000 €
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B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,22000 €

B0F1DHA1 u Maó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,15000 €

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

48,82000 €

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

92,22000 €

B9671E50 m Peça recta de formigó amb rigola, per a vorades, monocapa, 35x20 cm 8,39000 €

B97422E1 u Peça de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles 1,01000 €

B97423E1 u Peça de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles 1,71000 €

B9B11100 u Llambordí granític de 18x9x12 cm 0,68000 €

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 6,58000 €

B9H11732 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat calcari

55,58000 €

B9P95211H3Q7 m2 Lloseta de cautxú granulat, absorvent d'impactes de 50x50 cm, 20 mm de gruix i de color vermell,
ref. 2692 de la serie Cautxú reciclat de DEGOM

37,98000 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 8,80000 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 4,04000 €

BBM11102 u Placa triangular, de 70 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 59,89000 €

BBM13602 u Placa octogonal, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 84,75000 €

BBM1ADA1 u Placa informativa de 40x60 cm amb pintura no reflectora 53,39000 €

BBM1AHA2 u Placa informativa de 60x60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 67,40000 €

BBM1AHD2 u Placa informativa de 60x90 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 146,94000 €

BBMAU130 m Banda sonora i reductora de velocitat de cautxú amb lamines reflectants i antilliscants, de 3 cm de
gruix i 60 cm d'amplària, amb la part proporcional de elements terminals i fixacions al paviment

155,01000 €

BD521LVN m Peça prefabricada de formigó amb forma de U i taló, de 100x70 cm i 40 cm d'alçària mitja 39,31000 €

BD5Z3FC0 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 470x195x70 mm classe
C250 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció

49,57000 €

BD5Z7EC0 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 655x355x55 mm classe
C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció

39,24000 €

BD7JG140 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rididesa anular SN 4 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

7,17000 €

BD7JL140 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rididesa anular SN 4 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

17,72000 €

BD7JN140 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rididesa anular SN 4 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

27,50000 €

BDD1U030 u Cubeta formigó prefabricat de 120 cm de diàmetre i de 100 cm d'alçària pera a base pou circular,
amb junt encadellat

110,90000 €

BDDZ3150 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa de D=70 cm i 145 kg de pes 80,89000 €

BDDZ51A0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm 4,82000 €

BDDZ51D0 u Graó per a pou de registre de ferro colat nodular, de 200x200x200 mm i 1,7 kg de pes 2,82000 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,11000 €

BDK21495 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis 16,56000 €

BDK214F5 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis 49,06000 €

BDK218ZA u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus DF-II, per a instal·lacions de telefonia 853,46000 €
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BDK218ZJ u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus HF-II, per a instal·lacions de telefonia 533,93000 €

BDK218ZP u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus MF-II, per a instal·lacions de telefonia 178,32000 €

BF32L790 m Tub de fosa dúctil de 200 mm de diàmetre nominal, segons la norma ISO 2531, per a unió de
campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat

35,97000 €

BFB14600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

0,35000 €

BFB1A450 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2, connectat a pressió

2,68000 €

BFB1E450 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2, connectat a pressió

5,45000 €

BFWB1405 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

2,39000 €

BFYB1405 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 20 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,02000 €

BG116H80 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 400 A, segons esquema
Unesa número 7 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica (sense
fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09

201,64000 €

BG144D02J1X8 u Armari de distribució per a muntatge de superfície amb porta opaca, de 1 fila i 18 mòduls DIN, de
dimensions 355x270x142 mm, Simon 68, ref. 68961-31 de la serie Armaris de distribució de
superfície de SIMON

48,59000 €

BG153532 u Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65 i per
a muntar superficialment

21,88000 €

BG1N3210 u Centralització de comptadors vertical de dos mòduls per a 2 comptadors monofàsics i per a 1
comptador trifàsic

632,61000 €

BG1N4320 u Centralització de comptadors de dos mòduls per a 3 comptadors monofàsics i per a 2 comptadors
trifàsics

764,34000 €

BG21RD10 m Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix

1,57000 €

BG21RH10 m Tub rígid de PVC, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix

2,53000 €

BG21RK10 m Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix

3,47000 €

BG21RP10 m Tub rígid de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, de 2,2 mm de gruix

6,18000 €

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,19000 €

BG314360 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, +
cable de comandament

6,09000 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,40000 €

BG39D280 m Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació AL RZ, bipolar, de
secció 2x 25 mm2

1,55000 €

BG39D4C0 m Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació AL RZ, tetrapolar,
de secció 3 x 95 / 54,6 mm2

6,63000 €

BGD14410 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de llargària, de 18,3 mm de
diàmetre, estàndard

10,45000 €

BGW11000 u Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció 12,62000 €

BGW14000 u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució 1,52000 €

BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,34000 €

BGW1N000 u Part proporcional d'accessoris per a centralització de comptadors 23,69000 €
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BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,16000 €

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 4,38000 €

BHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic, amb 6 sortides, doble nivell i programació per
rellotge astronòmic

2.484,27000 €

BHGWU001 u Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a armaris de protecció i control d'enllumenat públic 94,16000 €

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

186,40000 €

BHN33580 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de vidre, amb làmpada de vapor de sodi a
pressió alta de 70 W, de preu alt, tancada, amb allotjament per a equip

118,17000 €

BHQ32570 u Projector per a exteriors amb reflector de distribució semiintensiva, amb làmpada de vapor de sodi
a pressió alta de 70 W, de forma circular, tancat

62,47000 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 43,24000 €

BHWQ3000 u Part proporcional d'accessoris de projectors amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta 21,74000 €

BJS12040 u Boca de reg de bronze, per a mànega d'1'' de diàmetre, amb tapa superior de plàstic 50,82000 €

BJS13040 u Clau per a boca de reg de bronze d'1'' de diàmetre 49,28000 €

BJS14040 u Colze de connexió per a boca de reg de bronze d'1'' de diàmetre 73,15000 €

BM213620 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4´´ de
diàmetre de connexió a la canonada

364,42000 €

BMY21000 u Part proporcional d'elements especials per a hidrants 1,99000 €

BN1216D0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa

122,56000 €

BN1218A0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 65 mm de diàmetre nominal, de 25 bar de
PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50),
amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa

92,09000 €

BQ115HB1 u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 180 cm de llargària, amb 14 llistons de 4,5x4,5
cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer inoxidable i suports de fosa, de preu superior

1.389,74000 €

BQ21BC60 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de
tub d'acer

55,26000 €

BQ227021HKT6 u Paperera CYLINDRE de SANTA & COLE de 27 cm de diàmetre. Base de formigó acabat sortit de
motlle. Cos de tub de polietilè estriat color negre. Cubeta cilíndrica d'acer galvanitzat en calent.
L'element es subjecta al paviment mitjançant tres cargols d'acer amb protecció antioxidant. Amb
l'element s'entreguen els cargols de fixació. La paperera s'entrega totalment muntada. No necessita
cap tipus de manteniment. Capacitat: 36lts. Pes: 45 kg. Transport i col·locació no inclosos. , ref.
1223 de la serie Paperera Cylindre de Ø27cm de SANTA&COLE

309,22000 €

BQ31C310 u Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant i pintura de partícules metàl·liques, de secció
quadrada, de 30x30 cm i 100 cm d'alçària de mides aproximades, amb aixeta temporitzada i reixa
de desguàs davantera

338,00000 €

BQ3Z1300 u Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge per a connexió a la xarxa d'aigua potable i a
la xarxa de sanejament de font per a exterior

27,99000 €

BQAB1210 u Balancí infantil amb 2 seients sobre estructura i elements decoratius de plaques HPL, amb 1 molla i
accessoris per a fixar a dau de formigó fet in situ

820,00000 €

BQAD4430 u Tobogan amb estructura de HDPE i pista d'acer inoxidable, de 1,5 m d'alçada 1.920,00000 €

BQAE22E0 u Gronxador amb 1 seient infantil amb protectors laterals i 1 seient pla amb recobriment exterior de
goma, amb estructura de acer, de 3,2 a 3,8 m d'amplaria i 2 m d'alçària, amb 4 punts d'ancoratge

1.573,41000 €

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 55,88000 €

BR34J000 kg Bioactivador microbià 6,62000 €

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 8,21000 €

BR3A7000 kg Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent 6,09000 €
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BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,92000 €

BR412928 u Acer opalus de perímetre de 12 a 14 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 39 cm i profunditat
mínima 27,3 cm segons fórmules NTJ

96,77000 €

BR42A47L u Crataegus monogyna d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l 4,14000 €

BR458217 u Sorbus aria de perímetre de 10 a 12 cm, amb l'arrel nua 46,92000 €

BR45BG2C u Tilia platyphyllos de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i
profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

181,36000 €

BR4U1J00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ
07N

15,68000 €
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D0391411 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra

Rend.: 1,000 77,78000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 15,74000 = 16,52700

Subtotal: 16,52700 16,52700

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,750 /R x 1,92000 = 1,44000

Subtotal: 1,44000 1,44000

Materials

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

0,250      x 112,08000 = 28,02000

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 20,81000 = 31,63120

Subtotal: 59,65120 59,65120

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,16527

COST DIRECTE 77,78347

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,78347

D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

Rend.: 1,000 79,66000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,900 /R x 15,74000 = 14,16600

Subtotal: 14,16600 14,16600

Maquinària

C1705700 h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 3,11000 = 1,39950

Subtotal: 1,39950 1,39950

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,36000 = 0,24480

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,650      x 21,33000 = 13,86450

B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 21,31000 = 33,03050

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

0,150      x 112,08000 = 16,81200

Subtotal: 63,95180 63,95180

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,14166

COST DIRECTE 79,65896

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,65896
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D060M0C1 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 40 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 80,15000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 15,74000 = 17,31400

Subtotal: 17,31400 17,31400

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,92000 = 1,15200

Subtotal: 1,15200 1,15200

Materials

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,700      x 21,33000 = 14,93100

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

0,150      x 112,08000 = 16,81200

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,36000 = 0,24480

B0332P10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 40 mm, per a formigons

1,400      x 21,09000 = 29,52600

Subtotal: 61,51380 61,51380

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,17314

COST DIRECTE 80,15294

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,15294

D060Q021 m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 84,98000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 15,74000 = 17,31400

Subtotal: 17,31400 17,31400

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,92000 = 1,15200

Subtotal: 1,15200 1,15200

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,36000 = 0,24480

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 19,39000 = 12,60350

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 18,24000 = 28,27200

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

0,225      x 112,08000 = 25,21800

Subtotal: 66,33830 66,33830
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,17314

COST DIRECTE 84,97744

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,97744

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

Rend.: 1,000 79,45000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 15,74000 = 15,74000

Subtotal: 15,74000 15,74000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,92000 = 1,34400

Subtotal: 1,34400 1,34400

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,36000 = 0,27200

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

0,250      x 112,08000 = 28,02000

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 20,81000 = 33,92030

Subtotal: 62,21230 62,21230

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,15740

COST DIRECTE 79,45370

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,45370

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

Rend.: 1,000 112,61000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 15,74000 = 16,52700

Subtotal: 16,52700 16,52700

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,92000 = 1,39200

Subtotal: 1,39200 1,39200

Materials

B0532310 kg Calç aèria CL 90 400,000      x 0,10000 = 40,00000

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 20,81000 = 31,83930

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

0,200      x 112,08000 = 22,41600

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,36000 = 0,27200

Subtotal: 94,52730 94,52730
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ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,16527

COST DIRECTE 112,61157

COST EXECUCIÓ MATERIAL 112,61157

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

Rend.: 1,000 108,66000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 15,74000 = 16,52700

Subtotal: 16,52700 16,52700

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,92000 = 1,39200

Subtotal: 1,39200 1,39200

Materials

B0532310 kg Calç aèria CL 90 190,000      x 0,10000 = 19,00000

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

0,380      x 112,08000 = 42,59040

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,380      x 20,81000 = 28,71780

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,36000 = 0,27200

Subtotal: 90,58020 90,58020

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,16527

COST DIRECTE 108,66447

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,66447



Pressupost del projecte constructiu de l´urbanitzacio del sector SUP-2 del municipi de Sant Llorenç
de Morunys a la comarca del Solsonès.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 13/05/14 Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

P-1 2DB18425 u Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3,5 m
de fondària, amb solera de formigó HM-20/P/20/I, de
15 cm de gruix amb mitja canya per a tub de diàmetre
40 cm, paret de maó calat de gruix 14 cm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt
1:0,5:4, bastiment i tapa de fosa grisa de diàmetre 70
cm i graons de ferro colat nodular de 200x200x200
mm

Rend.: 1,000 1.027,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

FDDZ51D9 u Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de
200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, col·locat amb
morter mixt 1:0,5:4

12,000      x 14,04393 = 168,52716

FDDZ3154 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa,
de D=70 cm i 145 kg de pes, col·locat amb morter

1,000      x 95,99914 = 95,99914

FDD1A529 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm
de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:0,5:4

3,500      x 205,21757 = 718,26150

FDB27469 u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de
15 cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub
de diàmetre 40 cm

1,000      x 44,64411 = 44,64411

Subtotal: 1.027,43191 1.027,43191

COST DIRECTE 1.027,43191
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.027,43191

P-2 2DB1C0B5 u Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2,8 m
de fondària, amb solera amb llambordins sobre llit de
formigó HM-20P/20/I, paret de maó calat de gruix
11,5 cm, arrebossada i lliscada per dins amb morter
mixt 1:0,5:4, bastiment i tapa de fosa grisa de
diàmetre 70 cm i graons de ferro colat nodular de
200x200x200 mm

Rend.: 1,000 981,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

FDDZ51D9 u Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de
200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, col·locat amb
morter mixt 1:0,5:4

10,000      x 14,04393 = 140,43930

FDDZ3154 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa,
de D=70 cm i 145 kg de pes, col·locat amb morter

1,000      x 95,99914 = 95,99914

FDD1A229 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 11,5
cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:0,5:4

2,800      x 229,67183 = 643,08112

FDB37460 u Solera amb llambordins sobre llit de formigó
HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1,2x1,2 m

1,000      x 101,90567 = 101,90567

Subtotal: 981,42523 981,42523

COST DIRECTE 981,42523
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 981,42523
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P-3 E936N1B0 m2 Solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no
estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, HNE-15/B/20, abocat des de camió

Rend.: 1,000 14,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 15,16000 = 3,03200

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 18,31000 = 1,83100

Subtotal: 4,86300 4,86300

Materials

B06NN12B m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20

0,1575      x 61,39000 = 9,66893

Subtotal: 9,66893 9,66893

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07295

COST DIRECTE 14,60488
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,60488

P-4 EN1216D4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada en pericó de canalització
soterrada

Rend.: 1,000 173,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,430 /R x 18,93000 = 27,06990

A013M000 h Ajudant muntador 1,430 /R x 15,97000 = 22,83710

Subtotal: 49,90700 49,90700

Materials

BN1216D0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa

1,000      x 122,56000 = 122,56000

Subtotal: 122,56000 122,56000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,74861

COST DIRECTE 173,21561
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 173,21561
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PARTIDES D'OBRA

P-5 EN1218A4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 65 mm de diàmetre nominal, de 25 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada en pericó de canalització
soterrada

Rend.: 1,000 116,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,680 /R x 15,97000 = 10,85960

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,680 /R x 18,93000 = 12,87240

Subtotal: 23,73200 23,73200

Materials

BN1218A0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 65 mm de diàmetre nominal, de 25 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa

1,000      x 92,09000 = 92,09000

Subtotal: 92,09000 92,09000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35598

COST DIRECTE 116,17798
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 116,17798

P-6 F21H1441 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior,
accessoris i elements de subjecció, de fins a 4 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior
aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 48,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,700 /R x 15,74000 = 11,01800

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 18,93000 = 3,78600

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 15,16000 = 5,30600

Subtotal: 20,11000 20,11000

Maquinària

C1503300 h Camió grua de 3 t 0,400 /R x 42,27000 = 16,90800

C1101100 h Compressor amb un martell pneumàtic 0,700 /R x 15,75000 = 11,02500

Subtotal: 27,93300 27,93300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30165

COST DIRECTE 48,34465
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,34465
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P-7 F2422033 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres
per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t, amb un
recorregut de fins a 2 km

Rend.: 1,000 3,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,022 /R x 93,51000 = 2,05722

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,045 /R x 31,33000 = 1,40985

Subtotal: 3,46707 3,46707

COST DIRECTE 3,46707
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,46707

P-8 F922101F m3 Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del
material al 95 % del PM

Rend.: 1,000 25,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 15,16000 = 0,75800

Subtotal: 0,75800 0,75800

Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 41,32000 = 1,03300

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 71,83000 = 2,87320

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 56,95000 = 1,99325

Subtotal: 5,89945 5,89945

Materials

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 1,150      x 16,36000 = 18,81400

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,36000 = 0,06800

Subtotal: 18,88200 18,88200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01137

COST DIRECTE 25,55082
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,55082

F936NM51 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de
resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova
i grandària màxima del granulat 40 mm,
HNE-15/B/40, abocat amb transport interior mecànic
amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat

Rend.: 1,000 81,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,160 /R x 18,31000 = 2,92960

A0140000 h Manobre 0,480 /R x 15,16000 = 7,27680

A0150000 h Manobre especialista 0,160 /R x 15,74000 = 2,51840

Subtotal: 12,72480 12,72480

Maquinària

C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,160 /R x 27,63000 = 4,42080

C2005000 h Regle vibratori 0,160 /R x 5,32000 = 0,85120
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Subtotal: 5,27200 5,27200

Materials

B06NN14B m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40

1,050      x 60,24000 = 63,25200

Subtotal: 63,25200 63,25200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19087

COST DIRECTE 81,43967
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,43967

P-9 F9B11105 m2 Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm,
col·locats amb morter i reblert de junts amb morter
per a rejuntat, de ciment, granulats seleccionats,
resines sintètiques i additius

Rend.: 1,000 70,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,315 /R x 15,16000 = 4,77540

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,975 /R x 18,31000 = 17,85225

Subtotal: 22,62765 22,62765

Maquinària

C1704100 h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

0,2438 /R x 1,73000 = 0,42177

Subtotal: 0,42177 0,42177

Materials

B9B11100 u Llambordí granític de 18x9x12 cm 53,0002      x 0,68000 = 36,04014

B0710280 t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5
N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,0504      x 31,28000 = 1,57651

B05AB200 kg Material per a rejuntat de paviments de pedra i
llambordins, a base de ciment, granulats seleccionats,
resines sintètiques i additius, d'elevades resistències
mecàniques

10,000      x 0,91000 = 9,10000

Subtotal: 46,71665 46,71665

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33941

COST DIRECTE 70,10548
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,10548

P-10 FBA18110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10
cm 1/2, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina autopropulsada

Rend.: 1,000 0,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,007 /R x 18,31000 = 0,12817

A0140000 h Manobre 0,004 /R x 15,16000 = 0,06064

Subtotal: 0,18881 0,18881
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Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,004 /R x 41,23000 = 0,16492

Subtotal: 0,16492 0,16492

Materials

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,0082      x 4,04000 = 0,03313

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,0173      x 8,80000 = 0,15224

Subtotal: 0,18537 0,18537

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00283

COST DIRECTE 0,54193
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,54193

P-11 FBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm,
amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

Rend.: 1,000 0,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,007 /R x 18,31000 = 0,12817

A0140000 h Manobre 0,004 /R x 15,16000 = 0,06064

Subtotal: 0,18881 0,18881

Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,004 /R x 41,23000 = 0,16492

Subtotal: 0,16492 0,16492

Materials

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,050      x 8,80000 = 0,44000

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,0255      x 4,04000 = 0,10302

Subtotal: 0,54302 0,54302

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00283

COST DIRECTE 0,89958
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,89958

P-12 FBA21211 m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua
de 40 cm 0,8/0,4, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament
manual

Rend.: 1,000 2,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,008 /R x 15,16000 = 0,12128

A0121000 h Oficial 1a 0,017 /R x 18,31000 = 0,31127

Subtotal: 0,43255 0,43255

Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,008 /R x 31,53000 = 0,25224

Subtotal: 0,25224 0,25224
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Materials

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,0673      x 4,04000 = 0,27189

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,1326      x 8,80000 = 1,16688

Subtotal: 1,43877 1,43877

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00649

COST DIRECTE 2,13005
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,13005

P-13 FBA22511 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua
de 30 cm, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 2,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,007 /R x 15,16000 = 0,10612

A0121000 h Oficial 1a 0,014 /R x 18,31000 = 0,25634

Subtotal: 0,36246 0,36246

Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,007 /R x 31,53000 = 0,22071

Subtotal: 0,22071 0,22071

Materials

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,0755      x 4,04000 = 0,30502

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,1499      x 8,80000 = 1,31912

Subtotal: 1,62414 1,62414

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00544

COST DIRECTE 2,21275
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,21275

P-14 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 8,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,042 /R x 15,16000 = 0,63672

A0121000 h Oficial 1a 0,084 /R x 18,31000 = 1,53804

Subtotal: 2,17476 2,17476

Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,042 /R x 31,53000 = 1,32426

Subtotal: 1,32426 1,32426

Materials

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,4998      x 8,80000 = 4,39824

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,2499      x 4,04000 = 1,00960
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Subtotal: 5,40784 5,40784

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03262

COST DIRECTE 8,93948
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,93948

P-15 FBA6U130 m Banda sonora de cautxú amb lamines reflectants i
antilliscants, de 3 cm de gruix i 60 cm d'amplària, amb
la part proporcional de elements terminals i fixada al
paviment

Rend.: 1,000 176,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,500 /R x 15,74000 = 7,87000

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 18,31000 = 9,15500

Subtotal: 17,02500 17,02500

Maquinària

CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,500 /R x 9,10000 = 4,55000

Subtotal: 4,55000 4,55000

Materials

BBMAU130 m Banda sonora i reductora de velocitat de cautxú amb
lamines reflectants i antilliscants, de 3 cm de gruix i
60 cm d'amplària, amb la part proporcional de
elements terminals i fixacions al paviment

1,000      x 155,01000 = 155,01000

Subtotal: 155,01000 155,01000

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,34050

COST DIRECTE 176,92550
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 176,92550

FDB27469 u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de
15 cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub
de diàmetre 40 cm

Rend.: 1,000 44,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 15,16000 = 6,06400

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,400 /R x 18,31000 = 7,32400

Subtotal: 13,38800 13,38800

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,4988      x 62,26000 = 31,05529

Subtotal: 31,05529 31,05529
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20082

COST DIRECTE 44,64411
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,64411

FDB37460 u Solera amb llambordins sobre llit de formigó
HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1,2x1,2 m

Rend.: 1,000 101,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,050 /R x 15,16000 = 15,91800

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,050 /R x 18,31000 = 19,22550

Subtotal: 35,14350 35,14350

Materials

B9B11100 u Llambordí granític de 18x9x12 cm 75,000      x 0,68000 = 51,00000

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,2447      x 62,26000 = 15,23502

Subtotal: 66,23502 66,23502

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,52715

COST DIRECTE 101,90567
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,90567

FDD1A229 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 11,5
cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:0,5:4

Rend.: 1,000 229,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 5,580 /R x 15,16000 = 84,59280

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 5,580 /R x 18,31000 = 102,16980

Subtotal: 186,76260 186,76260

Materials

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

0,1534      x 108,66447 = 16,66913

B0F1DHA1 u Maó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

144,024      x 0,15000 = 21,60360

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

0,0163      x 112,08000 = 1,82690

B0111000 m3 Aigua 0,006      x 1,36000 = 0,00816

Subtotal: 40,10779 40,10779

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,80144

COST DIRECTE 229,67183
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 229,67183
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FDD1A529 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm
de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:0,5:4

Rend.: 1,000 205,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 4,647 /R x 18,31000 = 85,08657

A0140000 h Manobre 4,647 /R x 15,16000 = 70,44852

Subtotal: 155,53509 155,53509

Materials

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

0,176      x 108,66447 = 19,12495

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

119,952      x 0,22000 = 26,38944

B0111000 m3 Aigua 0,006      x 1,36000 = 0,00816

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

0,0163      x 112,08000 = 1,82690

Subtotal: 47,34945 47,34945

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,33303

COST DIRECTE 205,21757
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 205,21757

FDDZ3154 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa,
de D=70 cm i 145 kg de pes, col·locat amb morter

Rend.: 1,000 96,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,410 /R x 15,16000 = 6,21560

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,410 /R x 18,31000 = 7,50710

Subtotal: 13,72270 13,72270

Materials

BDDZ3150 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa
de D=70 cm i 145 kg de pes

1,000      x 80,89000 = 80,89000

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

0,0357      x 33,07000 = 1,18060

Subtotal: 82,07060 82,07060

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20584

COST DIRECTE 95,99914
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,99914

FDDZ51D9 u Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de
200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, col·locat amb
morter mixt 1:0,5:4

Rend.: 1,000 14,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 18,31000 = 5,49300

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 15,16000 = 4,54800

Subtotal: 10,04100 10,04100

Materials

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

0,0095      x 108,66447 = 1,03231

BDDZ51D0 u Graó per a pou de registre de ferro colat nodular, de
200x200x200 mm i 1,7 kg de pes

1,000      x 2,82000 = 2,82000

Subtotal: 3,85231 3,85231

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15062

COST DIRECTE 14,04393
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,04393

P-16 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

Rend.: 1,000 0,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,010 /R x 15,97000 = 0,15970

Subtotal: 0,15970 0,15970

Materials

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària

1,020      x 0,11000 = 0,11220

Subtotal: 0,11220 0,11220

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00240

COST DIRECTE 0,27430
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,27430

P-17 FDK256F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat,
sobre llit de sorra

Rend.: 1,000 57,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,200 /R x 15,16000 = 18,19200

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,200 /R x 18,31000 = 21,97200

Subtotal: 40,16400 40,16400

Materials

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

11,004      x 0,22000 = 2,42088

B0DF7G0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat
de 38x38x55 cm, per a 150 usos

1,007      x 1,15000 = 1,15805

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,209      x 62,26000 = 13,01234
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B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,0133      x 20,37000 = 0,27092

Subtotal: 16,86219 16,86219

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,60246

COST DIRECTE 57,62865
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,62865

P-18 FDK262B7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15
cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

Rend.: 1,000 54,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 15,16000 = 15,16000

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,500 /R x 18,31000 = 9,15500

Subtotal: 24,31500 24,31500

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,200 /R x 48,41000 = 9,68200

Subtotal: 9,68200 9,68200

Materials

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,0567      x 60,68000 = 3,44056

BDK21495 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis

1,000      x 16,56000 = 16,56000

Subtotal: 20,00056 20,00056

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36473

COST DIRECTE 54,36229
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,36229

P-19 FDK262G7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15
cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

Rend.: 1,000 101,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,100 /R x 15,16000 = 16,67600

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,550 /R x 18,31000 = 10,07050

Subtotal: 26,74650 26,74650

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,400 /R x 48,41000 = 19,36400

Subtotal: 19,36400 19,36400

Materials

BDK214F5 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis

1,000      x 49,06000 = 49,06000
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B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1008      x 60,68000 = 6,11654

Subtotal: 55,17654 55,17654

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40120

COST DIRECTE 101,68824
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,68824

P-20 FDK26A17 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa
tipus DF-II, per a instal·lacions de telefonia, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Rend.: 1,000 900,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,900 /R x 15,16000 = 13,64400

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 18,31000 = 8,23950

Subtotal: 21,88350 21,88350

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,166 /R x 48,41000 = 8,03606

Subtotal: 8,03606 8,03606

Materials

BDK218ZA u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa
tipus DF-II, per a instal·lacions de telefonia

1,000      x 853,46000 = 853,46000

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,2835      x 60,68000 = 17,20278

Subtotal: 870,66278 870,66278

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32825

COST DIRECTE 900,91059
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 900,91059

P-21 FDK26E17 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa
tipus HF-II, per a instal·lacions de telefonia, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Rend.: 1,000 569,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,350 /R x 18,31000 = 6,40850

A0140000 h Manobre 0,700 /R x 15,16000 = 10,61200

Subtotal: 17,02050 17,02050

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,167 /R x 48,41000 = 8,08447

Subtotal: 8,08447 8,08447

Materials

BDK218ZJ u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa
tipus HF-II, per a instal·lacions de telefonia

1,000      x 533,93000 = 533,93000
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B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1764      x 60,68000 = 10,70395

Subtotal: 544,63395 544,63395

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25531

COST DIRECTE 569,99423
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 569,99423

P-22 FDK26J17 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa
tipus MF-II, per a instal·lacions de telefonia, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Rend.: 1,000 202,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,275 /R x 18,31000 = 5,03525

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 15,16000 = 7,58000

Subtotal: 12,61525 12,61525

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,167 /R x 48,41000 = 8,08447

Subtotal: 8,08447 8,08447

Materials

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,0588      x 60,68000 = 3,56798

BDK218ZP u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa
tipus MF-II, per a instal·lacions de telefonia

1,000      x 178,32000 = 178,32000

Subtotal: 181,88798 181,88798

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18923

COST DIRECTE 202,77693
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 202,77693

P-23 FFB14655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 4,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,110 /R x 15,97000 = 1,75670

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,110 /R x 18,93000 = 2,08230

Subtotal: 3,83900 3,83900

Materials

BFYB1405 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 20 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,000      x 0,02000 = 0,02000

BFWB1405 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
20 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 2,39000 = 0,71700
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BFB14600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 0,35000 = 0,35700

Subtotal: 1,09400 1,09400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05759

COST DIRECTE 4,99059
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,99059

P-24 FG153532 u Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de
100x100 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 30,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 18,93000 = 5,67900

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 15,95000 = 2,39250

Subtotal: 8,07150 8,07150

Materials

BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

1,000      x 0,34000 = 0,34000

BG153532 u Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de
100x100 mm, amb grau de protecció IP-65 i per a
muntar superficialment

1,000      x 21,88000 = 21,88000

Subtotal: 22,22000 22,22000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12107

COST DIRECTE 30,41257
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,41257

P-25 FGD1441E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària
de 18,3 mm de diàmetre, clavada a terra

Rend.: 1,000 24,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,266 /R x 18,93000 = 5,03538

A013H000 h Ajudant electricista 0,266 /R x 15,95000 = 4,24270

Subtotal: 9,27808 9,27808

Materials

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

1,000      x 4,38000 = 4,38000

BGD14410 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 2500 mm de llargària, de 18,3 mm de
diàmetre, estàndard

1,000      x 10,45000 = 10,45000

Subtotal: 14,83000 14,83000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13917

COST DIRECTE 24,24725
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,24725

P-26 FHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic
d'acer inoxidable, amb 6 sortides, doble nivell i
programació per rellotge astronòmic, totalment
instal·lat, connectat i provat, s´inclou base de formigó
d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necessari de
connexió i muntatge

Rend.: 1,000 2.755,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 4,000 /R x 15,95000 = 63,80000

A012H000 h Oficial 1a electricista 4,000 /R x 18,93000 = 75,72000

Subtotal: 139,52000 139,52000

Materials

D060Q021 m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,400      x 84,97744 = 33,99098

BHGWU001 u Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a
armaris de protecció i control d'enllumenat públic

1,000      x 94,16000 = 94,16000

BHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic, amb
6 sortides, doble nivell i programació per rellotge
astronòmic

1,000      x 2.484,27000 = 2.484,27000

Subtotal: 2.612,42098 2.612,42098

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 3,48800

COST DIRECTE 2.755,42898
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.755,42898

P-27 FJS12040 u Boca de reg de bronze, per a mànega d'1'' de
diàmetre, amb tapa superior de plàstic i amb clau i
colze de connexió, instal·lada

Rend.: 1,000 176,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 15,97000 = 1,59700

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 18,93000 = 1,89300

Subtotal: 3,49000 3,49000

Materials

BJS14040 u Colze de connexió per a boca de reg de bronze d'1''
de diàmetre

1,000      x 73,15000 = 73,15000

BJS13040 u Clau per a boca de reg de bronze d'1'' de diàmetre 1,000      x 49,28000 = 49,28000

BJS12040 u Boca de reg de bronze, per a mànega d'1'' de
diàmetre, amb tapa superior de plàstic

1,000      x 50,82000 = 50,82000

Subtotal: 173,25000 173,25000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05235

COST DIRECTE 176,79235
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 176,79235

P-28 FM213628 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una
sortida de 100 mm de diàmetre i de 4´´ de diàmetre
de connexió a la canonada, muntat a l'exterior

Rend.: 1,000 472,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 3,000 /R x 15,97000 = 47,91000

A012M000 h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 18,93000 = 56,79000

Subtotal: 104,70000 104,70000

Materials

BMY21000 u Part proporcional d'elements especials per a hidrants 1,000      x 1,99000 = 1,99000

BM213620 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una
sortida de 100 mm de diàmetre i de 4´´ de diàmetre
de connexió a la canonada

1,000      x 364,42000 = 364,42000

Subtotal: 366,41000 366,41000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,57050

COST DIRECTE 472,68050
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 472,68050

P-29 FQ115HB3 u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de
180 cm de llargària, amb 14 llistons de 4,5x4,5 cm,
amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer
inoxidable i suports de fosa, de preu superior,
col·locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 1.407,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,530 /R x 18,31000 = 9,70430

A0140000 h Manobre 0,530 /R x 15,16000 = 8,03480

Subtotal: 17,73910 17,73910

Materials

BQ115HB1 u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de
180 cm de llargària, amb 14 llistons de 4,5x4,5 cm,
amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer
inoxidable i suports de fosa, de preu superior

1,000      x 1.389,74000 = 1.389,74000

Subtotal: 1.389,74000 1.389,74000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,44348

COST DIRECTE 1.407,92258
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.407,92258
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P-30 FQ21BC65 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de
planxa d'acer perforada i suports laterals de tub
d'acer, ancorada amb dau de formigó

Rend.: 1,000 83,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 18,31000 = 7,32400

A0140000 h Manobre 0,750 /R x 15,16000 = 11,37000

Subtotal: 18,69400 18,69400

Maquinària

C2001000 h Martell trencador manual 0,750 /R x 3,93000 = 2,94750

Subtotal: 2,94750 2,94750

Materials

BQ21BC60 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de
planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer

1,000      x 55,26000 = 55,26000

D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

0,079      x 79,65896 = 6,29306

Subtotal: 61,55306 61,55306

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28041

COST DIRECTE 83,47497
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,47497

P-31 FQ227020HKT6 u Paperera de peu de formigó, polietilè estriat i acer
galvanitzat, de 35 l de capacitat ref. 1223 de la serie
Paperera Cylindre de Ø27cm de SANTA&COLE ,
col·locada amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 318,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,280 /R x 15,16000 = 4,24480

A0121000 h Oficial 1a 0,280 /R x 18,31000 = 5,12680

Subtotal: 9,37160 9,37160

Materials

BQ227021H u Paperera CYLINDRE de SANTA & COLE de 27 cm
de diàmetre. Base de formigó acabat sortit de motlle.
Cos de tub de polietilè estriat color negre. Cubeta
cilíndrica d'acer galvanitzat en calent. L'element es
subjecta al paviment mitjançant tres cargols d'acer
amb protecció antioxidant. Amb l'element s'entreguen
els cargols de fixació. La paperera s'entrega totalment
muntada. No necessita cap tipus de manteniment.
Capacitat: 36lts. Pes: 45 kg. Transport i col·locació no
inclosos. , ref. 1223 de la serie Paperera Cylindre de
Ø27cm de SANTA&COLE

1,000      x 309,22000 = 309,22000

Subtotal: 309,22000 309,22000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14057

COST DIRECTE 318,73217
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 318,73217

P-32 FQ31C310 u Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant
i pintura de partícules metàl·liques, de secció
quadrada, de 30x30 cm i 100 cm d'alçària de mides
aproximades, amb aixeta temporitzada i reixa de
desguàs davantera, ancorada amb dau de formigó

Rend.: 1,000 511,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 18,31000 = 73,24000

A0140000 h Manobre 4,000 /R x 15,16000 = 60,64000

Subtotal: 133,88000 133,88000

Materials

BQ3Z1300 u Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge
per a connexió a la xarxa d'aigua potable i a la xarxa
de sanejament de font per a exterior

1,000      x 27,99000 = 27,99000

D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

0,100      x 79,65896 = 7,96590

BQ31C310 u Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant
i pintura de partícules metàl·liques, de secció
quadrada, de 30x30 cm i 100 cm d'alçària de mides
aproximades, amb aixeta temporitzada i reixa de
desguàs davantera

1,000      x 338,00000 = 338,00000

Subtotal: 373,95590 373,95590

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 3,34700

COST DIRECTE 511,18290
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 511,18290

P-33 FQAA1000 m2 Paviment de lloseta de cautxú Rend.: 1,000 71,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,070 /R x 15,16000 = 1,06120

Subtotal: 1,06120 1,06120

Materials

B9P95211H m2 Lloseta de cautxú granulat, absorvent d'impactes de
50x50 cm, 20 mm de gruix i de color vermell, ref.
2692 de la serie Cautxú reciclat de DEGOM

1,000      x 37,98000 = 37,98000

Subtotal: 37,98000 37,98000

Partides d'obra

F936NM51 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de
resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova
i grandària màxima del granulat 40 mm,
HNE-15/B/40, abocat amb transport interior mecànic
amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat

0,400      x 81,43967 = 32,57587
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Subtotal: 32,57587 32,57587

COST DIRECTE 71,61707
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,61707

P-34 FQAB1210 u Balancí infantil amb 2 seients sobre estructura i
elements decoratius de plaques HPL, amb 1 molla i
accessoris per a fixar a dau de formigó fet in situ

Rend.: 1,000 940,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 2,500 /R x 15,97000 = 39,92500

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,500 /R x 18,93000 = 47,32500

Subtotal: 87,25000 87,25000

Materials

D060M0C1 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 40 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,400      x 80,15294 = 32,06118

BQAB1210 u Balancí infantil amb 2 seients sobre estructura i
elements decoratius de plaques HPL, amb 1 molla i
accessoris per a fixar a dau de formigó fet in situ

1,000      x 820,00000 = 820,00000

Subtotal: 852,06118 852,06118

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,30875

COST DIRECTE 940,61993
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 940,61993

P-35 FQAD4430 u Tobogan amb estructura de HDPE i pista d'acer
inoxidable, de 1,5 m d'alçada

Rend.: 1,000 2.093,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 4,000 /R x 15,97000 = 63,88000

A012M000 h Oficial 1a muntador 4,000 /R x 18,93000 = 75,72000

Subtotal: 139,60000 139,60000

Materials

D060M0C1 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 40 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,400      x 80,15294 = 32,06118

BQAD4430 u Tobogan amb estructura de HDPE i pista d'acer
inoxidable, de 1,5 m d'alçada

1,000      x 1.920,00000 = 1.920,00000

Subtotal: 1.952,06118 1.952,06118
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,09400

COST DIRECTE 2.093,75518
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.093,75518

P-36 FQAE22E1 u Gronxador amb 1 seient infantil amb protectors
laterals i 1 seient pla amb recobriment exterior de
goma, amb estructura de acer, de 3,2 a 3,8 m
d'amplaria i 2 m d'alçària, amb 4 punts d'ancoratge
clavats a terra

Rend.: 1,000 1.771,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 6,000 /R x 15,97000 = 95,82000

A012M000 h Oficial 1a muntador 4,000 /R x 18,93000 = 75,72000

Subtotal: 171,54000 171,54000

Maquinària

C2001000 h Martell trencador manual 6,000 /R x 3,93000 = 23,58000

Subtotal: 23,58000 23,58000

Materials

BQAE22E0 u Gronxador amb 1 seient infantil amb protectors
laterals i 1 seient pla amb recobriment exterior de
goma, amb estructura de acer, de 3,2 a 3,8 m
d'amplaria i 2 m d'alçària, amb 4 punts d'ancoratge

1,000      x 1.573,41000 = 1.573,41000

Subtotal: 1.573,41000 1.573,41000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,57310

COST DIRECTE 1.771,10310
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.771,10310

P-37 FR11A222 m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora
autopropulsada trinxadora de 4,4 kW (6 CV) de
potència i amb una amplària de treball de 0,6 a 1 m,
per a una alçària de brossa fins a 40 cm i un pendent
inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de
màquina, sense recollir la brossa

Rend.: 1,000 0,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,003 /R x 25,92000 = 0,07776

Subtotal: 0,07776 0,07776

Maquinària

CR118836 h Desbrossadora autopropulsada trinxadora, de 4,4 kW
(6 CV) de potència, amb una amplària de treball de
0,6 a 1 m

0,003 /R x 21,00000 = 0,06300

Subtotal: 0,06300 0,06300
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00117

COST DIRECTE 0,14193
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,14193

P-38 FR22MFS5 m2 Despedregament de terreny fluix a una fondària de
treball de 10 cm, amb minicarregadora sobre
pneumàtics amb accessori per a treballs específics,
per a un pendent inferior al 12 %, incloent la càrrega
de pedra i runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 0,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13161G0 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb
accessori per a treballs específics

0,017 /R x 48,80000 = 0,82960

Subtotal: 0,82960 0,82960

COST DIRECTE 0,82960
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,82960

P-39 FR2B1107 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el
perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un
pendent del 12 al 50 %

Rend.: 1,000 3,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,140 /R x 25,21000 = 3,52940

Subtotal: 3,52940 3,52940

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05294

COST DIRECTE 3,58234
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,58234

P-40 FR412928 u Subministrament d'Acer opalus de perímetre de 12 a
14 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 39 cm i
profunditat mínima 27,3 cm segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 96,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR412928 u Acer opalus de perímetre de 12 a 14 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 39 cm i profunditat mínima
27,3 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 96,77000 = 96,77000

Subtotal: 96,77000 96,77000

COST DIRECTE 96,77000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,77000

P-41 FR42A27L u Subministrament de Crataegus monogyna d'alçària
de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l

Rend.: 1,000 4,14 €

Unitats Preu Parcial Import
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Materials

BR42A47L u Crataegus monogyna d'alçària de 80 a 100 cm, en
contenidor de 3 l

1,000      x 4,14000 = 4,14000

Subtotal: 4,14000 4,14000

COST DIRECTE 4,14000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,14000

P-42 FR458217 u Subministrament de Sorbus aria de perímetre de 10 a
12 cm, amb l'arrel nua

Rend.: 1,000 46,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR458217 u Sorbus aria de perímetre de 10 a 12 cm, amb l'arrel
nua

1,000      x 46,92000 = 46,92000

Subtotal: 46,92000 46,92000

COST DIRECTE 46,92000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,92000

P-43 FR45BG2C u Subministrament de Tilia platyphyllos de perímetre de
20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5
cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules
NTJ

Rend.: 1,000 181,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR45BG2C u Tilia platyphyllos de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat
mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 181,36000 = 181,36000

Subtotal: 181,36000 181,36000

COST DIRECTE 181,36000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 181,36000

P-44 FR612351 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o
contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1
m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de
clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació i primer reg

Rend.: 1,000 50,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,200 /R x 25,21000 = 5,04200

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,100 /R x 29,20000 = 2,92000

A013P000 h Ajudant jardiner 0,260 /R x 25,92000 = 6,73920

Subtotal: 14,70120 14,70120

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,2898 /R x 54,25000 = 15,72165
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C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,240 /R x 31,33000 = 7,51920

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,150 /R x 41,32000 = 6,19800

C1503300 h Camió grua de 3 t 0,132 /R x 42,27000 = 5,57964

Subtotal: 35,01849 35,01849

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,160      x 1,36000 = 0,21760

Subtotal: 0,21760 0,21760

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22052

COST DIRECTE 50,15781
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,15781

P-45 FR6P1595 u Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 35 a
50 cm de perímetre de tronc, inclou repicat amb
retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de
terra amb mitjans manuals, excavació de clot de
plantació de 180x180x80 cm amb retroexcavadora,
plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació,
reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de
l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de
les terres sobrants a camió.No inclou les feines de
preparació

Rend.: 1,000 506,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 2,800 /R x 25,92000 = 72,57600

A012PP00 h Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 1,700 /R x 32,96000 = 56,03200

Subtotal: 128,60800 128,60800

Maquinària

C1503000 h Camió grua 1,000 /R x 48,41000 = 48,41000

C1502F00 h Camió cisterna de 10 m3 0,500 /R x 45,49000 = 22,74500

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,500 /R x 37,34000 = 18,67000

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 2,2944 /R x 54,25000 = 124,47120

Subtotal: 214,29620 214,29620

Materials

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

2,150      x 69,83000 = 150,13450

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

0,1625      x 55,88000 = 9,08050

B0111000 m3 Aigua 0,520      x 1,36000 = 0,70720

Subtotal: 159,92220 159,92220

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 3,21520

COST DIRECTE 506,04160
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 506,04160
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P-46 FR7217J0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus
mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor
segons NTJ 07N, amb una dosificació de 35 g/m2,
aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i
fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob
organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador
microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en
una superfície de 500 a 2000 m2

Rend.: 1,000 1,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,0024 /R x 29,20000 = 0,07008

Subtotal: 0,07008 0,07008

Maquinària

CR713300 h Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit
de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20 kW

0,0012 /R x 35,50000 = 0,04260

C1503000 h Camió grua 0,0012 /R x 48,41000 = 0,05809

Subtotal: 0,10069 0,10069

Materials

BR4U1J00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb
addició d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ
07N

0,035      x 15,68000 = 0,54880

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

0,200      x 0,92000 = 0,18400

BR3A7000 kg Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent 0,030      x 6,09000 = 0,18270

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,045      x 8,21000 = 0,36945

BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,015      x 6,62000 = 0,09930

B0111000 m3 Aigua 0,002      x 1,36000 = 0,00272

Subtotal: 1,38697 1,38697

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00105

COST DIRECTE 1,55879
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,55879

P-47 FRB11191 m3 Paredat de gruix variable de pedra calcària, d'una
cara vista assentada en sec

Rend.: 1,000 154,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 3,500 /R x 15,16000 = 53,06000

A0122000 h Oficial 1a paleta 3,500 /R x 18,31000 = 64,08500

Subtotal: 117,14500 117,14500

Materials

B0432100 m3 Pedra calcària per a maçoneria 1,300      x 26,41000 = 34,33300

Subtotal: 34,33300 34,33300

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,92863

COST DIRECTE 154,40663
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 154,40663
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P-48 G2135123 m3 Enderroc de mur de contenció de pedra, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió

Rend.: 1,000 24,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,400 /R x 15,74000 = 6,29600

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 15,16000 = 7,58000

Subtotal: 13,87600 13,87600

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,200 /R x 17,99000 = 3,59800

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 54,25000 = 6,56425

Subtotal: 10,16225 10,16225

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20814

COST DIRECTE 24,24639
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,24639

P-49 G2142301 m3 Enderroc d'estructures de maó, amb mitjans
mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 16,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,190 /R x 15,74000 = 2,99060

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 15,16000 = 6,06400

Subtotal: 9,05460 9,05460

Maquinària

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,0729 /R x 77,09000 = 5,61986

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,095 /R x 17,99000 = 1,70905

Subtotal: 7,32891 7,32891

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13582

COST DIRECTE 16,51933
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,51933

P-50 G2192C06 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada
sobre formigó amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 5,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 54,25000 = 1,30200

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,050 /R x 74,12000 = 3,70600

Subtotal: 5,00800 5,00800
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COST DIRECTE 5,00800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,00800

P-51 G21D1101 m Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre
o fins a 27x36 cm, de formigó vibropremsat, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 1,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 54,25000 = 1,30200

Subtotal: 1,30200 1,30200

COST DIRECTE 1,30200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,30200

P-52 G21R1165 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària,
arrencant la soca, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la
mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20
km)

Rend.: 1,000 124,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,260 /R x 25,92000 = 6,73920

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,260 /R x 29,20000 = 7,59200

Subtotal: 14,33120 14,33120

Maquinària

CRE23000 h Motoserra 0,260 /R x 3,37000 = 0,87620

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

0,750 /R x 49,47000 = 37,10250

C1503000 h Camió grua 0,770 /R x 48,41000 = 37,27570

Subtotal: 75,25440 75,25440

Materials

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

0,320      x 92,22000 = 29,51040

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

0,100      x 48,82000 = 4,88200

Subtotal: 34,39240 34,39240

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21497

COST DIRECTE 124,19297
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 124,19297
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P-53 G2214101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no
classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

Rend.: 1,000 2,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 15,16000 = 0,15160

Subtotal: 0,15160 0,15160

Maquinària

C13113B0 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t 0,030 /R x 93,51000 = 2,80530

Subtotal: 2,80530 2,80530

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00227

COST DIRECTE 2,95917
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,95917

P-54 G2216101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 2,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 15,16000 = 0,15160

Subtotal: 0,15160 0,15160

Maquinària

C13113B0 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t 0,020 /R x 93,51000 = 1,87020

Subtotal: 1,87020 1,87020

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00227

COST DIRECTE 2,02407
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,02407

P-55 G2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material
excavat

Rend.: 1,000 8,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,040 /R x 15,16000 = 0,60640

Subtotal: 0,60640 0,60640

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,151 /R x 54,25000 = 8,19175

Subtotal: 8,19175 8,19175

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00910

COST DIRECTE 8,80725
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,80725
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P-56 G222H483 m3 Excavació de rasa amb rampa d'accés, de més de 2
m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca,
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
mecànica del material excavat

Rend.: 1,000 48,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 15,16000 = 0,75800

Subtotal: 0,75800 0,75800

Maquinària

C1103331 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
martell trencador

0,4923 /R x 69,38000 = 34,15577

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,2415 /R x 54,25000 = 13,10138

Subtotal: 47,25715 47,25715

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01137

COST DIRECTE 48,02652
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,02652

P-57 G2261112 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en
tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i essent necessària la dessecació

Rend.: 1,000 3,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,020 /R x 71,83000 = 1,43660

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 0,010 /R x 68,31000 = 0,68310

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,013 /R x 93,51000 = 1,21563

Subtotal: 3,33533 3,33533

COST DIRECTE 3,33533
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,33533

P-58 G226K210 m3 Estesa i piconatge de tot-u artificial d'aportació, en
tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat

Rend.: 1,000 27,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,036 /R x 15,16000 = 0,54576

Subtotal: 0,54576 0,54576

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,014 /R x 71,83000 = 1,00562

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 0,007 /R x 68,31000 = 0,47817

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,009 /R x 93,51000 = 0,84159

Subtotal: 2,32538 2,32538

Materials

B0372000 m3 Tot-u artificial 1,200      x 20,51000 = 24,61200
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Subtotal: 24,61200 24,61200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00819

COST DIRECTE 27,49133
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,49133

P-59 G228560F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95 % PM

Rend.: 1,000 20,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,500 /R x 15,74000 = 7,87000

Subtotal: 7,87000 7,87000

Maquinària

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,500 /R x 9,41000 = 4,70500

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,145 /R x 54,25000 = 7,86625

Subtotal: 12,57125 12,57125

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11805

COST DIRECTE 20,55930
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,55930

P-60 G228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Rend.: 1,000 12,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 15,74000 = 3,14800

Subtotal: 3,14800 3,14800

Maquinària

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 0,200 /R x 13,31000 = 2,66200

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 54,25000 = 6,56425

Subtotal: 9,22625 9,22625

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04722

COST DIRECTE 12,42147
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,42147

P-61 G228AJ0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12
mm, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 %
PM

Rend.: 1,000 45,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0150000 h Manobre especialista 0,080 /R x 15,74000 = 1,25920

Subtotal: 1,25920 1,25920

Maquinària

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 0,070 /R x 13,31000 = 0,93170

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1328 /R x 54,25000 = 7,20440

Subtotal: 8,13610 8,13610

Materials

B0330A00 t Grava de pedrera, de 5 a 12 mm 1,700      x 20,95000 = 35,61500

Subtotal: 35,61500 35,61500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01889

COST DIRECTE 45,02919
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,02919

P-62 G228FJ0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i
fins a 2 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm,
en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm,
utilitzant corró vibratori per a compactar, amb
compactació del 95 % PM

Rend.: 1,000 43,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1268 /R x 54,25000 = 6,87890

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,020 /R x 50,44000 = 1,00880

Subtotal: 7,88770 7,88770

Materials

B0330A00 t Grava de pedrera, de 5 a 12 mm 1,700      x 20,95000 = 35,61500

Subtotal: 35,61500 35,61500

COST DIRECTE 43,50270
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,50270

P-63 G228LJ0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m,
amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm,
utilitzant corró vibratori per a compactar, amb
compactació del 95 % PM

Rend.: 1,000 42,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,015 /R x 50,44000 = 0,75660

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1208 /R x 54,25000 = 6,55340

Subtotal: 7,31000 7,31000

Materials

B0330A00 t Grava de pedrera, de 5 a 12 mm 1,700      x 20,95000 = 35,61500

Subtotal: 35,61500 35,61500
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COST DIRECTE 42,92500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,92500

P-64 G3J22610 m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 100 a 400
kg de pes, col·locats amb pala carregadora

Rend.: 1,000 42,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,125 /R x 18,31000 = 2,28875

Subtotal: 2,28875 2,28875

Maquinària

C13113C0 h Pala carregadora sobre cadenes de 18 a 25 t 0,177 /R x 118,58000 = 20,98866

Subtotal: 20,98866 20,98866

Materials

B0442600 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra
calcària de 100 a 400 kg de pes

1,540      x 12,69000 = 19,54260

Subtotal: 19,54260 19,54260

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03433

COST DIRECTE 42,85434
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,85434

P-65 G9671E59 m Vorada recta de peces de formigó amb rigola,
monocapa, 35x20 cm, col·locada sobre formigó no
estructural vorada recta de peces de formigó amb
rigolavorada recta de peces de formigó amb
rigola/vorada recta de peces de formigó amb
rigola/vorada recta de peces de formigó amb
rigola/vorada recta de peces de formigó amb rigola de
20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter

Rend.: 1,000 27,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,421 /R x 15,16000 = 6,38236

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,280 /R x 18,31000 = 5,12680

Subtotal: 11,50916 11,50916

Materials

B9671E50 m Peça recta de formigó amb rigola, per a vorades,
monocapa, 35x20 cm

1,050      x 8,39000 = 8,80950

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

0,0021      x 33,07000 = 0,06945

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

0,1177      x 59,73000 = 7,03022

Subtotal: 15,90917 15,90917
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17264

COST DIRECTE 27,59097
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,59097

P-66 G97422EA m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de
ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades
amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

Rend.: 1,000 10,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,210 /R x 18,31000 = 3,84510

A0140000 h Manobre 0,070 /R x 15,16000 = 1,06120

Subtotal: 4,90630 4,90630

Maquinària

C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,070 /R x 1,56000 = 0,10920

Subtotal: 0,10920 0,10920

Materials

B97422E1 u Peça de morter de ciment color blanc, de 20x20x8
cm, per a rigoles

5,050      x 1,01000 = 5,10050

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0126      x 36,14000 = 0,45536

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,001      x 173,77000 = 0,17377

Subtotal: 5,72963 5,72963

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07359

COST DIRECTE 10,81872
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,81872

P-67 G97433EA m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de
ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades
amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

Rend.: 1,000 14,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,105 /R x 15,16000 = 1,59180

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 18,31000 = 5,49300

Subtotal: 7,08480 7,08480

Maquinària

C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,105 /R x 1,56000 = 0,16380

Subtotal: 0,16380 0,16380

Materials

B97423E1 u Peça de morter de ciment color blanc, de 30x30x8
cm, per a rigoles

3,333      x 1,71000 = 5,69943

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0189      x 36,14000 = 0,68305

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,0015      x 173,77000 = 0,26066
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Subtotal: 6,64314 6,64314

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10627

COST DIRECTE 13,99801
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,99801

P-68 G9E1321A m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de
ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

Rend.: 1,000 22,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,427 /R x 18,31000 = 7,81837

A0140000 h Manobre 0,285 /R x 15,16000 = 4,32060

Subtotal: 12,13897 12,13897

Materials

D0391411 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra

0,0306      x 77,78347 = 2,38017

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,020      x 6,58000 = 6,71160

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

0,0031      x 112,08000 = 0,34745

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm 0,0469      x 21,33000 = 1,00038

B0111000 m3 Aigua 0,010      x 1,36000 = 0,01360

Subtotal: 10,45320 10,45320

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18208

COST DIRECTE 22,77425
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,77425

P-69 G9GA5T35 m3 Paviment de formigó vibrat de formigó
HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I+E, escampat
des de camió, estesa i vibratge amb regle vibratori,
ratllat mecànico-manual

Rend.: 1,000 95,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,490 /R x 15,16000 = 7,42840

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,160 /R x 18,31000 = 2,92960

Subtotal: 10,35800 10,35800

Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,133 /R x 5,32000 = 0,70756

Subtotal: 0,70756 0,70756

Materials

B064E26C m3 Formigó HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

1,050      x 79,98000 = 83,97900
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Subtotal: 83,97900 83,97900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15537

COST DIRECTE 95,19993
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,19993

P-70 G9H11732 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 35/50 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa
de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

Rend.: 1,000 58,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,016 /R x 18,31000 = 0,29296

A0140000 h Manobre 0,072 /R x 15,16000 = 1,09152

Subtotal: 1,38448 1,38448

Maquinària

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,010 /R x 65,66000 = 0,65660

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,008 /R x 58,58000 = 0,46864

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 71,83000 = 0,71830

Subtotal: 1,84354 1,84354

Materials

B9H11732 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 35/50 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i
granulat calcari

1,000      x 55,58000 = 55,58000

Subtotal: 55,58000 55,58000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02077

COST DIRECTE 58,82879
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,82879

P-71 G9J12N00 t Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60BF6 IMP(ECL-1)

Rend.: 1,000 543,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 15,74000 = 31,48000

Subtotal: 31,48000 31,48000

Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,700 /R x 30,84000 = 21,58800

Subtotal: 21,58800 21,58800

Materials

B0552470 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C60BF6
IMP(ECL-1) amb un contingut de fluidificant > 2%

1.000,000      x 0,49000 = 490,00000

Subtotal: 490,00000 490,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,47220

COST DIRECTE 543,54020
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 543,54020

P-72 GBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 72,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,170 /R x 15,97000 = 2,71490

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,170 /R x 18,93000 = 3,21810

Subtotal: 5,93300 5,93300

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,170 /R x 41,01000 = 6,97170

Subtotal: 6,97170 6,97170

Materials

BBM11102 u Placa triangular, de 70 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat

1,000      x 59,89000 = 59,89000

Subtotal: 59,89000 59,89000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08900

COST DIRECTE 72,88370
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,88370

P-73 GBB11351 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 97,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,170 /R x 18,93000 = 3,21810

A013M000 h Ajudant muntador 0,170 /R x 15,97000 = 2,71490

Subtotal: 5,93300 5,93300

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,170 /R x 41,01000 = 6,97170

Subtotal: 6,97170 6,97170

Materials

BBM13602 u Placa octogonal, de diàmetre 60 cm amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat

1,000      x 84,75000 = 84,75000

Subtotal: 84,75000 84,75000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08900

COST DIRECTE 97,74370
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,74370
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P-74 GBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de
60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

Rend.: 1,000 81,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,1785 /R x 18,93000 = 3,37901

A013M000 h Ajudant muntador 0,1785 /R x 15,97000 = 2,85065

Subtotal: 6,22966 6,22966

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,1785 /R x 41,01000 = 7,32029

Subtotal: 7,32029 7,32029

Materials

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

1,000      x 67,40000 = 67,40000

Subtotal: 67,40000 67,40000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09344

COST DIRECTE 81,04339
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,04339

P-75 GBB21501 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de
60x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

Rend.: 1,000 160,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,1785 /R x 15,97000 = 2,85065

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,1785 /R x 18,93000 = 3,37901

Subtotal: 6,22966 6,22966

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,1785 /R x 41,01000 = 7,32029

Subtotal: 7,32029 7,32029

Materials

BBM1AHD2 u Placa informativa de 60x90 cm amb làmina reflectora
de nivell 1 d'intensitat

1,000      x 146,94000 = 146,94000

Subtotal: 146,94000 146,94000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09344

COST DIRECTE 160,58339
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 160,58339

P-76 GBB22401 u Placa amb pintura no reflectora de 40x60 cm, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 67,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,1785 /R x 18,93000 = 3,37901

A013M000 h Ajudant muntador 0,1785 /R x 15,97000 = 2,85065
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Subtotal: 6,22966 6,22966

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,1785 /R x 41,01000 = 7,32029

Subtotal: 7,32029 7,32029

Materials

BBM1ADA1 u Placa informativa de 40x60 cm amb pintura no
reflectora

1,000      x 53,39000 = 53,39000

Subtotal: 53,39000 53,39000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09344

COST DIRECTE 67,03339
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,03339

P-77 GD5G2350 m Canal prefabricat de formigó en forma de U i taló, de
60 cm d'amplària interior, sobre solera de 10 cm de
formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 56,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 18,31000 = 3,66200

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 15,16000 = 4,54800

Subtotal: 8,21000 8,21000

Maquinària

C1503300 h Camió grua de 3 t 0,010 /R x 42,27000 = 0,42270

Subtotal: 0,42270 0,42270

Materials

BD521LVN m Peça prefabricada de formigó amb forma de U i taló,
de 100x70 cm i 40 cm d'alçària mitja

1,100      x 39,31000 = 43,24100

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,0748      x 62,26000 = 4,65705

Subtotal: 47,89805 47,89805

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12315

COST DIRECTE 56,65390
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,65390

P-78 GD5J5248 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets
de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i
lliscada per dins amb morter ciment 1:6 sobre solera
de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 109,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,319 /R x 15,16000 = 35,15604

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 2,319 /R x 18,31000 = 42,46089

Subtotal: 77,61693 77,61693

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

0,0092      x 112,08000 = 1,03114

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,066      x 62,26000 = 4,10916

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

79,9995      x 0,22000 = 17,59989

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

0,0945      x 79,45370 = 7,50837

B0111000 m3 Aigua 0,003      x 1,36000 = 0,00408

Subtotal: 30,25264 30,25264

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,16425

COST DIRECTE 109,03382
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,03382

P-79 GD5K4F08 m Caixa per a interceptor de 35x50 cm, amb parets de
10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I, sobre solera
de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 36,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,685 /R x 15,16000 = 10,38460

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,685 /R x 18,31000 = 12,54235

Subtotal: 22,92695 22,92695

Materials

B0DZA000 l Desencofrant 0,166      x 2,85000 = 0,47310

B0D81480 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,122      x 1,22000 = 1,36884

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1815      x 62,26000 = 11,30019

Subtotal: 13,14213 13,14213

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34390

COST DIRECTE 36,41298
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,41298

P-80 GD5Z3FC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 470x195x70 mm, classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície
d'absorció, col·locat amb morter

Rend.: 1,000 63,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,378 /R x 18,31000 = 6,92118

A0140000 h Manobre 0,378 /R x 15,16000 = 5,73048

Subtotal: 12,65166 12,65166

Materials

BD5Z3FC0 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 470x195x70 mm classe C250

1,000      x 49,57000 = 49,57000
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segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície
d'absorció

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

0,040      x 33,07000 = 1,32280

Subtotal: 50,89280 50,89280

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18977

COST DIRECTE 63,73423
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,73423

P-81 GD5Z7EC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 655x355x55 mm, classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície
d'absorció, col·locat amb morter

Rend.: 1,000 53,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,378 /R x 15,16000 = 5,73048

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,378 /R x 18,31000 = 6,92118

Subtotal: 12,65166 12,65166

Materials

BD5Z7EC0 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 655x355x55 mm classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície
d'absorció

1,000      x 39,24000 = 39,24000

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

0,040      x 33,07000 = 1,32280

Subtotal: 40,56280 40,56280

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18977

COST DIRECTE 53,40423
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,40423

P-82 GD7JG145 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 250 mm, de rididesa anular SN 4 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada,
amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la
rasa

Rend.: 1,000 11,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,130 /R x 15,97000 = 2,07610

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,130 /R x 18,93000 = 2,46090

Subtotal: 4,53700 4,53700

Materials

BD7JG140 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de
rididesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma

1,020      x 7,17000 = 7,31340
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UNE-EN 13476-3

Subtotal: 7,31340 7,31340

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06806

COST DIRECTE 11,91846
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,91846

P-83 GD7JL146 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 400 mm, de rididesa anular SN 4 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

Rend.: 1,000 26,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 15,97000 = 3,99250

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 18,93000 = 4,73250

Subtotal: 8,72500 8,72500

Materials

BD7JL140 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de
rididesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020      x 17,72000 = 18,07440

Subtotal: 18,07440 18,07440

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13088

COST DIRECTE 26,93028
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,93028

P-84 GD7JN146 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 500 mm, de rididesa anular SN 4 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

Rend.: 1,000 40,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,350 /R x 18,93000 = 6,62550

A013M000 h Ajudant muntador 0,350 /R x 15,97000 = 5,58950

Subtotal: 12,21500 12,21500

Materials

BD7JN140 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de
rididesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020      x 27,50000 = 28,05000

Subtotal: 28,05000 28,05000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18323

COST DIRECTE 40,44823
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,44823

P-85 GDD1U030 u Cubeta base per a pou de registre formada per una
peça prefabricada de formigó, de diàmetre interior
100 cm i d'alçària 120 cm, amb junt encadellat, obre
la qual es col·locaran anells de pou prefabricats,
col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/20/I de
15 cm de gruix, inclós col·locació de graons

Rend.: 1,000 157,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,485 /R x 18,31000 = 8,88035

A0140000 h Manobre 0,485 /R x 15,16000 = 7,35260

Subtotal: 16,23295 16,23295

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,150 /R x 48,41000 = 7,26150

Subtotal: 7,26150 7,26150

Materials

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

3,000      x 4,82000 = 14,46000

BDD1U030 u Cubeta formigó prefabricat de 120 cm de diàmetre i
de 100 cm d'alçària pera a base pou circular, amb junt
encadellat

1,000      x 110,90000 = 110,90000

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,124      x 62,26000 = 7,72024

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

0,003      x 112,61157 = 0,33783

Subtotal: 133,41807 133,41807

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24349

COST DIRECTE 157,15601
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 157,15601

P-86 GDG3U021 m Prisma de canalització per a instal·lacions de
telefonia format per 4 tubs de diàmetre 110 mm i de
gruix 1,8 mm de PVC rígid i dau de recobriment de
45X41 cm de formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 30,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 15,16000 = 3,03200

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 18,31000 = 3,66200

Subtotal: 6,69400 6,69400

Materials

BG21RK10 m Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 12 J, resistència a

4,200      x 3,47000 = 14,57400
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compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,147      x 62,26000 = 9,15222

Subtotal: 23,72622 23,72622

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10041

COST DIRECTE 30,52063
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,52063

P-87 GDG3U030 m Prisma de canalització per a instal·lacions de
telefonia format per 2 tubs de diàmetre 63 mm i de
gruix 1,2 mm de PVC rígid i dau de recobriment de
30X19 cm de formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 10,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,120 /R x 15,16000 = 1,81920

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,120 /R x 18,31000 = 2,19720

Subtotal: 4,01640 4,01640

Materials

BG21RD10 m Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a
compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix

2,100      x 1,57000 = 3,29700

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,051      x 62,26000 = 3,17526

Subtotal: 6,47226 6,47226

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06025

COST DIRECTE 10,54891
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,54891

P-88 GF32L795 m Tub de fosa dúctil de 200 mm de diàmetre nominal
interior, segons la norma ISO 2531, unió de campana
amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 47,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,296 /R x 15,97000 = 4,72712

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,296 /R x 18,93000 = 5,60328

Subtotal: 10,33040 10,33040

Materials

BF32L790 m Tub de fosa dúctil de 200 mm de diàmetre nominal,
segons la norma ISO 2531, per a unió de campana
amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat

1,020      x 35,97000 = 36,68940

Subtotal: 36,68940 36,68940
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15496

COST DIRECTE 47,17476
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,17476

P-89 GFB1A455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 14,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,260 /R x 18,93000 = 4,92180

A013M000 h Ajudant muntador 0,260 /R x 15,97000 = 4,15220

Subtotal: 9,07400 9,07400

Materials

B0310400 t Sorra de pedrera de 0 a 5 mm 0,1425      x 20,26000 = 2,88705

BFB1A450 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió

1,020      x 2,68000 = 2,73360

Subtotal: 5,62065 5,62065

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13611

COST DIRECTE 14,83076
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,83076

P-90 GFB1E455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 20,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,320 /R x 18,93000 = 6,05760

A013M000 h Ajudant muntador 0,320 /R x 15,97000 = 5,11040

Subtotal: 11,16800 11,16800

Materials

B0310400 t Sorra de pedrera de 0 a 5 mm 0,195      x 20,26000 = 3,95070

BFB1E450 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió

1,020      x 5,45000 = 5,55900

Subtotal: 9,50970 9,50970

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16752

COST DIRECTE 20,84522
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,84522
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P-91 GG116H62 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb
fibra de vidre , de 400 A, segons esquema Unesa
número 7 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa
base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre
seccionable, borns de connexió i grau de protecció
IP-43, IK09, muntada superficialment

Rend.: 1,000 258,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 1,250 /R x 15,95000 = 19,93750

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,250 /R x 18,93000 = 23,66250

Subtotal: 43,60000 43,60000

Materials

BGW11000 u Part proporcional d'accessoris de caixa general de
protecció

1,000      x 12,62000 = 12,62000

BG116H80 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb
fibra de vidre , de 400 A, segons esquema Unesa
número 7 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa
base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre
seccionable, borns de connexió i grau de protecció
IP-43, IK09

1,000      x 201,64000 = 201,64000

Subtotal: 214,26000 214,26000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,65400

COST DIRECTE 258,51400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 258,51400

P-92 GG144D02J1X8 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb
porta, per a una filera de divuit mòduls i muntada
superficialment. Article: ref. 68961-31 de la serie
Armaris de distribució de superfície de SIMON

Rend.: 1,000 51,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,025 /R x 18,93000 = 0,47325

A013H000 h Ajudant electricista 0,025 /R x 15,95000 = 0,39875

Subtotal: 0,87200 0,87200

Materials

BGW14000 u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre
de distribució

1,000      x 1,52000 = 1,52000

BG144D02J u Armari de distribució per a muntatge de superfície
amb porta opaca, de 1 fila i 18 mòduls DIN, de
dimensions 355x270x142 mm, Simon 68, ref.
68961-31 de la serie Armaris de distribució de
superfície de SIMON

1,000      x 48,59000 = 48,59000

Subtotal: 50,11000 50,11000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01308

COST DIRECTE 50,99508
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,99508
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P-93 GG1N321F u Centralització de comptadors elèctrics vertical de dos
mòduls, per a 2 comptadors monofàsics i per a 1
comptador trifàsic, muntada

Rend.: 1,000 666,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 15,95000 = 4,78500

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 18,93000 = 5,67900

Subtotal: 10,46400 10,46400

Materials

BGW1N000 u Part proporcional d'accessoris per a centralització de
comptadors

1,000      x 23,69000 = 23,69000

BG1N3210 u Centralització de comptadors vertical de dos mòduls
per a 2 comptadors monofàsics i per a 1 comptador
trifàsic

1,000      x 632,61000 = 632,61000

Subtotal: 656,30000 656,30000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15696

COST DIRECTE 666,92096
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 666,92096

P-94 GG1N432F u Centralització de comptadors elèctrics de dos mòduls,
per a 3 comptadors monofàsics i per a 2 comptadors
trifàsics, muntada

Rend.: 1,000 800,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,360 /R x 15,95000 = 5,74200

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,360 /R x 18,93000 = 6,81480

Subtotal: 12,55680 12,55680

Materials

BGW1N000 u Part proporcional d'accessoris per a centralització de
comptadors

1,000      x 23,69000 = 23,69000

BG1N4320 u Centralització de comptadors de dos mòduls per a 3
comptadors monofàsics i per a 2 comptadors trifàsics

1,000      x 764,34000 = 764,34000

Subtotal: 788,03000 788,03000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18835

COST DIRECTE 800,77515
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 800,77515

P-95 GG20DP m Formació de prisma 30x60 cm per a 2c 160 mm de
PEAD amb cable de comandament de doble nivell
segons requeriments de l'ajuntament de Sant Llorenç
de Morunys

Rend.: 1,000 44,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 15,16000 = 4,54800

Subtotal: 4,54800 4,54800

Partides d'obra
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GG314364 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, + cable de
comandament, col·locat en tub

2,000      x 7,62793 = 15,25586

GG21RP1G m Tub rígid de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 250 N, de 2,2 mm de gruix, amb unió
encolada i com a canalització soterrada

2,000      x 8,22747 = 16,45494

GG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat en malla de connexió a terra

1,000      x 8,66864 = 8,66864

Subtotal: 40,37944 40,37944

COST DIRECTE 44,92744
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,92744

P-96 GG20DP1 m Formació de prisma de 0,4x0,4 m per a 4c 90 segons
especificacions de electrica de Guixers incloent tubs,
formigó i seperadors totalement acabat

Rend.: 1,000 38,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 15,16000 = 4,54800

Subtotal: 4,54800 4,54800

Materials

B06NN12C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/P/20

0,130      x 60,89000 = 7,91570

Subtotal: 7,91570 7,91570

Partides d'obra

GG21RH1G m Tub rígid de PVC, de 90 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a
compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix, amb unió
encolada i com a canalització soterrada

4,000      x 4,21626 = 16,86504

GG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat en malla de connexió a terra

1,000      x 8,66864 = 8,66864

FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

1,000      x 0,27430 = 0,27430

Subtotal: 25,80798 25,80798

COST DIRECTE 38,27168
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,27168

P-97 GG20DP2 m Formació de prisma de 0,3x0,4 m per a 2c 110
segons especificacions de electrica de Guixers
incloent tubs, formigó i seperadors totalement acabat

Rend.: 1,000 25,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0140000 h Manobre 0,300 /R x 15,16000 = 4,54800

Subtotal: 4,54800 4,54800

Materials

B06NN12C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/P/20

0,085      x 60,89000 = 5,17565

Subtotal: 5,17565 5,17565

Partides d'obra

GG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat en malla de connexió a terra

1,000      x 8,66864 = 8,66864

FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

1,000      x 0,27430 = 0,27430

GG22TK1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

2,000      x 3,19165 = 6,38330

Subtotal: 15,32624 15,32624

COST DIRECTE 25,04989
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,04989

P-98 GG20DP3 m Formació de prisma de 0,4x0,4 m per a 3c 90 segons
especificacions de electrica de Guixers incloent tubs,
formigó i seperadors totalement acabat

Rend.: 1,000 34,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 15,16000 = 4,54800

Subtotal: 4,54800 4,54800

Materials

B06NN12C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/P/20

0,130      x 60,89000 = 7,91570

Subtotal: 7,91570 7,91570

Partides d'obra

GG21RH1G m Tub rígid de PVC, de 90 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a
compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix, amb unió
encolada i com a canalització soterrada

3,000      x 4,21626 = 12,64878

FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

1,000      x 0,27430 = 0,27430

GG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat en malla de connexió a terra

1,000      x 8,66864 = 8,66864

Subtotal: 21,59172 21,59172
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COST DIRECTE 34,05542
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,05542

P-99 GG20DP4 m Formació de prisma de 0,4x0,25 m per a 2c 90
segons especificacions de electrica de Guixers
incloent tubs, formigó i seperadors totalement acabat

Rend.: 1,000 28,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 15,16000 = 4,54800

Subtotal: 4,54800 4,54800

Materials

B06NN12C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/P/20

0,100      x 60,89000 = 6,08900

Subtotal: 6,08900 6,08900

Partides d'obra

GG21RH1G m Tub rígid de PVC, de 90 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a
compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix, amb unió
encolada i com a canalització soterrada

2,000      x 4,21626 = 8,43252

GG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat en malla de connexió a terra

1,000      x 8,66864 = 8,66864

FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

1,000      x 0,27430 = 0,27430

Subtotal: 17,37546 17,37546

COST DIRECTE 28,01246
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,01246

P-100 GG20DP5 m Formació de prisma de 0,4x0,25 m per a 1c 90
segons especificacions de electrica de Guixers
incloent tubs, formigó i seperadors totalement acabat

Rend.: 1,000 23,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 15,16000 = 4,54800

Subtotal: 4,54800 4,54800

Materials

B06NN12C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/P/20

0,100      x 60,89000 = 6,08900

Subtotal: 6,08900 6,08900

Partides d'obra

FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

1,000      x 0,27430 = 0,27430

GG21RH1G m Tub rígid de PVC, de 90 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una

1,000      x 4,21626 = 4,21626
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resistència a l'impacte de 6 J, resistència a
compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix, amb unió
encolada i com a canalització soterrada

GG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat en malla de connexió a terra

1,000      x 8,66864 = 8,66864

Subtotal: 13,15920 13,15920

COST DIRECTE 23,79620
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,79620

GG21RH1G m Tub rígid de PVC, de 90 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a
compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix, amb unió
encolada i com a canalització soterrada

Rend.: 1,000 4,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 15,95000 = 0,79750

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,043 /R x 18,93000 = 0,81399

Subtotal: 1,61149 1,61149

Materials

BG21RH10 m Tub rígid de PVC, de 90 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a
compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix

1,020      x 2,53000 = 2,58060

Subtotal: 2,58060 2,58060

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02417

COST DIRECTE 4,21626
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,21626

GG21RP1G m Tub rígid de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 250 N, de 2,2 mm de gruix, amb unió
encolada i com a canalització soterrada

Rend.: 1,000 8,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 15,95000 = 0,79750

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,058 /R x 18,93000 = 1,09794

Subtotal: 1,89544 1,89544

Materials

BG21RP10 m Tub rígid de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 250 N, de 2,2 mm de gruix

1,020      x 6,18000 = 6,30360

Subtotal: 6,30360 6,30360
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02843

COST DIRECTE 8,22747
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,22747

GG22TK1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000 3,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,033 /R x 18,93000 = 0,62469

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 15,95000 = 0,31900

Subtotal: 0,94369 0,94369

Materials

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 2,19000 = 2,23380

Subtotal: 2,23380 2,23380

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01416

COST DIRECTE 3,19165
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,19165

GG314364 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, + cable de
comandament, col·locat en tub

Rend.: 1,000 7,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 15,95000 = 0,63800

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 18,93000 = 0,75720

Subtotal: 1,39520 1,39520

Materials

BG314360 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, + cable de
comandament

1,020      x 6,09000 = 6,21180

Subtotal: 6,21180 6,21180
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02093

COST DIRECTE 7,62793
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,62793

GG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat en malla de connexió a terra

Rend.: 1,000 8,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 15,95000 = 3,19000

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 18,93000 = 3,78600

Subtotal: 6,97600 6,97600

Materials

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,020      x 1,40000 = 1,42800

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

1,000      x 0,16000 = 0,16000

Subtotal: 1,58800 1,58800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10464

COST DIRECTE 8,66864
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,66864

P-101 GG39D281 m Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació AL RZ, bipolar, de secció
2x 25 mm2, col·locat superficialment

Rend.: 1,000 3,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 15,95000 = 0,79750

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,050 /R x 18,93000 = 0,94650

Subtotal: 1,74400 1,74400

Materials

BG39D280 m Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació AL RZ, bipolar, de secció
2x 25 mm2

1,020      x 1,55000 = 1,58100

Subtotal: 1,58100 1,58100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02616

COST DIRECTE 3,35116
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,35116

P-102 GG39D4C5 m Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació AL RZ, tetrapolar, de
secció 3 x 95 / 54,6 mm2, col·locat aeri

Rend.: 1,000 10,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,108 /R x 18,93000 = 2,04444

A013H000 h Ajudant electricista 0,108 /R x 15,95000 = 1,72260
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Subtotal: 3,76704 3,76704

Materials

BG39D4C0 m Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació AL RZ, tetrapolar, de
secció 3 x 95 / 54,6 mm2

1,020      x 6,63000 = 6,76260

Subtotal: 6,76260 6,76260

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05651

COST DIRECTE 10,58615
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,58615

P-103 GHM11F22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

Rend.: 1,000 272,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,316 /R x 18,93000 = 5,98188

A013H000 h Ajudant electricista 0,316 /R x 15,95000 = 5,04020

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 15,16000 = 3,79000

Subtotal: 14,81208 14,81208

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,316 /R x 41,01000 = 12,95916

Subtotal: 12,95916 12,95916

Materials

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

1,000      x 186,40000 = 186,40000

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

0,242      x 60,68000 = 14,68456

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 43,24000 = 43,24000

Subtotal: 244,32456 244,32456

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22218

COST DIRECTE 272,31798
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 272,31798

P-104 GHN33581 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta
de vidre, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta
de 70 W, de preu alt, tancada, amb allotjament per a
equip i acoblada al suport

Rend.: 1,000 130,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,350 /R x 15,95000 = 5,58250

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 18,93000 = 6,62550
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Subtotal: 12,20800 12,20800

Materials

BHN33580 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta
de vidre, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta
de 70 W, de preu alt, tancada, amb allotjament per a
equip

1,000      x 118,17000 = 118,17000

Subtotal: 118,17000 118,17000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18312

COST DIRECTE 130,56112
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 130,56112

P-105 GHQ32574 u Projector per a exteriors amb reflector de distribució
semiintensiva, amb làmpada de vapor de sodi a
pressió alta de 70 W, de forma circular, tancat i
muntat amb lira

Rend.: 1,000 96,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 18,93000 = 6,62550

A013H000 h Ajudant electricista 0,350 /R x 15,95000 = 5,58250

Subtotal: 12,20800 12,20800

Materials

BHWQ3000 u Part proporcional d'accessoris de projectors amb
làmpada de vapor de sodi a pressió alta

1,000      x 21,74000 = 21,74000

BHQ32570 u Projector per a exteriors amb reflector de distribució
semiintensiva, amb làmpada de vapor de sodi a
pressió alta de 70 W, de forma circular, tancat

1,000      x 62,47000 = 62,47000

Subtotal: 84,21000 84,21000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18312

COST DIRECTE 96,60112
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,60112
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PARTIDES ALÇADES

PA00SS u Partida alçada a justificar per la seguretat i salut a
l'obra i el pla de seguretat i salut.

Rend.: 1,000 21.228,10 €

______________________________________________________________________________________________________________

Z0706 U Partida alçada per al projecte tècnic de legalització
instal·lació electrica

Rend.: 1,000 1.500,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

Z0707 U Partida alçada per taxes industria legalització
electrica BT enllumenat

Rend.: 1,000 1.500,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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1. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

Aplicant els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus, i els amidaments del Projecte, i 

tenint en compte les Partides Alçades, s’obté el següent Pressupost 

 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL (PEM) 244.142,68 € 

DESPESES GENERALS (13%) 31.738,55 € 

BENEFICI INDUSTRIAL (6%) 14.738,56 € 

TOTAL PREU CONTRACTE: 290.529,79 € 

IVA (21%) 61.011,26 € 

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTA (PEC) 351.541,05 € 

Indemnitzacions en concepte d’expropiacions Sense expropiacions 

Desviament de serveis no inclosos en el projecte 0 € 

TOTAL PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 351.541,05 € 

 

TOTAL 

 

TRES-CENTS CINQUANTA-UN MIL CINC-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS 
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