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1. DENOMINACIÓ I OBJECTE DEL PROJECTE. 
 
 
ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA A LA INESTABILITAT DE TERRES DEL IES 
SANT ESTEVE SESROVIRES. 
 
 
L’objecte del ESTUDI consisteix en restablir el moviment de terres de la plataforma inferior, i els 
talussos que conformen la base de cimentació del Centre Educatiu de Secundaria situat a la població 
de Sant Esteve  Sesrovires. 
Aquest Estudi pretén solucionar la patologia de inestabilitat de terres a peu del mur perimetral de 
l’Escola, trobada durant l’execució de la fase final del Institut de Secundaria. 
 
La solució i base d’aquest Estudi es la execució d’un mur de contenció, constituint la base de suport 
de les terres adjacents al Centre. 
Al mateix temps es farà una actuació de drenatge per tant de canalitzar l’aigua de la pluja tant  
superficial com subterrània mitjançant col·lectors connectats a peus de talussos.  
 
Finalment com objecte final es tracta d’establir una zona enjardinada i accessible per l’alumnat del 
Centre Educatiu. 
 
 

 
2. ANTECEDENTS I SITUACIÓ ACTUAL. 
 
 
2.1. Dades urbanístiques.  
 
Segons certificació emesa pel Secretari de l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires en data 24 de 
setembre de 2006, el solar on esta situat  l’Institut d’Ensenyament Secundari està supeditat a 
les següents prescripcions urbanístiques 
 
 
Pla d’ordenació                                              Pla General aprovat en data 17 d’octubre de 1990 
Coeficient d’edificabilitat                              Inexistent 
Percentatge d’ocupació del terreny             Inexistent 
Distinció dels llindars                                    Inexistent 
 
 
Superfície del solar: 15.192,22 m2 
Tipus d’ordenació edificació aïllada 
Sostre edificat 3.355,05 m2 
 
 
 
2.2 Descripció del solar 
 
El solar es troba a la cantonada entre l’Avinguda Josep Llobet i el camí de Sant Esteve a Can Amat. 
Presenta un front de 241 m sobre l’avinguda i de 140 m a la carretera de Can Amat. 



La seva geometria és irregular.  
Des de l’extrem nord de l’Avinguda Josep Llobet fins a la meitat del seu front té una amplada mitja 
de 13 m, eixamplant-se des d’aquest punt fins a l’extrem oposat del camí de Sant Esteve a Can Amat 
amb una geometria vagament trapezoïdal. 
 
 
 

 
          Fotografia 1: Ubicació i Límit solar. 

 
 
 
La seva topografia és accidentada.  
L’Avinguda Josep Llobet presenta un desnivell de 7,5m entre els seus extrems i el camí de Sant 
Esteve a Can Amat presenta un desnivell d’uns 17,5 m entre els dos punts més allunyats.  
 
El solar té a més,  pendent perpendicularment a l’Avinguda Josep Llobet; de manera que en l’extrem 
nord-oest de l’Avinguda Josep Llobet la diferència entre la cota de la seva vorera i la del costat 
oposat és de 5 m, en l’extrem sud-est és de 9 m. Aquest punt, a més, presenta una diferència de 9 m 
més, respecte al camí de Sant Esteve a Can Amat.  
 
El Centre Educatiu està situat al damunt d’una plataforma central de dos nivells, i té una arquitectura 
en forma de L; l’extrem situat paral·lelament a la Av. Josep Llobet està dedicat a l’aulari i a l’altra ala 
de l’edifici tenen ubicat el gimnàs, situat al nivell inferior de la plataforma (plataforma central). 
La plataforma central acaba direcció nord-est, amb un terraplè de desnivell 5m, on trobem la 
plataforma inferior d’amplada 28m; la plataforma central direcció sud-est finalitza amb un terraplè 
brusc de topografia molt irregular. 
 
 Aquesta topografia afavoreix que durant l’època de pluges es produeixen forts torrents d’aigua en 
tota la superfície; es produeixen dos corrent principals. 
Un corrent que ve degut de l’aigua evacuada  de tota la urbanització del Centre, la qual deriva cap a 
la plataforma inferior, i l’altre corrent, es forma per la acumulació d’aigua de l’extrem sud de 
l’edifici. Aquest dos corrents convergeixen en un punt baix, situat a l ‘extrem est de la carretera de 
Can  Amat. 
És en aquest punt on s’origina la inestabilitat de les terres, les quals, es van desprenen deixant a la 
intempèrie les sabates del mur perimetral que delimiten el llindar de l’Escola. 



 
          Fotografia 2: Ubicació i direcció Torrents d'aigua 
 
 
 
3. ESTUDI D’ALTERNATIVES CONSTRUCTIVES: 
 
 
Tot i que aquest Estudi no requereix d’un Estudi Ambiental segons la llei reguladora “Decreto 
114/1988, de 7 de abril de 1988, de Evaluación de Impacto Ambiental”, es considera important tenir 
en compte en aquest Estudi diferents alternatives constructives com a previsió de la protecció del 
medi ambient i la repercussió en l’impacte paisatgístic. 
 
 
3.1. Descripció i Estudi de la situació inicial: 
 
El centre educatiu es troba a les “afores” del poble de Sant Esteve de Sesrovires integrant-se en el 
paratge natural; Tot i que la construcció del mur de contenció és estrictament necessària per la 
estabilitat de les terres i per tan per la seguretat del Centre i de les persones que en fan ús, en aquest 
Estudi s’intenta buscar la solució mes idònia per fer “compatible” l’execució del mur amb el medi 
ambient.  
La construcció del mur està prevista en tota la longitud del límit de l’escola de la carretera de Can 
Amat, actualment existeix un petit mur per sostenir l’enreixat que delimita el propi Centre, el qual 
permet mantenir la visual del talussos si es circula per la pròpia carretera, aquesta tot i disposar d’una 
petita vorera al inici no esta prevista per l’ús peatonal. L’impacte que ocasionaria les obres previstes 
seria un impacte visual en tota aquesta longitud, aproximadament 70m. 
 
El terreny afectat durant l’execució de les obres és el que denominem plataforma inferior i els seus 
corresponents talussos (Talús A: Corresponent al talús paral·lel a la carretera de Can Amat; Talús B: 
corresponent al talús ubicat davant del gimnàs). 



Per poder dur a terme les obres, el terreny afectat és la pròpia carretera de Can Amat, que romandrà 
tancada al servei del públic durant el període d’execució de les obres, aquesta estarà destinada per 
l’acopi de materials i per la ubicació de mòduls prefabricats per l’equip d’obres i treballadors. 
Als plànols del Estudi de Seguretat d’aquest mateix Estudi es poden veure les zones afectades i el seu 
ús. 
 
L’àmbit d’explotació del talús A serà preparar la zona per donar un altre possible accés a la 
plataforma inferior; en aquest Estudi no es contempla cap model constructiu (escales). 
Pel que respecte a l’explotació de la plataforma inferior, en aquest estudi s’adequarà el terreny com a 
previsió per posteriors pistes esportives, deixant aquesta decisió a càrrec de l’ajuntament de Sant 
Esteve, segons demanda del Centre Educatiu o del habitants del mateix poble. 
 
 
 
3.2. Estudi d’alternatives. 
 
3.2.1. Enreixat metàl·lic per sustentació de terres. 
 

Es descarta en primera instancia, tot i ser una de les solucions amb menys impacte ambiental, la 
col·locació d’un enreixat metàl·lic per la sustentació de terres, degut a les males caracterisques 
geotècniques del terreny per mantenir-se estable per si mateix i per la seva topografia tan accidentada. 
 
 
3.2.2. Mur de contenció tradicional: Mur de formigó. 
 
Tot i ser la alternativa més habitual per la seva fàcil execució, descartem aquesta solució constructiva 
per considerar que ocasiona un impacte paisatgístic important en tota la longitud prevista per la 
construcció del mur; l’alçada del mur en el punt mes conflictiu es de 10m. considerem que aquest 
impacte irreversible no es compatible amb el medi, per tan descartem aquesta solució constructiva. 
 
 
3.2.3. Mur de contenció mitjançant gabions metàl·lics. 
 
Aquesta solució constructiva tot i ser irreversible també té un impacte paisatgístic en menor grau que 
la descrita anteriorment per mitjà del formigó, degut a que està executada amb materials naturals; 
possiblement el seu manteniment (substitució del enreixat) ocasioni majors despeses a llarg plaç que 
altres construccions. 
Descartem aquesta solució, degut a que per dur-la a terme és necessita una major projecció en planta 
per la estabilitat de les terres, fet que ocasionaria una pèrdua d’espai per la pròpia Escola, que no 
podria fer-ne us per altres activitats o destinar-la a situacions d’esbarjo. 
Per altra banda considerem que el fet de disposar d’un enreixat metàl·lic ocasiona un alt grau de 
manteniment, ja que caldria mantenir-la neta de deixalles que poguessin llençar tan  les persones del 
Centre com aquelles persones que circulin per la carretera, l’enreixat en aquest cas dificulta la neteja 
de les mateixes. 
 
 



 
Fotografia 3: Mur de gabions. 
 
 
3.2.4. Murs amb blocs escullera. 
 

La construcció del  mur de contenció per mitja de blocs escullera considerem que és la mes idònia, 
degut a que l’impacte paisatgístic es menor que amb la construcció d’un mur de formigó degut a que 
també s’utilitzen recursos naturals com en el cas del gabions, i en aquest cas degut a les seves 
característiques físiques i geotècniques permeten una major verticalitat que en el cas dels gabions. 
En aquest cas tot i que també s’hauria de fer consciencia de mantenir neta la construcció, al no 
disposar d’enreixat no dificultaria tan aquesta tasca. 
 
Segons la bibliografia estudiada a més podem dir que: 
 

- Son econòmics, presenten un estalvi econòmic important.  
 

- Fàcil disseny i construcció ràpida, si és té en compte l’alt grau d’especialització dels operaris 
de la maquinaria empleada per col·locar els blocs d’escullera que requereix aquesta 
construcció; permet acabats similars als murs de mamposteria col·locats a mà amb alts 
rendiments.  
 

- La facilitat de drenatge a través dels intersticis existents entre els blocs d’escullera suprimeix 
part de les empentes del aigua.  
 

- Facilitat d’adaptació a moviments diferencials del sòl, admet certes distorsions sense que el 
mur d’escullera pateixi danys estructurals. Son flexibles y son capaços de suportar 
assentaments sense fracturar-se.  

 
- Els paràmetres geotècnics que s’obtenen amb l’escullera col·locada són, en general, millors 

que els obtinguts amb el sistema de escullera abocada. Aquestes avantatges que ofereix 
aquesta tiptologia de murs afavoreixen a una economia respecte als murs tradicionals de 
formigó que poden superar el 30%.  

 
- El mur d’escullera presenta una bona solució estètica, ambientant el paratge natural a 

conseqüència de la utilització de productes NATURALS. Pel que  la seva construcció al ser un 
material natural, facilita la integració en l’entorn, disminuint l’impacte ambiental.  
 

- Alta durabilitat.  
 
 



3.3. Conclusió: Alternativa escollida. 
 
 
Estudiant diverses alternatives, considerem que l’execució del mur per mitjà de blocs d’escullera és la 
més idònia, degut a que compleix tots els requisits necessaris per la seva funció i és una de les 
solucions constructives que ocasiona un impacte irreversible moderat que protegeix el medi en gran 
mesura. 
Com a mesura complementaria indiquem que per obtenir una major eficiència en el manteniment de la 
obra, caldria col·locar cartells informatius a la pròpia carretera de Cant Amat informant de la 
penalització corresponent en cas de llençar escombraries (En el pressupost d’aquest Estudi no es 
contemplen les depeses del subministre i col·locació del mateixos). 
 
 
 
4. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA. 
 

En aquest Estudi es planteja com a solució a la inestabilitat de terres l'execució d’un mur d’escullera a 
tota la longitud del Talús A, corresponent aquest, al talús paral·lel a la crta. de Can Amat. 
Per tal de reconduir les aigües superficials es preveu un sistema de drenatge superficial  del talús B i 
l'explanada inferior. 
 
 
4.1 Mur de contenció. 
  
S’executarà un mur de contenció mitjançant blocs d’escullera, amb la finalitat de sostenir les terres 
del Talús A i poder garantir la estabilitat de les mateixes amb les posteriors pluges; A partir de la 
actuació en el Talús A, es preveu una sèrie de millores per aprofitament de l’espai del Centre. 
 
L’alçada del mur de contenció a executar bé determinada per la cota de la plataforma inferior de  
±149,00 (es preveu un moviment de terres respecte l’estat inicial), aquesta es mantindrà constant en 
tot l’ample de la plataforma inferior, i al mateix temps s’anirà reduint la secció del mur en funció de 
la pendent del propi terreny, en el nostre cas agafem com a referencia l'eix central de la carretera Can 
Amat. 
 
Es preveu un camí accessible com a coronació del propi mur que permeti al alumnat accedir a la 
plataforma inferior incorporant un sistema de recollida d’aigües per reconduir l'aigua de la pluja.   
Caldrà executar un accés (escales) que permeti la comunicació entre l’edifici i la zona d’esbarjo, 
degut al canvi de nivell tan abrupte; aquest últim element (escales) no forma part d’aquest Estudi, per 
tan no és contempla al pressupost del mateix. 
 
D’aquesta manera es pretén per una banda solucionar la inestabilitat de terres i per l’altra donar 
accessibilitat a la plataforma inferior integrant una nova zona d’esbarjo, els talussos seran 
hidrosembrats i es col·locarà mobiliari urbà,  millorant així gran part de la urbanització del Centre. 
La plataforma inferior s’adequarà urbanísticament  per posteriors zones d’esbarjo i/o jocs polivalents 
pel Centre. 
 
A l’ANNEXE NUM 5: ETRUCTURA MUR ESCULLERA d’aquest Estudi es detalla el mètode de 
càlcul utilitzat i la secció obtinguda per dur a terme la construcció del mur escullera, es defineixen les 
hipòtesis, dades i càlculs per definir la secció del mur de blocs d’escullera. 



4.2 Drenatge.  
 
Mitjançant un drenatge superficial es captarà i reconduirà l'aigua de la pluja per tal de donar suport i 
eficiència a la execució del mur d’escullera, es pretén reconduir l’aigua de la pluja, a partir d’un 
drenatge longitudinal a peu del tal·lus A i  B, que alhora derivaran l’aigua fins a un  pou de registre, 
el qual derivarà l’aigua al torrent adjacent.  
Per tal de facilitar la evacuació de l'aigua de la pròpia explanada, evitar el seu possible entollament i 
com a adequació per futures pistes esportives es preveu una xarxa de drens i encatxat de graves. 
 
A l’ANNEXE NUM 6 JUSTIFICACIO HIDRAULICA DEL DRENATGE d’aquest Estudi 
s’especifiquen les   recomanacions i taules de càlculs utilitzats  per tal d’establir unes pautes al 
dimensionament del drenatge del trasdos del mur i el drenatge superficial del talussos. 
 
 
 
5. TOPOGRAFIA. 
 
El present projecte s’ha realitzat amb la cartografia facilitada per GISA a escala 1:1000 que ha estat 
contemplada amb treballs de camp per tal de garantir els amidaments de les diverses unitats de obra 
 
La cartografia s’inclou en l’ ANNEXE num.2 TOPOGRAFIA. 
 
 
 
6. GEOLOGIA I GEOTÈCNICA. 
 
A l’ ANNEXE num.3 GEOLOGIA I GEOTÈCNIA, S’inclou els treballs de camp i de laboratori 
resultants dels quatres sondejos realitzats a la parcel·la, prèviament a la edificació del Centre. 
A partir d’aquestes dades del terreny, es realitzaran els càlculs necessaris pel la estabilitat del mur de 
contenció. 
 
 
 
7. TRAÇAT. 
 
El present projecte no modifica el traçat de la carretera de Can Amat ni en planta ni en alçat, tot i que 
si afecta al seu us durant l’execució de les obres.  
 
 
 
8. MOVIMENT DE TERRES.  

 
Les excavacions necessàries seran les sol·licitades de l’execució del mur en terminis de Seguretat i 
Salut, modificacions dels pendents dels propis talussos i  camins d’accés al talús A i talús B. 
Les aportacions de material vindran donades pel volum de material  necessari per la execució del mur 
d’escullera i el necessari  per garantir un bon drenatge tant en el trasdós del mur com en el drenatge 
de la plataforma i a peus de talussos. 
 



A efectes d’establir un preu per les unitats d’excavació i préstec esmentades, des de la inspecció 
visual del terreny i els resultats del reconeixement geotècnic, es defineix un percentatge de material 
d’aportació pel mur d’escullera, de 1.454,26m3, sempre en funció del dimensionament de cada bloc 
d’escullera emprat pel contractista.  
 
A l’ANNEXE NUM 4 MOIEMNT DE TERRES d’aquest Estudi es detalla l’àmbit d’aplicació i les 
solucions adoptades per dur a terme els diferents moviments de terres necessaris per executar tan el 
mur de contenció com el propi drenatge previst. 
 
A l’APENDIX 2 DE  l’ANNEXE NUM 4 s’adjunten les taules de justificacions d’amidaments. 
 
Els volums totals d’excavació i de terraplenat (m3) previstos en l’obra son els que es resumeixen a de 
continuació: 
 
 

EXCAVACIO 
PRESTEC 

BLOC 

ESCULLERA 

PRESTEC 

DE GRAVES 

ESTESA DE 

SOL I 

PICONATGE 

ESTESA DE 

SAULO 

6.705,96 1454,26 802,19 4255,3 276,72 

 
 
El volum final podria ésser superior a l’esmentat, essent a risc i ventura del contractista la diferencia 
que es pugui assolir. 
 
 
 
9. SERVEIS AFECTATS 

 
Es preveu que durant el termini de les obres, la carretera Can Amat romandrà tancada al públic per tal 
facilitar l’accés a la maquinaria d’obra i l’assentament de les casetes de l’equip Tècnic, Direcció d’ 
Obra i treballadors. Com alternativa a la circulació de vehicles existeix l’itinerari per la antiga 
carretera del poble. 
 
De la investigació feta a Camp i a les companyies de serveis, no se’n ha trobat cap servei que sigui 
afectat per les obres projectades.. 
 
Pel vessament d’aigua neta de pluvials derivada de la recollida d’aigua de la urbanització, al torrent 
pròxim de Can Estella es realitzaran les gestions de comunicació i aprovació necessaris al Cap a 
l’Ajuntament del departament de Medi Ambient i Urbanisme. 
 
 
 
10. TERMINI D’OBRA: 

 
En compliment dels articles 132 del “REGLAMENT DE CONTRACTES DE LES 
ADMINISTRACIONS PUBLIQUES” (RD 1098/2001) i 124.1e del Reial Decret Legislatiu 2/2000, 
s’elabora l’ANNEX Nº 8 PLA DE TREBALL, on s’estudia amb caràcter indicatiu els 
desenvolupament dels treballs amb un diagrama indicant l’ordre i durada de les activitats principals. 



Resulta un termini d’execució de 4 mesos 
 
 
 
11. SEGURETAT I SALUT: 

 
D’acord amb allò indicat en el Reial Decret 1627/1997 de 24 de Octubre de 1977, en el present 
Estudi s’inclou el corresponent Estudi de Seguretat i Salut en el Treball, que forma part del mateix. 
 
En aquest Estudi de Seguretat i Salut es detalla: 
 
- La Normativa aplicable en matèria de Seguretat en el treball, aplicable al llarg de l’execució de 
les diferents unitats d’obres. 
 
- La Metodologia a adoptar a l’obra pel correcte compliment de les normes de seguretat, pel seu 
desenvolupament i organització optima de les mateixes. 
 
- L’ Import de Pressupost, que resulta de l’estudi, i que es recull en el Pressupost d’Execució 
Material de l’obra. 
 
- El pressupost de Seguretat i Salut ascendeix a cincquanta-nou mil, cent vuitanta-set amb 
noranta-tres cèntims (59.187,93€), import que queda recollit com a Partida Alçada al Pressupost 
d’Execució Material. 
 
 
 
12. JUSTIFICACIÓ DE PREUS: 

 
La justificació de preus d’aquest Estudi es basa en el banc de Preus de GISA, realitzats amb els 
costos de ma d’obra, maquinaria i materials de mercat. 
 
Per la utilització d’un banc de preus homogeni s’ha decidit contemplar els sobrecostos per obres de 
petit import en únic coeficient. 
 
El cost mínim d’indirectes s’estima en aquest Estudi en un 8%. 
 
 
 
13. CONTROL DE QUALITAT 

 
En compliment de la normativa s’estableix un pla de control de qualitat per l’execució de les obres. 
Al pressupost del present Estudi se assenyalen les unitats objecte de control, el tipus, la freqüència i 
la quantitat d’assaigs a realitzar. 
 
Els controls a realitzar essencialment son del tipus següent: 
 
- Control de Material 
- Control Geomètric 



- Control d’Execució 
 
 
L’ import total del treballs de Control de Qualitat puja a la quantitat de (5.124,68€) IVA  NO inclòs. 
 
 
S’hauran de fer entrega de totes les fitxes tècniques dels materials utilitzats a la obra, no s’acceptarà 
la seva col·locació sense la prèvia aprovació dels materials per part de la Direcció d’Obra. 
 
Tots els materials hauran de complir la normativa europea i disposar del marcat CE.  
 
Es deixa a càrrec de la Direcció d’obra la solitació de mes assajos de qualitat que es creguin 
convenient per la bona execució de la obra així com el rebuig de qualsevol material utilitzat. 
 
 
 
14. PRESSUPOST 

 
Aplicant els preus unitaris que figuren en els Quadres de Preus als amidaments resultants i tenint en 
compte les Partides Alçades, el Pressupost d’Execució Material d’aquesta obra es de: 
 

491.203,85€ 
 
Incrementant el valor anterior amb els percentatges corresponents a Despeses  Generals (13%), 
Benefici Industrial (6%), Costos Indirectes (8%) i Impost sobre el valor Afegit (IVA) del 21% s’obté 
el Pressupost per Execució per Contracta d’aquesta obra es de: 

 
754.832,96€ 

 
Sent aquest el pressupost per coneixement de la Administració. 
 
 
 
15. CLASSIFICACIÓ PEL CONTRACTISTA: 

 
En compliment dels articles 25, 26, 36 i 133 del Reial Decret 1098/2001 del 12 d’Octubre, es proposa 
a continuació la classificació a exigir als contractistes per admetre’ls a la licitació d’aquesta obra: 
 
GRUP: G 
SUBGRUP: 6 
CATEGORIA: e 
 
 
 
 
 
 
 



16. REVISIÓ DE PREUS: 

 
En compliment del Reial Decret 1098/2001 de Contractes de les Administracions Publiques (BOE 
26/10/2001) i per tractar-se d’un contracte d’obra en el que el termini d’execució no excedeix a 12 
mesos, no te revisió de preus. 
 
 
 
17. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE: 

 
El present Estudi consta dels següents documents: 
 
-Document num. 1  MEMORIA i ANNEXOS 
 
Memòria Descriptiva 
Annex num. 1: Reportatge fotogràfic 
Annex num. 2: Topografia 
Annex num. 3: Geologia Geotècnia 
Annex num. 4: Moviments de Terres 
Annex num. 5: Càlculs Estructura 
Annex num. 6: Justificació hidràulica del Drenatge 
Annex num. 7: Estudi de Seguretat i Salut 
Annex num. 8: Pla de treball
 
-Document num. 2  PLANOLS 
 
Plànol num 1: Topogràfic: Situació inicial. Límit actuació. 
Plànol num 2: Localització fotografies. 
Plànol num 3: Ubicació perfils Talús A. 
Plànol num 3.1: Secció Talús A. 
Plànol num 4: Seccions previstes mur escullera. 
Plànol num 5: Moviments de Terres. 
Plànol num 5.1: Seccions Excavacions Talús A (PK 25-PK60) 
Plànol num 5.2: Seccions Excavacions Talús A (PK 65-PK85) 
Plànol num 5.3: Seccions Finals Talús A (PK 25-PK60) 
Plànol num 5.4: Seccions Finals Talús A (PK 65-PK85) 
Plànol num 6: Instal·lació drenatge. 
 
 
-Document num. 3  PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES 
 
Plec de prescripcions tècniques generals 
Plec de prescripcions tècniques particulars 
 
 
-Document num. 4  PRESSUPOST 
 
Amidaments 
Quadre de Preus num. 1 
Quadre de Preus num. 2 



Pressupost General. 
Resum Pressupost. 
Últim full. 
 
 
 
18. CONCLUSIÓ: 

 
Amb el que hem exposat a la present Memòria i amb el que es complementa els diferents Annexos,  
així com la resta de documents del Projecte, creiem suficientment justificat el mateix, per la qual cosa 
l’elevem a la consideració de la superioritat. 
 
 

BARCELONA, Maig del 2013 
L’ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE: 

 
SIGNAT: Anna Rebollo Rodríguez 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX NUM 1: REPORTAGTE FOTOGRAFIC  

 
 
 
 
 



ANNEX 1. REPORTATGE FOTOGRAFIC 
 
 
ÍNDEX: 
 
 
FOTOGRAFIES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  ESTAT ACTUAL DEL TALUS B 
FOTOGRAFIES 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19  ESTAT ACTUAL DEL TALUS A 
FOTOGRAFIES 20, 21, 22,   ESTAT ACTUAL EXPLANADA 
FOTOGRAFIA 23, ESTAT ACTUAL CUNETA 
FOTOGRAFIA 24, ESTAT ACTUAL DESGUAS CUNETA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Presentem a continuació un reportatge fotogràfic de l’Estat Actual de la urbanització del Centre 
Educatiu de Secundaria de Sant Esteve Sesrovires. 
 
La posició d’on ha estat pressa la fotografia i la direcció en la que s’ha efectuat, queden 
representades en els plànol Nº2 que s'adjunta en el DOCUMENT 2: PLÀNOLS, d'aquest Estudi.  



Fotografia 1: ESTAT ACTUAL TALUS B 
 

 
 
 
 
 
 
Fotografia 3: ESTAT ACTUAL TALUS B 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia 2: ESTAT ACTUAL TALUS B 
 

 
 
 
 
 
 
Fotografia 4: ESTAT ACTUAL TALUS B 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Fotografia 5: ESTAT ACTUAL TALUS B 
 

 
 
 
 
 
 
Fotografia  7: ESTAT ACTUAL TALUS B 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia 6: ESTAT ACTUAL TALUS B 
 

 
 
 
 
 
 
Fotografia 8: ESTAT ACTUAL TALUS B 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Fotografia 9: ESTAT ACTUAL TALUS A 
 

 
 
 
 
 
 
Fotografia 11: ESTAT ACTUAL TALUS A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia 10: ESTAT ACTUAL TALUS A 
 

 
 
 
 
 
 
Fotografia 12: ESTAT ACTUAL TALUS A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Fotografia 13: ESTAT ACTUAL TALUS A 
 

 
 
 
 
 
 
Fotografia  15: ESTAT ACTUAL TALUS A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia 14: ESTAT ACTUAL TALUS A 
 

 
 
 
 
 
 
Fotografia 16: ESTAT ACTUAL TALUS A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Fotografia 17: ESTAT ACTUAL TALUS A 
 

 
 
 
 
 
 
Fotofrafia  19: ESTAT ACTUAL TALUS A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia 18: ESTAT ACTUAL TALUS A 
 

 
 
 
 
 
 
Fotofrafia 20: VISTA EXPLANDA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Fotografia 21: SÒL EXPLANADA 
 

 
 
 
 
 
 
Fotografia 23 CUNETA CARRETERA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia 22: SÒL EXPLANADA 
 

 
 
 
 
 
 
Fotografia 24:DESGUAS CUNETA  
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX NUM 2: TOPOGRAFIA 
 
 
 
 
 



ANNEX NUM 2: TOPOGRAFIA 
 
 
Al document Nº2 PLÀNOLS adjunta el plànol topogràfic de la situació actual on es 
detallen les cotes mes significatives així com l’àmbit d’actuació per aquest Estudi. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX NUM 3: GEOLOGIA i GEOTECNIA. 
 
 
 
 
 



ANNEX NUM 3: GEOLOGIA i GEOTÈCNIA. 
 
En aquest annex s’adjunta l’Estudi Geotècnic realitzat el Febrer del 2003 pel laboratori 
LOSAN MECANICA DEL SUELO, S.A. per l’obra de referència IES SANT ESTEVE 
DE SESROVIRES; degut a que l’actuació en el nostre ESTUDI  D’ALTERNATIVES  

A LA INESTABILITAT DE TERRES és a la zona d’urbanització i no ha sigut 
“modificada” , aprofitem les dades del geotècnic per establir una base de dades 
referència dels estrats i composició del sòl. 
 
No es disposen del annexes que contempla l’Estudi geotècnic. 
 

































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE NUM. 4: MOVIMENT DE TERRES  
 
 
 
 
 



ANNEX NUM 4: MOVIEMENT DE TERRES.  
 
 

ÍNDEX: 
 
 
4.1 INTRODUCCIÓ 
4.2 ÀMBIT D’APLICACIÓ 
4.3 SOLUCIONS ADOPTADES 
4.3.1 TREBALLS PREVIS 
4.3.2 REBAIX A CEL OBERT I REPLÈ 
4.3.3 RASES D’EXCAVACIÓ 
4.4 JUSTIFICACIONS D’AMIDAMENTS 
 
 
 
APENDIX 1: SECCIO TIPUS I REPLE MUR ESCULLERA 
APENDIX 2: TAULES JUSTIFICACIONS AMIDAMENTS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEXE NUM. 4: MOVIMENT DE TERRES  
 
 
4.1 Introducció: 
 
Aquest annex s'inclou dintre de l'Estudi  “Alternativa constructiva a la inestabilitat de terres 
del IES de Sant Esteve Sesrovires”. 
 
Per la elaboració d'aquest annex s'han seguit les recomanacions de “Guia para el proyecto y 
ejecucion de muros de escollera en obras de carretera”, les indicacions del PG3 (art.330 -333) 
i les  instruccions de l'annex de  OC 17/2003 “Recomendaciones para el proyecto y  
construcción del drenage subterráneo en obras de carretera”.   
 
 
 
4.2 Àmbit d’aplicació: 
 
Aquest capítol es redacta com a justificació de: 
 
- Moviment de terres necessari que cal dur a terme per poder executar el mur d’escullera en 
terminis de seguretat en la fase d’excavació. i en terminis d’estabilitat en el replè en la fase 
d’execució del terraplè, en aquesta ultima es seguiran les indicacions del art.330 
“Terraplenes” del PG3. 
 
 - Moviment de terres necessaris per poder executar el drenatge previst a peu de talussos i a la 
explanada. 
 
El nostre terreny està classificat com a marginal (Contingut de MO>2%). Seguint les 
indicacions del PG3 i tenint en comte el contingut de Matèria Orgànica, com a restricció més 
desfavorable hem de disposar d’un sol amb terra seleccionada per les tres capes del terraplè. 
Crear una partida d’aportació de Terres per tal de seguir les indicacions del PG3 per la capa 
de cimentació, nucli i coronació del mateix terraplè de sol tolerable i/o adequat i seguint el 
mètode d’excavació en termes de Seguretat que origina un volum de terres important per 
aquesta obra, s’encareix en gran mesura el pressupost del Estudi, al voltant de 100.000€, 
provinents de dues partides principals: Dipòsit de Terres a abocador Autoritzat de les terres 
excavades i partida d’aportació de sol tolerable/adequat. 
Per tan, es considera per aquest Estudi que per garantir la estabilitat del mur escullera la 
condició mes restrictiva la indica el mètode de càlcul utilitzat pel seu dimensionament, terreny 
del tradós del mur ha de ser granular; aquesta condició la complim amb  la cap d’espessor 
d’1m de graves que a mes té la funció de fer de capa drenant.  
Les terres de replè pel terraplè seran les de les mateixa excavació. 
 
Superfície inicial Talús A = 1.000,68 m2 

Superfície inicial Talús B = 816,10m2 

Superfície inicial Explanada = 1.143,59m2 

 
Al document Nº2 PLANOLS es grafien els perfils de les seccions cada 5m del talús A, del seu 
estat teòric inicial i final, a partir del qual s’extreuen els amidaments. 
 



4.3 Solucions adoptades. 
 
4.3.1 Treballs previs 
 
 
- Es realitzarà per part de la Direcció d'obra un reconeixement i condicionament del terreny 
natural. 
Prèviament a la excavació de rebaix a cel obert per condicionar el terreny per l’execució del 
mur escullera, es realitzarà els següents treballs: 
 
- Esbrossada de tota la superfície. 
- Rebaix 60cm de terra vegetal. 
 
 
4.3.2. Rebaix a cel i obert i replè. 
 
- El rebaix del terreny es realitzarà esglaonadament a parir del PK025, amb una alçada 
màxima de 1,5m i 2m d’amplària pel pas de maquinaria, l’angle amb la horitzontal de cada 
esglaó no serà superior del 30º (angle màxim per argiles sense esllavissades). 
 
Al APENDIX 2: TAULES JUSTIFICACIONS AMIDAMENTS, s’adjunta el volum 
d’excavació (5.097 m3), necessari per  executar el mur escullera en termes de seguretat 
(inclosa la capa de terra vegetal de 0,60cm). 
 
Als perfils PK025, PK030, PK035, PK040, PK045 es preveu que s’hauran d’entibar les terres 
per protegir el lliscament de les terres de la zona de l’escola degut a l’alçada i el límit 
d’actuació. 
 
- El replè del trasdós (espessor 1m) es realitzaran mitjançant tongades cada 25cm amb un sòl 
granular on el material que el composi estarà net i absent de materials estranys. 
- Com a condició en el replè del terraplè amb les terres d’excavació de la pròpia obra s’ha de 
garantir un PM del 95% a les tres capes que composen el terraplè: cimentació, nucli i 
coronació, es realitzaran mitjançant tongades cada 25cm. 
 
Segons les recomanacions de “Guia para el proyecto y la ejecución de muros de escollera en 
obras de carretera les limitacions del trasdós son: 
 
 



El replè de cimentació tal i com indica “Guia para el proyecto y ejecucion de muros de 
escollera en obras de carretera”, tindrà un espessor de 2m.  
 
El replè de coronació tindrà un espessor de 50cm tal i com indica el PG3, es preveuen 20cm 
de sauló (cota mínima per Centres Escolars) com acabat.. 
 
A la figura 4.1 del APENDIX 1 es representa una secció tipus. 
Al APENDIX 2 es detallen les taules dels volums de replè.. 

 
 
4.3.3. Rases d’excavació (explanada) 
 
Es realitzaren rases i pous de registre a peu del talussos A i B per executar el drenatge 
projectat, a la explanada es preveu una xarxa de drens connectats entre si, així com un 
encatxat de graves. Aquestes partides queden definides a l’ANNEX  6: JUSTIFICACIÓ 
HIDRULICA, on es determina l’espessor i l’amplada de les mateixes en funció dels drens i la 
superfície a drenar. 
 
Es realitzarà una capa de material filtrant d’espessor 1m al trasdós del mur escullera com a 
material de transició que permeti la transacció granulomètrica entre el propi mur i el material 
de replè, aquest disposarà d’un dren que reconduirà l’aigua a la xarxa de drens. Es preveu 
també una rasa de material filtrant, sota la cimentació de la sabata.  
 
 
Condicions sòls tolerables (art. 330.3.3.3. PG3): 
 

� Contingut en matèria orgànica inferior al dos per cent (MO < 2%), segons UNE 103 
204. 

� Contingut en guix inferior al cinc per cent (Guix < 5%), segons NLT 115. 
� Contingut en altres sals solubles diferents del guix inferior al u per cent (SS < 1%), 

segons NLT 114. 
� Límit líquid inferior a seixanta i cinc (LL < 65),  segons UNE 103103. 
� Si el límit líquid es superior a quaranta (LL > 40) l’índex de plasticitat serà major 

del setanta i tres per cent del valor que resulta de restar vint al límit líquid 
[IP > 0,73 (LL – 20)]. 

� Assentament en assaig de col·lapse inferior al u per cent (1%), segons NLT 254, per 
mostra remodelada segons el assaig Proctor normal UNE 103500, i pressió ‘assaig de 
dos dècimes de megapascal (0,2 MPa). 

� “Hinchamiento” lliure segons UNE 103601 inferior al tres por cent (3%), per mostra 
remodelada segons l’assaig Proctor normal UNE 103500 

 
 
A l’ APÈNDIX 2 d’aquest capítol s’adjunten les taules d’amidaments de les rases i explanada. 
 
 
 
4.4 Justificació d’amidaments: 
 



Els amidaments per aquest Estudi en la zona del mur d’escullera, 'han extret a partir de les 
superfícies donades per talls transversals cada 5m al plànol de topografia, aquestes seccions 
son anomenades en els plànols PK’s i serveixen com a referència pels diversos amidaments de 
l’Estudi; l’ interval d’actuació  va des del PK00 fins al PK 085, prenen coma eix de referència 
la façana del Centre. 
 
Mitjançant la formula de Simpson obtenim els valors pels diferents perfils topogràfics. 
 
Estudiant els detalls constructius de la coronació del mur juntament amb el drenatge del camí 
projectat, es planteja la resta de solucions i cotes pel moviment de terres final. El camí 
disposarà una contrapendent del 4% respecte l'eix vertical de la escullera cap a l’explanada i 
el peu del talús A; per tal de recollir l'aigua es projecta una canal de peces prefabricades de 
formigó que quedaran encastades en els diversos pous de registre projectats segons el cas. 
 
Pel que fa  a la justificació d’amidaments del moviment de Terres de la zona de rasses de 
l’explanada es justifica seguint les seccions i detalls que es justifica a l’ANNEX6 d’aquest 
Estudi 
 
Segons els assaigs del geotècnics no existeix presencia d'aigua, en tot cas, per aquest estudi 
s'han seguit les indicacions de la OC 17/2003 i del PG3 pel dimensionament del Drenatge que 
es justifica a l’ANNEX6 d’aquest Estudi 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APENDIX 1:SECCIO TIPUS REBAIX I REPLE MUR 
ESCOLLERA 

 
 
 



 
 

Figura 4.1 SECCIO TIPUS DEL TRASDOS 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

APENDIX 2:TAULES JUSTIFICACIONS AMIDAMENT 
M.TERRES 

 
 
 
 



A traves de la secció obtingudes de les superfícies obtingudes de les seccions d’escullera dels diferents 
PK’S (PK025-PK085 segons plànols) equidistants cada 5m i la fórmula de Simpson:  

 
 

Obtenim: 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

V. EXCAVACIÓ MUR ESCULLERA (en terminis de Seguretat) 

PK'S SUPERFICIE (m 2) DISTANCIA(m) TOTAL (m 3) 
PK025 64,700 5 307,175 
PK030 58,170 5 293,025 
PK035 59,040 5 291,650 
PK040 57,620 5 319,800 
PK045 70,300 5 408,125 
PK050 92,950 5 459,075 
PK055 90,680 5 430,500 
PK060 81,520 5 374,300 
PK065 68,200 5 359,300 
PK070 75,520 5 402,700 
PK075 85,560 5 509,625 
PK080 118,290 5 618,725 
PK085 129,200 5 323,000 

5.097,000 
 

 
PES TERRES  = 9.786,24 Tn 

 

 Dist * ((S1 + S2)/2)   

V. MUR ESCULLERA 

PK'S SUPERFICIE (m 2) DISTANCIA(m) TOTAL (m 3) 
PK025 9,200 5 51,350 
PK030 11,340 5 62,000 
PK035 13,460 5 73,125 
PK040 15,790 5 84,275 
PK045 17,920 5 94,550 
PK050 19,900 5 105,850 
PK055 22,440 5 118,000 
PK060 24,760 5 129,800 
PK065 27,160 5 142,000 
PK070 29,640 5 154,300 
PK075 32,080 5 166,600 
PK080 34,560 5 179,375 
PK085 37,190 5 92,975 

1.454,200 



V. CAPA VEGETAL; EXPLANADA NO EXCAVADA   = 1. 901,474 m3 

 

 
 
 

V. GRAVES TRASDOS MUR ESCULLERA 

PK'S SUPERFICIE (m 2) DISTANCIA(m) TOTAL (m 3) 
PK025 1,330 5 8,200 
PK030 1,950 5 11,350 
PK035 2,590 5 14,450 
PK040 3,190 5 17,550 
PK045 3,830 5 20,500 
PK050 4,370 5 23,650 
PK055 5,090 5 27,025 
PK060 5,720 5 30,175 
PK065 6,350 5 33,350 
PK070 6,990 5 36,525 
PK075 7,620 5 39,675 
PK080 8,250 5 42,825 
PK085 8,880 5 22,200 

327,475 

  
 
 
 
 

 

V. GRAVES CIMENTACIO MUR ESCULLERA  

PK'S SUPERFICIE (m 2) DISTANCIA(m) TOTAL (m 3) 
PK025 2,830 5 14,400 
PK030 2,930 5 14,858 
PK035 3,013 5 15,308 
PK040 3,110 5 15,850 
PK045 3,230 5 16,225 
PK050 3,260 5 16,625 
PK055 3,390 5 17,100 
PK060 3,450 5 17,450 
PK065 3,530 5 17,875 
PK070 3,620 5 18,325 
PK075 3,710 5 18,725 
PK080 3,780 5 19,175 
PK085 3,890 5 9,725 

 
211,640 

 

 
 
 

 
 
 



 

V. GRAVES  RASES XARXA DE DRENS 

Nº  
DREN 

COTES 
FINAL POU 

LONGITUD 
CARES 

EXTERIORS 
ENTRE POUS 

ALÇADA 
(m) 

AMPLADA 
RASA       

(45+D) (m) 
 V (m3) DEDUCCIO 

DREN 
TOTAL 

(m3) 

1 
147,71 

16,28 0,51 0,61 5,06 0,33 4,74 
147,61 

2 
147,35 

19,95 0,51 0,61 6,21 0,40 5,81 
146,24 

3 
146,69 

17,19 0,51 0,61 5,35 0,35 5,00 
145,88 

4 
146,63 

14,85 0,51 0,61 4,62 0,30 4,32 
145,51 

5 
146,27 

13,00 0,51 0,61 4,04 0,26 3,78 
145,15 

6 
145,91 

13,00 0,51 0,61 4,04 0,26 3,78 
144,97 

7 
146,63 

13,00 0,51 0,61 4,04 0,26 3,78 
145,80 

8 
146,69 

13,00 0,51 0,61 4,04 0,26 3,78 
146,15 

9 
147,35 

13,00 0,51 0,61 4,04 0,26 3,78 
146,52 

10 
147,71 

13,31 0,51 0,61 4,14 0,27 3,87 
146,87 

42,654 

V. GRAVES  RASES PERIMETRALS 

Nº 
DREN 

COTES 
FINAL POU 

LONGITUD 
CARES 

EXTERIORS 
ENTRE POUS 

ALÇADA 
(m) 

AMPLADA 
RASA       

(45+D) (m) 
 V (m3) DEDUCCIO 

DREN 
TOTAL 

(m3) 

11 
149,46 

4,12 0,51 0,61 1,28 0,08 1,20 
149,11 

12 
149,11 

13,32 0,51 0,61 4,14 0,27 3,88 
148,67 

13 
148,67 

3,17 0,51 0,61 0,99 0,06 0,92 
148,33 

14 
148,33 

23,71 0,51 0,61 7,38 0,48 6,90 
148,09 

15 
148,09 

37,06 0,51 0,61 11,53 0,75 10,78 
145,91 

16 
148,09 

30,85 0,51 0,61 9,60 0,62 8,98 
145,91 

17 
148,09 

5,78 0,51 0,61 1,80 0,12 1,68 
147,72 

18 
147,72 

7,72 0,51 0,61 2,40 0,16 2,25 
147,33 

19 
147,33 

25,66 0,51 0,61 7,98 0,52 7,47 
144,97 

20 
145,15 

5,00 0,51 0,61 1,56 0,10 1,45 
144,97 

21 
147,25 

22,46 0,51 0,61 6,99 0,45 6,54 
145,15 



22 
148,09 

22,27 0,51 0,61 6,93 0,45 6,48 
147,25 

58,525 

  Nota: El càlcul 11,12,13,14 es calcula aigües amunt per mantenir les condicions de Drenatge, la cota 
d`acabat bé determinada per aquesta restricció a partir del PK060 pel TALUS A. 

 
 

V. REPLÈ TERRES TRASDOS MUR ESCULLERA 

PK'S SUPERFICIE (m 2) DISTANCIA(m) TOTAL (m 3) 

PK025 42,47 5 201,83 
PK030 38,26 5 185,53 
PK035 35,95 5 192,85 
PK040 41,19 5 238,80 
PK045 54,33 5 325,40 
PK050 75,83 5 365,75 
PK055 70,47 5 333,35 
PK060 62,87 5 328,70 
PK065 68,61 5 368,60 
PK070 78,83 5 422,50 
PK075 90,17 5 479,63 
PK080 101,68 5 540,45 
PK085 114,50 5 286,25 

4.269,63 
 
 
 

 
 

PK'S SUPERFICIE (m2) SOL  
d’OBRA DISTANCIA (m) TOTAL (m 3) 

PK025 12,45 5 75,23 
PK030 17,64 5 99,43 
PK035 22,13 5 124,88 
PK040 27,82 5 156,28 
PK045 34,69 5 188,80 
PK050 40,83 5 227,53 
PK055 50,18 5 272,38 
PK060 58,77 5 318,48 
PK065 68,62 5 368,63 
PK070 78,83 5 422,50 
PK075 90,17 5 479,58 
PK080 101,66 5 540,40 
PK085 114,5 5 286,25 

 
3.560,33 

 
VOLUM SAULO (CAMI) =  47,3 m 3 
VOLUM TERRA VEGETAL  =  148,15 m 3 

 

 

 

 



PARAMENT VERTICAL POUS (maó ceràmic); SOLERA POUS (Hº) 

Nº POU ALÇADA (m) 

H < 1,5m H > 1,5m  

PARAMENT 
VERTICAL 

(m2) 

SOLERA 
Hº (m2) 

80 cm x 40 cm 100cm x 100cm 

1 0,91 0,80 0,40     2,18 0,32 
2 1,29 0,80 0,40     3,10 0,32 
3 1,65     1,00 1,00 6,60 1,00 
4 2,01     1,00 1,00 8,04 1,00 
5 2,37     1,00 1,00 9,48 1,00 
6 2,73     1,00 1,00 10,92 1,00 
7 1,21 0,80 0,40     2,90 0,32 
8 1,75     1,00 1,00 7,00 1,00 
9 2,76     1,00 1,00 11,04 1,00 

10 3,12     1,00 1,00 12,48 1,00 
11 3,49     1,00 1,00 13,96 1,00 
12 3,85     1,00 1,00 15,40 1,00 
A 0,91 0,80 0,40     2,18 0,32 
B 1,29 0,80 0,40     3,10 0,32 
C 1,65     1,00 1,00 6,60 1,00 
D 2,01     1,00 1,00 8,04 1,00 
E 2,37     1,00 1,00 9,48 1,00 
F 1,28 0,80 0,40     3,07 0,32 
G 1,67     1,00 1,00 6,68 1,00 
H 2,13     1,00 1,00 8,52 1,00 
I 2,48     1,00 1,00 9,92 1,00 
J 2,85     1,00 1,00 11,40 1,00 
K 3,20     1,00 1,00 12,80 1,00 

Entrada 
dren   
colector 3,09     1,00 1,00 12,36 1,00 
Sortida 
dren 
colector 4,03     1,00 1,00 16,12 1,00 

213,376 20,920 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
RASES XARXA DRENS 

 

Nº 
DREN 

COTES 
FINAL 
POU 

LONGITUD 
CARES 

EXTERIORS 
ENTRE 
POUS 

INCREMENT 
LONGITUD  

(medició 
pou) 

LONGITUD 
TOTAL (m)  

AMPLE 
RASA 

(45+D) (m) 

H1=Cota 
final(+149) 
–Cota pou  

H2=H3 
Diferencia 

entre 
cotes pou  

V1 V2 V3 TOTAL 
V (m3) 

1 
147,71 

16,28 0,80 17,08 0,61 1,29 -0,01 13,44 -0,05 
-

0,01 
13,38 

147,61 

2 
147,35 

19,95 2,00 21,95 0,61 1,65 1,00 22,09 6,08 0,61 28,79 
146,24 

3 
146,69 

17,19 2,00 19,19 0,61 2,31 0,70 27,04 3,67 0,43 31,14 
145,88 

4 
146,63 

14,85 2,00 16,85 0,61 2,37 1,01 24,36 4,57 0,62 29,55 
145,51 

5 
146,27 

13,00 2,00 15,00 0,61 2,73 1,01 24,98 4,00 0,62 29,60 
145,15 

6 
145,91 

13,00 2,00 15,00 0,61 3,09 0,83 28,27 3,29 0,51 32,07 
144,97 

7 
146,63 

13,00 2,00 15,00 0,61 2,37 0,72 21,69 2,85 0,44 24,98 
145,80 

8 
146,69 

13,00 2,00 15,00 0,61 2,31 0,43 21,14 1,70 0,26 23,10 
146,15 

9 
147,35 

13,00 2,00 15,00 0,61 1,65 0,72 15,10 2,85 0,44 18,39 
146,52 

10 
147,71 

13,31 1,40 14,71 0,61 1,29 0,73 11,58 2,96 0,45 14,98 
146,87 

146,580 245,990 
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ANNEXE NUM. 5 JUSTIFICACIO ESTRUCTURA  
 

 
5.1 Introducció: 
 
 Aquest annex s'inclou dintre de l'Estudi  “Alternativa constructiva a la inestabilitat de terres del 
IES de Sant Esteve Sesrovires” 
Per la elaboració d'aquest annex s'han seguit les  instruccions de la “Guia para el proyecto y 
ejecucion de muros de escollera en obras de carretera” així com les prescripcions del PG3 (art.330-
333,art. 420 art. 421 ). 
 
Es defineix  com a mur d’escullera col·locada, la  construcció constituïda per blocs de roca irregular, 
de forma polièdrica, sense elaborar i de grans dimensions (massa compresa entre 300kg i 3000kg), 
col·locats un a un mitjançant maquinaria especifica de forma que el conjunt presenti el menor 
volum de forats possibles, obtenint així un alt pes específic aparent; la seva funció és de contenció o 
sosteniment. 
 
Segons la seva funcionalitat principal es poden distingir entre murs de sosteniment i murs de 
contenció, en el nostre cas degut a que es construeix per mantenir la estabilitat de terres adjacents 
serà del tipus mur de contenció d’escullera col·locada. 
 
 
 
5.2 Àmbit d'aplicació: 
 
L’àmbit d'aplicació d'aquest annex, és justificar la construcció d'un mur escullera per la protecció i 
contenció de les terres del talús A del IES de Sant Esteve. 
 
Segons el geotècnic i les recomanacions, el nostre terreny no compleix les característiques de 
trasdos necessàries per assegurar la estabilitat del mur, per tan es procedirà a  l’excavació i retirada 
pertinent del terreny natural i es restablirà amb un nou  segons indiqui prescripcions del PG3. 
 
Per poder executar en condicions de Seguretat i  Qualitat el mur d’escullera cal tancar temporalment 
el servei que dona la carretera Can Amat, l'Estudi i la Execució de les Obres ha de garantir restablir 
el estat inicial de la pròpia carretera. 
 
 
 
5.3 Solucions adoptades 
 
Degut a la mala estabilitat de les terres i el continu despreniment d'aquestes en la zona del talús A,  
es considera que la alternativa mes valida és la construcció de mur de contenció mitjançant  bloc 
d’escullera, aquest mètode de construcció presenta avantatges positives diverses com: 
 
- Economia respecte els murs executats amb formigó 
 
- Facilitat de drenatge entre els intersticis dels blocs petris. 
 
- Funcionalitat per adaptar-se a moviments diferencials del terreny, admetent diverses distorsions 
sense sofrir danys estructurals. 
 



- S’afavoreix a la disminució d’impacte ambiental aconseguint una integració en el paisatge al 
tractar-se d’un material natural de formes prismàtiques y superfícies rugoses; en el nostre cas cal 
puntualitzar que la base de cimentació de la entrada de vehicles pel manteniment d’instal·lacions 
del Centre està executada també per un mur escullera; aquesta solució s’integra perfectament al 
propi Centre d'Estudis, manté la estetista Projecte Original i s’adequa a l’entorn i al Medi Ambient. 
 
Segons el geotècnic es disposa d'un terreny marginal, per tan, per dur a terme l’execució del mur en 
condicions de seguretat, qualitat i durabilitat i tal i com indica l'article 330 Terraplens del PG3 
s’extraurà el volum de terra necessari i es substituirà per un terreny com a mínim classificat com a 
tolerable que disposi un índex CBR>3 segons UNE 103502 (CBR>5 a la part de la coronació) 
 
La Direcció d'Obra especificarà el tipus de material a emplenar i la posada en obra, d'acord amb les 
especificacions del PG3 i tenint present les indicacions que es donen en aquest Estudi. 
 
 
 
5.4 Criteris de disseny: 
 
Fonamentació 
 
La fonamentació del mur es fa mitjançant el abocament de formigó pobre (HM-20/B40/A segons 
EHE Apartat 39.2.), entre els forats dels blocs d’esculleres situat sota la rasant del mur. El formigó 
dels fonaments es necessari per tal d’aconseguir  que la sabata treballi con un element rígid. 
 
La sabata tindrà una profunditat mínima recomanable de 1m i el fons de la fonamentació presentarà 
una contra-inclinació respecte la horitzontal de 3H:1V, aquesta consideració no es estrictament 
necessària per els càlculs però a efectes de execució afavoreix a que els blocs dels fonaments es 
vagin col·locant paral·lelament a les fileres del mur. 
 
 
Cos del mur 
 
La superfície de recolzament de la primera filera sobre la cara superior del fonament  formigonat, 
tindrà una inclinació mitjana cap el trasdòs de 3H:1V i presentarà una superfície final dentada e 
irregular, que garanteixi la fricció entre el cos del mur i la sabata. 
 
El parament vist (intradós) no serà mes vertical que 1H:3V. 
 
L’amplada del mur podrà ser variable i es determinarà segons els càlculs però haurà de complir que 
en cada filera es puguin col·locar dos blocs d’escollera i presentar un valor mínim de 2m. 
 
 
Trasdós 
 
S’haurà de disposar un reblert de material granular amb un espessor mínim d’1m per tal de 
garantir: 
 
- Materialitzar una transició granulomètrica entre el terreny natural i el cos del mur. 
 
- Repartir de manera uniforme les empentes sobre el cos del mur . Es buscarà el material adequat 
amb valors alts d’angle de fricció interna i bones característiques drenants. 



- Interrompre amb una capa drenant (e = 1m) entre el replè i el mur; aquest punt es detalla i s'estudi 
a L'ANNEX 6 DE JUSTIFICACIO HIDRAULICA.  
 
-Dificultar la sortida de material del terreny natural a traves del forats dels blocs d’escullera. 
 
- El replè es farà amb terreny granular segons les especificacions del PG3 als articles 331-333, el 
material estarà net  i absent de materials estranys i complirà les especificacions de la taula següent: 
 

 

PROPIETAT NORMA VALOR  

Tamany màxim UNE103101 Dmax≤100mm 

Tamís 0,080UNE UNE103101 #0,080mm≤5% 

Coeficient d'uniformitat - 2≤Cu≤10 

Plasticitat 
UNE103103 LL≤30 

UNE103104 IP≤10 

Contingut matèria orgànica 
(MO) UNE103204 MO≤0,2% 

Contingut sals solubles UNE103205 SS≤0,2% 

 

 

 
Elements de drenatge 
 
Referent al drenatge subterrani s’evitarà la acumulació d’aigua en el trasdós del fonament es preveu 
una rasa drenant sota la pròpia sabata per evitar acumulació d'aigua en aquesta zona i es seguirà la 
indicació de donar com a mínim 1% de pendent a la cota de formigonat de la sabata, aquests es 
connectaran a la xarxa de  drens prevista o en el seu defecte s’embocaran al exterior del solar. 
 
Referent al drenatge superficial del camí (coronació del mur)  i el talús A, es preveu donar-li 
pendent al camí aigües a dintre de la explanada on estarà dotada d’un sistema de recollida d’aigües 
La recollida, conducció i evacuació de les aigües de les terres del talús A seguiran el mateix 
procediment ; Aquest aparta s'estudia i detalla a L'ANNEX 6 JUSTIFICACIO HIDRAULICA. 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.4.1 Geometria secció tipus 
 
Figura 1:  Definició geomètrica de la secció tipus d’un mur d’escullera col·locada. 
 
 

 
 
 
5.5 Especificacions pels BLOCS D’ESCOLLERA: 
 
L’element principal que intervé en la execució d’aquesta tipologia de mur, és el bloc d’escullera, 
unitat bàsica que per agregació constitueix el propi mur. 
En general seran adequades roques ígnies, sedimentaries  i metamòrfiques resistents, sense 
alteració apreciable, compactes i estables químicament  enfront dels agents exteriors i sobretot a 
l’aigua. 
 
 

5.5.1 Característiques geomètriques 
 
Granulometria 
 
D’acord amb el que s’especifica a la norma UNE EN 13383-1 es recomana una escullera gruixuda 
(HMB 1000/3000’) amb una massa compresa entre 1000/3000 kg. 
 
 
Forma 
 
La forma més adequada pels blocs d’escullera per la seva aplicació com a escullera col·locada en 
murs de contenció es la aproximadament prismàtica. 
Per valorar la adequació de la forma dels blocs d’escullera s’utilitza el criteri de determinació del 
percentatge de peces de escullera seguint el mètode definit a la UNE EN 13383-2.  



El contingut en pes de partícules amb forma inadequada serà inferior al 30%.  
A aquests efectes es considera blocs inadequats els que en la seva relació longitud i espessor sigui 
superior a tres. 
 

L + G   ≤  3 
2 E 

 
 
Els blocs d’escullera hauran de presentar superfícies rugoses i el major numero possible de cares 
triturades o d’arestes vives, evitant els blocs arrodonits. Es considerarà bloc arrodonit aquell que 
presenti menys del 50% de cares triturades. La proporció de peces arrodonides segons la norma 
UNE EN 1383-1 haurà de ser inferior al 5% 
 
 
5.5.2 Característiques físiques 
 
Densitat  
 
Pels càlculs es suposarà una densitat seca dels blocs de 2.500kg/m3 segons els assajos establerts en 
la UNE EN 13383-2. 
 
 
Resistència a compressió simple 
 
La resistència a compressió simple es determinarà segons la norma UNE EN 1926 
S‘hauran d’assajar series de 10 provetes i comprovar que en cada sèrie es compleixen els valors 
mínims: 
 
- La resistència mitjana  a compressió simple de la sèrie ha de ser major o igual que a  ≥80 MPa.  
 
- Almenys 8 de les 10 provetes hauran de presentar una resistència major o igual que a ≥ 60 MPa. 
 
 
Resistència a la fragmentació 
 
La resistència a la fragmentació es valorarà mitjançant el coeficient de los Angeles obtingut segons 
la norma UNE EN 1097-2 (LA≤35). 
 
Per obtenir aquest coeficient es matxucaran al laboratori 6 mostres separades de escullera de 
masses no diferenciades mes del 25% entre si. 
 
 
5.5.3 Característiques químiques: 
 
Estabilitat química 
 
Les roques a utilitzar disposaran d’una composició mineralògica estable químicament i no donaran 
lloc a dissolucions en contacte amb l’aigua que puguin originar danys estructurals, contaminar els 
sòl o corrents d’aigua. (UNE EN 1744-3). 
 
 



Estabilitat enfront la immersió en l’aigua 
 
Es consideraran roques estables enfront a la immersió de l’aigua aquelles que segons la norma NLT 
255 submergides en aigua durant 24h, amb mides representatives de la posada en obra, no 
manifestin fisuració alguna i la pèrdua de pes sigui inferior al 2% (UNE 146510). 
 
 
Absorció de l’aigua 
 
Segons la especificació de la norma UNE EN 13383-2 es recomana que l’absorció d’aigua 
determinada sobre 10 blocs sigui menor al 2% (Was≤2%). 
 
 
Resistència a la congelació 
 
Si la mostra presenta una absorció d’aigua menor al 0,5%, es pot considerar que resisteix al cicle 
gel-desgel. 
En el nostre cas no es necessari determinar  la resistència a la congelació 
 
 
Resistència a la cristal·lització de sals 
 
Per avaluar la resistència de la escullera a la cristal·lització de sals, s’efectuarà l’assaig amb sulfat 
de magnesi segons lo establert a la norma UNE EN 1367-2.  
Es recomana que la pèrdua de pes experimental per la mosta sotmesa a l’assaig sigui inferior o 
igual al 8% (MS≤8%). 
 
 
 
5.6  Disseny de murs escullera i mètodes de càlcul. 
 

Per justificar el càlcul i el dimensionament del nostre mur de contenció format per un mur escullera 
col·locada s'han seguit les “RECOMENDACIONES PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE 
MUROS ESCOLLERA EN OBRAS DE CARRETERA”. 
 
La escullera estudiada s'ha classificat segons els resultats obtinguis en diferents assaigs prenen com 
a variables la seva col·locació, compacitat i lligam entre els blocs. 
 
La cimentació es suposa idèntica en tots els casos, amb abocament de formigó entre la escullera i la 
sabata, el que suposa un repartiment de carregues i uns assentaments més uniformes en el terreny. 
 
Per estudiar la estabilitat del mur sota la acció de terrenys granulars, s’aplica  la Teoria de Mohr 
Coloumb. 
 
Aquesta teoria estableix que per la empenta unitària activa produïda per un terreny homogeni no 
cohesiu sobre el trasdos d’un mur, en cas de trasdos pla i superfície lliure de sobrecàrrega, respon a 
una llei d’expressió tal com:  
 

ZKe Taa ⋅⋅= γ
 

 



Definint: 
 
 Z = Profunditat mitja des de la coronació del mur. 

Tγ = Densitat del terreny  
Ka  = Coeficient d’empenta activa 
ea   = Empenta activa unitària per unitat de longitud mesurada segons la vertical. 
 
 
La empenta activa per unitat de longitud del mur serà: 
 

2

2

1
HKE Taa ⋅⋅⋅= γ

 
 

El coeficient d’empenta activa ve donat per la següent expressió 
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Designant: 
 

=α Angle del trasdos del mur 
=β Angle del talús del terreny sobre el mur 
=φ Angle de fricció interna del terreny 
=δ Angle de fricció entre el terreny i el trasdos del mur 

 
 
L’estabilitat del mur pot comprovar-se considerant la seva base com una sabata amb carga 
excèntrica i inclinada i amb les zones plàstiques que es representen en la figura, deguda a Kezdi 
(1962).  

 
 
 



Però donada la complexitat d’aquest mètode, s’accepta sota la garantia de la experiència i bona 
praxis la aplicació de procediments semi empírics mes senzills, consistents en realitzar les següents 
comprovacions: 
 
a. Coeficient de seguretat al moment bolcador 
 
b. Coeficient de seguretat al lliscament 
 
c. Absència de traccions en la base 
 
d. Equilibri intern del mur. 
 
 
a. Coeficient de seguretat al moment bolcador 
 
Ve donat pel coeficient entre els moments estabilitzadors respecte al peu del mur (Punt O) i els 
moments bolcadors.  L’acció del bolcament es deguda a les empentes actuants sobre el mur, i 
l’acció estabilitzadora el pes propi del mur. Aquesta es la forma característica del treball dels murs 
de gravetat: únicament amb el pes propi es compensen totes les accions desestabilitzadores. 
 
A la figura 1 es representat l'estat de les forces actuant; L'empenta del terreny actua 
perpendicularment al pla del trasdos, a una distancia de 1/3 del pla de la base.  
 
 
 
 
Si es defineix com: 

 
 
 

Moment al bolcament: Mb = Ea * d2 
 
 
Moment estabilitzador: Me = W * d1 

 

 

 

 

 

 
Obtenim que el coeficient de seguretat enfront al bolcament s’expressa: 
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b. Coeficient de seguretat al lliscament. 
 
S’ha comprovat que la secció critica del lliscament coincideix amb totes les situacions, amb la 
secció que passa per la base del mur. El coeficient de seguretat enfront al lliscament es calcula 
mitjançant el quocient entre la resistència al tall en el contacte entre la base de la sabata i el terreny 
i la força tangencial actuant en el pla de la base. 
Les forces actuants es projecten sobre la direccions normal i tangencial al pla de la base. Amb 
aquestes dades es calcula el balanç entre els esforços favorables i desfavorables. 
 
 
Si es defineix com: 
 
 
Força que produeix el lliscament:  
 

           tt WET −=
 

 
Força que produeix el lliscament: 
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Obtenim que el coeficient de seguretat enfront al lliscament: t s’expressa: 
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c. Absència de traccions en la base. 
 
La distribució probable de tensions en la fonamentació rígida d’un mur segueix una llei 
indeterminada. 
Per altra banda les comprovacions dels murs es fan acceptant la simplificació que suposa la 
hipòtesis de Winkler de que existeix una proporció entre la base i el terreny. 
Al considerar la fonamentació del mur pràcticament rígida la llei de pressions estarà representada 
per una línea recta 
 

 
Distribucions de tensions en la cimentació d’un mur: Figura a) Distribució probable. Figura b) 
Simplificació suposada 



S’accepta que la resultant ha de passar pel nucli central de la base, assegurant així l’absència de 
traccions a la base. 
 
 
d. Equilibri Intern del mur.  
 
En tots els casos estudiats excepte en ocasions molts espacials de carregues actuant en el propi mur, 
que haurien d’estudiar-se independentment s’obté que els cercles de lliscament més crítics afecten a 
la estabilitat global del cos del mur, no produint-se ruptures parcials del mateix mur, gracies al 
lligam existent entre els blocs d’escullera donada per tg ϕ = major que 1,5. 
Per tant, l’estudi de la estabilitat del mur es simplifica al d’un mur de gravetat amb les 
característiques resistents i friccionals de la escullera i el terreny adjacent. 
 
 
 
5.7 Àbacs de càlcul mur escullera. Sòls granulars. 
 
5.7.1 Descripció de la Tipologia estudiada per al càlcul de mur de contenció 
 
Per al càlcul de trasdos del mur dels àbacs de disseny, s'ha classificat el terreny en tres categories, 

segons els paràmetres de fricció interna (ϕT ) i densitat ( Tγ = kg/m3 ) que es detallen en la següent 
taula. 

 
 

Tipo

I 1900 35 º

II 1900 25 º

III 1900 15 º

Υ
T
 ( kg / m3 ) Φ

T

 
 
 

En el cas dels murs de contenció, es suposa que el terreny té un talús indefinit amb un valor igual al 
seu angle de fregament intern. 
 
Donat el sistema constructiu i el lligam entre l’escullera i el terreny de la fonamentació, es 
considera en tots els casos un coeficient de fricció entre la sabata- terreny de 35º, no sent recomanat 
la construcció de murs sobre terrenys de menor consistència. 
 
Pels mateixos sòls estudiats es va obtenir que els màxims valors de tensions transmeses del mur al 
terreny  es de 0,34 MPa (kg/cm2). 
En tots el casos es considera que el valor del angle de fricció entre terreny- mur és: 
 

Tφδ ⋅=
3

2

 
 
 
 
 



Es prenen pels talussos del trasdos i el intradós els següents binomis: 
 
 

 
 
 

TIPOLOGIA ESTUDIADA 
 
 
 

Es prenen per les característiques de la escullera, valors mitjos dels valors obtinguts en els assajos, 
que es classifiquen en el dos tipus següents: 
 
 

Escollera

I 1900 2

II 1700 1,5

Υ
E
 ( kg / m3 ) tgΦ

E

 
 
 
5.7.2 Elaboració dels àbacs de càlcul 
 
La confecció del àbacs de càlcul s'ha realitzat prenen com a base per al càlcul dels murs, el 
coeficient de seguretat al bolcament i al lliscament, ja que en tots els casos estudiats son els valors 
mes restrictius de la estabilitat. 
 
F= 1,5 ; 2 ; 2,5 
 
L’alçada del mur va des de 1m fins als 12m, amb unes pendents del trasdòs e intradòs donades pels 
valors següents de n: 2, 4, 6, 8 i 10. 
 



S'observa que quan millor, geotècnicament parlant, és el terreny situat al trasdòs, major pendent i 
menor ample de coronació adquireix el mur, resultant el coeficient de seguretat al bolcament més 
restrictiu, per contra per terrenys de pitjor qualitat, el factor mes restrictiu és el factor de seguretat al 
lliscament. 
 
Una altre dada interessant, que reflexen els àbacs, és la variació del pes del mur en funció de la 
pendent del mateix. 
 
Conforme es va inclinant el mur, el seu pes augmenta fins un valor de n = 2, a partir d'aquest, el pes 
del mur disminueix, obtenint un valor mínim per n = 10. Degut a que en aquests tipus de mur, 
l'efecte estabilitzador prové del propi pes del mur, la seva amplada serà major quan més vertical 
sigui. 
 
Els amples corresponents a valors baixos de n, son semblants. 
 
Els àbacs estan confeccionats mitjançant un programa d'ordinador atenen aquestes hipòtesis. 
 
En la elaboració dels àbacs i per el seu càlcul s'han considerat sis tipus diferents de situacions, en 
funció dels paràmetres de la escullera i el terreny situat al trasdòs del mur, segons s'indica a la 
següent taula: 
 
 

2 2 2 1,5 1,5 1,5

1900 1900 1900 1700 1700 1700

1900 1900 1900 1900 1900 1900

I
C

II
C

III
C

IV
C

V
C

VI
C

tgΦ
E

Υ
E
 ( kg / m3 )

Φ
T 35 º 25 º 15 º 35 º 25 º 15 º

Υ
T
 ( kg / m3 )

β 35 º 25 º 15 º 35 º 25 º 15 º  

 
Els àbacs requerits en aquest estudi s’adjunten a L’APÈNDIX 2. 
 
 
 
5.7.3 Justificació de càlcul pel dimensionament del mur. Secció escollida 
 
Justifiquem el càlcul a  partir de les recomanacions de la “guia para el proyecto y la ejecucion de 
muros escollera” on s'indica que el cas mes favorable d'angle de friccio per l’execució d'un mur 
escollera és de 35 º, per tan estem a la situació del cas IC. 
 
Per tal d'acotar l’àmbit d'estudi, apliquem les següents condicions de la mateixa guia: 
 
- Inclinació mitja cap el trasdós 3H:1V; i a partir del binomi de la secció (Tg(α1)  = 10 / n),  això ens 
dona un angle α1 = 18,43º. 
 
- Inclinació no menor a 1H:3V; i a partir del binomi de la secció (Tg(α2)  = n+1/ 10), obtenint un 
angle α2 = 71,56 º. 
 
 

 



Donant valors a n, s’obté que el primer valor numèric que compleix aquest rang (18,43 º – 71,56 º) 
es n =4. 
 
Per altra banda, tenim que la alçada del nostre mur en el cas mes desfavorable es de 10m, aquesta 
alçada be determinada a partir de les diferencies de cotes entre la cota de la explanada  (+149, cota a 
la qual es vol arribar amb la execució del mur) i cota de la vorera de la carretera Can Amat (+139). 
 
Introduint els valors de n=4 i H=9m en els tres àbacs del cas escollit, Ic, obtenim en funció del 
Factor de Seguretat els valors de l'ample de coronació, (a) en m del mur seguents: 
 
 

FS = 1,5 2
              FS = 2 2,5

FS = 2,5 3

n = 4 a = AMPLE DE CORONACIO (m)

 
 
 
Segons les indicacions de la  “guia para el proyecto y la ejecucion de muros escollera” es recomana 
un ample de coronació a ≥ 2m, per tan, descartem el primer cas de FS = 1,5. 
 
A traves de la formula:       B = a + H  
             10 
on  
 
B =  Base de cimentació (m) 
a = Ample de coronació (m) 
H = Alçada de mur (m) 
 
 
i per una alçada de mur de 10m obtenim el valor de B, el qual ens permet a partir de la secció tipus 
donada dimensionar i fer les comprovacions d'estabilitat de lliscament i bolcament del mur a 
executar. 
 
A L'APENDIX 3 s'adjunta les taula de justificacions d’amidaments pels diferents valor de B, FSd i 
FS segons els diferents PK's en el que intervé el mur escullera. 
 
Revisades les dades de A L'APENDIX 3 s’escull la dimensió de B = 3,40m amb un FS =2,5m per la 
redacció de l'Estudi Inestabilitat de Terrres de l'IES de San t Esteve Sesrovires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APENDIX 1: TAULA1 i 2: CARACTERISTIQUES DELS BLOCS 
D'ESCOLLERA  

 
 
 
 
 
 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APENDIX 2: ABACS PER AL CÀLCUL DE MURS DE 
CONTENCIÓ EN EL CAS IC  

 
 
 
 
 

 



ÀBACS PER AL CÀLCUL DE MURS DE CONTENCIÓ EN EL CAS 
IC 
Nota bibliogràfica:  els àbacs estan estrets de: “Recomendaciones para el diseño y construcción 
de muros de escollera en obras de carreteres” 

 
EIX Y: AMPLE DE CORONACIO; EIX X: ALÇADA DEL MUR 
 
 

 
EIX Y: AMPLE DE CORONACIO; EIX X: ALÇADA DEL MUR 



 
EIX Y: AMPLE DE CORONACIO; EIX X: ALÇADA DEL MUR 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APENDIX 3: TAULES JUSTIFICACIONS AMIDAMENTS 
ANNEXE 5 

 

 

 

 

 

 

 



REPRESENTACIO DE COTES REFERENTS A DIFERENTS PUNTS 

 

 
COTES ALÇADES MUR COTES DISTANCIA 

PKS Carretera Vorea Escullera Carretera Vorera Cimentació Z (m) 

PK 00 151,29 151,16           

PK 05 150,66 150,53           

PK 10 150,03 149,9           

PK 15 149,4 149,27           

PK 20 148,77 148,64           

PK 25 148,14 148,01 149,16 1,02 1,15 146,15 0,86295 

PK 30 147,51 147,38 149,16 1,65 1,78 145,50 0,88374 

PK 35 146,88 146,75 149,16 2,28 2,41 144,85 0,90453 

PK 40 146,25 146,12 149,16 2,91 3,04 144,19 0,92532 

PK 45 145,62 145,49 149,16 3,54 3,67 143,54 0,94611 

PK 50 144,99 144,86 149,16 4,17 4,3 142,89 0,9669 

PK 55 144,36 144,23 149,16 4,8 4,93 142,24 0,98769 

PK 60 143,73 143,6 149,16 5,43 5,56 141,59 1,00848 

PK 65 143,1 142,97 149,16 6,06 6,19 140,94 1,02927 

PK 70 142,47 142,34 149,16 6,69 6,82 140,29 1,05006 

PK 75 141,84 141,71 149,16 7,32 7,45 139,64 1,07085 

PK 80 141,21 141,08 149,16 7,95 8,08 138,99 1,09164 

PK 85 140,58 140,45 149,16 8,58 8,71 138,34 1,11243 

PK 90 139,95 139,82           

 

 

A partir dels àbacs, segons els diferents FS obtenim  diferents valors a (ample de coronació en m). 

 

 
n = 4 a = AMPLE DE CORONACIO (m) 

FS = 1,5 2 
FS = 2 2,5 
FS = 2,5 3 

 

 

A partir dels valors de (a) anteriors i  aplicant la següent formula: 

 

 
B = a + H/10 
 

 

obtenim els valors de següents de (B) (Base de sabata, en m) i per tan l’alçada de mur total. 

 



ALÇADA TOTAL MUR  
B =BASE DE CIMENTACIO FS = 2 FS = 2,5 

FS = 1,5 FS = 2 FS = 2,5 H H^2 H H^2 
PK 25 2,115 2,615 3,115 3,01 9,08 3,18 10,10 

PK 30 2,178 2,678 3,178 3,66 13,42 3,83 14,66 

PK 35 2,241 2,741 3,241 4,31 18,62 4,48 20,07 

PK 40 2,304 2,804 3,304 4,97 24,65 5,13 26,32 

PK 45 2,367 2,867 3,367 5,62 31,54 5,78 33,42 

PK 50 2,430 2,930 3,430 6,27 39,27 6,43 41,37 

PK 55 2,493 2,993 3,493 6,92 47,85 7,08 50,16 

PK 60 2,556 3,056 3,556 7,57 57,28 7,73 59,81 

PK 65 2,619 3,119 3,619 8,22 67,56 8,38 70,30 

PK 70 2,682 3,182 3,682 8,87 78,68 9,04 81,63 

PK 75 2,745 3,245 3,745 9,52 90,65 9,69 93,82 

PK 80 2,808 3,308 3,808 10,17 103,46 10,34 106,85 

PK 85 2,871 3,371 3,871 10,82 117,12 10,99 120,72 

 

 

 
DADES 
    GRAUS RADIANS 
ΦT = Angle de Fregament Intern 35 0,611 
β = Angle del Talus 0 0,000 
α = Angle de la Base 71,57 1,249 
ρ = Angle de Friccio entre sòl i trasdos mur (2/3 ΦT ) 23,33 0,407 
   

 

 
  kg/m3 t/m3 
Pes Especific Escullera  1900 1,9 
Pes Especifico sòl 1960 1,96 

 

 

 

Aplicant la formula, 
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Obtenim un valor pel coeficient de Ka = 0,408 

 

 



A partir de la secció tipus descrita a l’Annex, aplicant trigonometria obtenim els valors següents del 
Pes i distancies de cada secció intermitja per cada cas de FS escollit: 

 

CAS FS = 2 

 

 

PES (Tn/m 3) DISTANCIA (m) 
W1 W2 W3 W4 dW1 dW2 dW3 dW4 

PK 25 2,86 2,73 6,39 2,76 PK 25 2,50 4,19 2,06 2,50 

PK 30 4,53 4,23 6,51 2,88 PK 30 2,54 4,25 2,09 2,54 

PK 35 6,28 5,72 6,63 3,00 PK 35 2,59 4,32 2,12 2,59 

PK 40 8,10 7,22 6,75 3,12 PK 40 2,63 4,38 2,15 2,63 

PK 45 10,00 8,72 6,87 3,25 PK 45 2,67 4,44 2,18 2,67 

PK 50 11,97 10,21 6,99 3,38 PK 50 2,71 4,51 2,22 2,71 

PK 55 14,02 11,71 7,11 3,51 PK 55 2,76 4,57 2,25 2,76 

PK 60 16,14 13,20 7,23 3,65 PK 60 2,80 4,63 2,28 2,80 

PK 65 18,34 14,70 7,35 3,78 PK 65 2,84 4,69 2,31 2,84 

PK 70 20,62 16,20 7,47 3,92 PK 70 2,88 4,76 2,34 2,88 

PK 75 22,97 17,69 7,59 4,06 PK 75 2,92 4,82 2,37 2,92 

PK 80 25,39 19,19 7,71 4,21 PK 80 2,97 4,88 2,40 2,97 

PK 85 27,89 20,69 7,83 4,36 PK 85 3,01 4,95 2,44 3,01 

 

 

 

CAS FS = 2,5 

 

PES (Tn/m 3) DISTANCIA (m) 
W1 W2 W3 W4 dW1 dW2 dW3 dW4 

PK 25 3,40 3,28 7,34 3,77 PK 25 0,75 0,75 0,75 0,50 

PK 30 5,37 5,07 7,46 3,91 PK 30 0,75 0,75 0,75 0,50 

PK 35 7,42 6,87 7,58 4,06 PK 35 0,75 0,75 0,75 0,50 

PK 40 9,54 8,66 7,70 4,20 PK 40 0,75 0,75 0,75 0,50 

PK 45 11,74 10,46 7,82 4,35 PK 45 0,75 0,75 0,75 0,50 

PK 50 14,01 12,25 7,94 4,49 PK 50 0,75 0,75 0,75 0,50 

PK 55 16,36 14,05 8,06 4,65 PK 55 0,75 0,75 0,75 0,50 

PK 60 18,78 15,85 8,18 4,80 PK 60 0,75 0,75 0,75 0,50 

PK 65 21,28 17,64 8,30 4,96 PK 65 0,75 0,75 0,75 0,50 

PK 70 23,86 19,44 8,42 5,12 PK 70 0,75 0,75 0,75 0,50 

PK 75 26,51 21,23 8,54 5,28 PK 75 0,75 0,75 0,75 0,50 

PK 80 29,23 23,03 8,66 5,44 PK 80 0,75 0,75 0,75 0,50 

PK 85 32,03 24,82 8,78 5,61 PK 85 0,75 0,75 0,75 0,50 

 

 

 



 Utilitzant la formula de la empenta següent: 

 

2

2

1
HKE Taa ⋅⋅⋅= γ

 

 

Obtenim els valors de la empenta per cada cas de FS 

 

EMPENTA  TOTAL (Tn/m 3); CAS FS = 2 

PK 25 3,63 

PK 30 5,37 

PK 35 7,45 

PK 40 9,87 

PK 45 12,62 

PK 50 15,72 

PK 55 19,15 

PK 60 22,92 

PK 65 27,03 

PK 70 31,49 

PK 75 36,27 

PK 80 41,40 

PK 85 46,87 

 

 

EMPENTA TOTAL (Tn/m 3); CAS FS =2,5 

PK 25 4,04 

PK 30 5,87 

PK 35 8,03 

PK 40 10,53 

PK 45 13,37 

PK 50 16,56 

PK 55 20,07 

PK 60 23,93 

PK 65 28,13 

PK 70 32,67 

PK 75 37,54 

PK 80 42,76 

PK 85 48,31 

 

 

 

 



Descomposició de les forces del Pes y Empenta per cada cas: 

 

CAS FS = 2 

 
DESLLISCAMENT 

Ev Wv1 Wv2 Wv3 Wv4 
PK 25 2,40 2,71 2,59 6,07 2,62 

PK 30 3,55 4,30 4,02 6,19 2,73 

PK 35 4,92 5,96 5,44 6,30 2,85 

PK 40 6,51 7,69 6,86 6,41 2,97 

PK 45 8,33 9,50 8,28 6,53 3,09 

PK 50 10,37 11,37 9,70 6,64 3,21 

PK 55 12,64 13,32 11,12 6,76 3,34 

PK 60 15,13 15,33 12,54 6,87 3,46 

PK 65 17,84 17,42 13,97 6,98 3,59 

PK 70 20,78 19,59 15,39 7,10 3,73 

PK 75 23,94 21,82 16,81 7,21 3,86 

PK 80 27,33 24,12 18,23 7,32 4,00 

PK 85 30,93 26,50 19,65 7,44 4,14 

 

 

 

 

 
Eh Wh1 Wh2 Wh3 Wh4 

PK 25 2,69 0,886 1,30 0,64 0,78 

PK 30 3,97 1,404 1,32 0,65 0,79 

PK 35 5,51 1,945 1,34 0,66 0,80 

PK 40 7,30 2,510 1,36 0,67 0,81 

PK 45 9,34 3,099 1,38 0,68 0,83 

PK 50 11,63 3,710 1,40 0,69 0,84 

PK 55 14,17 4,345 1,42 0,70 0,85 

PK 60 16,96 5,004 1,44 0,71 0,87 

PK 65 20,01 5,686 1,46 0,72 0,88 

PK 70 23,30 6,391 1,47 0,73 0,89 

PK 75 26,84 7,120 1,49 0,74 0,91 

PK 80 30,64 7,872 1,51 0,75 0,92 

PK 85 34,68 8,647 1,53 0,76 0,93 

 

 

 

 

 
 



BOLCAMENT 
Ev Wv1 Wv2 Wv3 Wv4 

PK 25 1,42 2,63 2,51 5,88 2,54 

PK 30 2,09 4,17 3,89 5,99 2,65 

PK 35 2,91 5,77 5,27 6,10 2,76 

PK 40 3,85 7,45 6,64 6,21 2,87 

PK 45 4,92 9,20 8,02 6,32 2,99 

PK 50 6,13 11,01 9,40 6,43 3,11 

PK 55 7,47 12,90 10,77 6,54 3,23 

PK 60 8,94 14,85 12,15 6,65 3,35 

PK 65 10,54 16,87 13,53 6,76 3,48 

PK 70 12,28 18,97 14,90 6,87 3,61 

PK 75 14,15 21,13 16,28 6,98 3,74 

PK 80 16,15 23,36 17,65 7,09 3,87 

PK 85 18,28 25,66 19,03 7,20 4,01 

 

 

 

 
Eh Wh1 Wh2 Wh3 Wh4 

PK 25 3,31 1,057 1,01 2,37 1,02 

PK 30 4,89 1,676 1,56 2,41 1,06 

PK 35 6,78 2,322 2,12 2,45 1,11 

PK 40 8,98 2,996 2,67 2,50 1,16 

PK 45 11,49 3,698 3,23 2,54 1,20 

PK 50 14,30 4,429 3,78 2,59 1,25 

PK 55 17,43 5,187 4,33 2,63 1,30 

PK 60 20,86 5,972 4,89 2,68 1,35 

PK 65 24,60 6,786 5,44 2,72 1,40 

PK 70 28,65 7,628 5,99 2,76 1,45 

PK 75 33,01 8,498 6,55 2,81 1,50 

PK 80 37,68 9,395 7,10 2,85 1,56 

PK 85 42,65 10,321 7,65 2,90 1,61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAS FS = 2,5 

 

 
DESLLISCAMENT 

Ev Wv1 Wv2 Wv3 Wv4 
PK 25 2,67 3,23 3,11 6,98 3,59 

PK 30 3,87 5,11 4,82 7,09 3,72 

PK 35 5,30 7,05 6,53 7,20 3,85 

PK 40 6,95 9,06 8,23 7,32 3,99 

PK 45 8,83 11,15 9,94 7,43 4,13 

PK 50 10,93 13,31 11,64 7,54 4,27 

PK 55 13,25 15,54 13,35 7,66 4,41 

PK 60 15,80 17,84 15,05 7,77 4,56 

PK 65 18,57 20,22 16,76 7,89 4,71 

PK 70 21,56 22,66 18,47 8,00 4,86 

PK 75 24,78 25,18 20,17 8,11 5,01 

PK 80 28,22 27,77 21,88 8,23 5,17 

PK 85 31,89 30,43 23,58 8,34 5,33 

 

 

 

 
Eh Wh1 Wh2 Wh3 Wh4 

PK 25 2,99 1,055 1,51 0,72 0,80 

PK 30 4,34 1,666 1,52 0,73 0,82 

PK 35 5,94 2,300 1,54 0,73 0,83 

PK 40 7,79 2,958 1,56 0,74 0,84 

PK 45 9,90 3,639 1,58 0,75 0,86 

PK 50 12,25 4,344 1,60 0,76 0,87 

PK 55 14,86 5,071 1,62 0,77 0,88 

PK 60 17,71 5,823 1,64 0,78 0,89 

PK 65 20,82 6,597 1,66 0,79 0,91 

PK 70 24,17 7,395 1,68 0,80 0,92 

PK 75 27,78 8,217 1,70 0,81 0,93 

PK 80 31,64 9,061 1,72 0,82 0,95 

PK 85 35,75 9,929 1,74 0,83 0,96 

 

 

 

 

 

 

 
 



BOLCAMENT 
Ev Wv1 Wv2 Wv3 Wv4 

PK 25 1,58 3,13 3,02 6,76 3,47 

PK 30 2,29 4,94 4,67 6,87 3,60 

PK 35 3,13 6,83 6,32 6,98 3,73 

PK 40 4,11 8,78 7,97 7,09 3,86 

PK 45 5,22 10,80 9,62 7,20 4,00 

PK 50 6,46 12,89 11,27 7,31 4,14 

PK 55 7,83 15,05 12,93 7,42 4,27 

PK 60 9,33 17,28 14,58 7,53 4,42 

PK 65 10,97 19,58 16,23 7,64 4,56 

PK 70 12,74 21,95 17,88 7,75 4,71 

PK 75 14,64 24,38 19,53 7,86 4,86 

PK 80 16,68 26,89 21,19 7,97 5,01 

PK 85 18,84 29,47 22,84 8,08 5,16 

 

 

 

 
Eh Wh1 Wh2 Wh3 Wh4 

PK 25 3,68 1,259 1,21 2,72 1,40 

PK 30 5,34 1,988 1,88 2,76 1,45 

PK 35 7,31 2,745 2,54 2,81 1,50 

PK 40 9,58 3,531 3,21 2,85 1,55 

PK 45 12,17 4,343 3,87 2,89 1,61 

PK 50 15,07 5,184 4,53 2,94 1,66 

PK 55 18,27 6,053 5,20 2,98 1,72 

PK 60 21,78 6,950 5,86 3,03 1,78 

PK 65 25,60 7,874 6,53 3,07 1,83 

PK 70 29,73 8,827 7,19 3,12 1,89 

PK 75 34,16 9,807 7,86 3,16 1,95 

PK 80 38,91 10,815 8,52 3,20 2,01 

PK 85 43,96 11,851 9,18 3,25 2,07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Finalment aplicant les formules del Factor de Seguretat al Deslliscament i al Bolcament obtenim els 
següents valors per cada cas. 

 

CAS FS = 2 

 

DESLLISCAMENT   
 
∑ Wv Ev tg delta Eh ∑ Wh       

PK 25 14,00 2,40 0,43 2,69 3,60 7,05 -0,91 -7,75 

PK 30 17,24 3,55 0,43 3,97 4,16 8,94 -0,18 -48,68 

PK 35 20,55 4,92 0,43 5,51 4,74 10,95 0,77 14,22 

PK 40 23,93 6,51 0,43 7,30 5,35 13,09 1,95 6,71 

PK 45 27,39 8,33 0,43 9,34 5,98 15,36 3,36 4,57 

PK 50 30,93 10,37 0,43 11,63 6,63 17,76 5,00 3,55 

PK 55 34,53 12,64 0,43 14,17 7,31 20,28 6,86 2,96 

PK 60 38,21 15,13 0,43 16,96 8,01 22,94 8,95 2,56 

PK 65 41,97 17,84 0,43 20,01 8,74 25,72 11,27 2,28 

PK 70 45,80 20,78 0,43 23,30 9,48 28,63 13,81 2,07 

PK 75 49,70 23,94 0,43 26,84 10,26 31,67 16,59 1,91 

PK 80 53,68 27,33 0,43 30,64 11,05 34,83 19,59 1,78 

PK 85 57,73 30,93 0,43 34,68 11,87 38,12 22,82 1,67 

SECCIO MES 
DESFAVORABLE PK85 
Fsd ≥ 1,5 (RECOMENABLE)  

 
BOLCAMENT 

 
W dW Ev*dV Eh*dH     

PK 25 18,23 5,26 3,32 -1,94 -9,38 

PK 30 25,00 7,91 5,97 -1,94 -12,85 

PK 35 32,15 11,16 9,75 -1,41 -22,80 

PK 40 39,70 15,02 14,86 -0,16 -245,15 

PK 45 47,65 19,53 21,50 1,97 24,14 

PK 50 56,02 24,70 29,88 5,17 10,83 

PK 55 64,81 30,57 40,18 9,62 6,74 

PK 60 74,04 37,15 52,63 15,47 4,79 

PK 65 83,71 44,48 67,40 22,92 3,65 

PK 70 93,82 52,58 84,71 32,13 2,92 

PK 75 104,40 61,47 104,76 43,29 2,41 

PK 80 115,44 71,18 127,75 56,57 2,04 

PK 85 126,97 81,73 153,87 72,14 1,76 

SECCIO MES DESFAVORABLE PK85 
FSv ≤ 1,8 ( NO RECOMENABLE)  

 



CAS FS = 2,5 

 

DESLLICAMENT 

∑  Wv Ev tg delta Eh ∑  Wh 
PK 25 16,91 2,67 0,43 2,99 4,08 8,42 -1,09 -7,74 

PK 30 20,73 3,87 0,43 4,34 4,73 10,58 -0,39 
-

27,10 

PK 35 24,63 5,30 0,43 5,94 5,41 12,87 0,53 24,10 

PK 40 28,60 6,95 0,43 7,79 6,11 15,29 1,69 9,07 

PK 45 32,65 8,83 0,43 9,90 6,83 17,83 3,07 5,82 

PK 50 36,77 10,93 0,43 12,25 7,58 20,51 4,67 4,39 

PK 55 40,96 13,25 0,43 14,86 8,35 23,31 6,51 3,58 

PK 60 45,23 15,80 0,43 17,71 9,14 26,24 8,57 3,06 

PK 65 49,57 18,57 0,43 20,82 9,96 29,30 10,86 2,70 

PK 70 53,99 21,56 0,43 24,17 10,80 32,49 13,37 2,43 

PK 75 58,48 24,78 0,43 27,78 11,66 35,80 16,12 2,22 

PK 80 63,04 28,22 0,43 31,64 12,55 39,24 19,09 2,06 

PK 85 67,68 31,89 0,43 35,75 13,46 42,81 22,29 1,92 

  
SECCIO MES 
DESFAVORABLE PK85 
FSd ≥ 1,5 
(RECOMENABLE)  

 BOLCAMENT 

W dW Ev*dV Eh*dH 
PK 25 24,66 6,64 2,90 -3,74 -6,59 

PK 30 33,74 9,79 4,29 -5,50 -6,13 

PK 35 43,27 13,59 5,98 -7,62 -5,68 

PK 40 53,25 18,09 7,98 -10,11 -5,27 

PK 45 63,71 23,30 10,32 -12,98 -4,91 

PK 50 74,64 29,25 12,99 -16,26 -4,59 

PK 55 86,05 35,96 16,02 -19,94 -4,32 

PK 60 97,96 43,46 19,42 -24,03 -4,08 

PK 65 110,37 51,77 23,21 -28,56 -3,86 

PK 70 123,29 60,92 27,39 -33,53 -3,68 

PK 75 136,73 70,94 31,98 -38,96 -3,51 

PK 80 150,70 81,84 37,00 -44,84 -3,36 

PK 85 165,21 93,66 42,45 -51,21 -3,23 

SECCIO MES DESFAVORABLE PK85 
FSv Negatiu ≡ es mante estable front 
al bolcament 
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ANNEXE NUM. 6 JUSTIFICACIO HIDRAULICA DEL DRENATGE  
 

 
6.1 Introducció: 
 
 Aquest annex s'inclou dintre de l'Estudi  “Alternativa constructiva a la inestabilitat de terres del IES 
de Sant Esteve Sesrovires” 
 
Per la elaboració d'aquest annex s'han seguit les  instruccions de l'annex de  OC 17/2003 
“Recomendaciones para el proyecto y  construcción del drenage subterráneo en obras de carretera” 
així com les prescripcions del PG3 (art.330-333 ,art. 420 i art. 421 ). 
 
 
 
6.2 Àmbit d'aplicació: 
 
L’àmbit d'aplicació d'aquest annex, és justificar el sistema de captació i conducció d’aigües del 
subsòl per protegir contra la infiltració d’aigua a la obra de contenció de terres (Mur Escullera), així 
com les zones verdes y les zones previstes per pistes esportives o d'esbarjo del Centre. 
 
La funció del drenatge serà evacuar l'aigua infiltrada procedent de la pluja o del reg (en cas 
d’instal·lar-se) i s’evacuarà al Torrent de Ca n’Estella que està a la vora del solar. 
 
Els cabals d'escorrentia presentaran circulació vertical cap a la capa d'argila de baixa permeabilitat, 
sobre la que es suposa un flux suphortizontal; per tal de facilitar la circulació vertical de l'aigua es 
disposarà una capa de material filtrant amb pendent necessària i es projectarà una xara de drens. 
 
Per afavorir el flux suphorizintal, es donarà pendent del 2% a la capa de argila, i es compactarà 
adequadament. 
 
Al APÈNDIX 1 s'inclou el diagrama de flux per determinar el cas del recorregut de les aigües 
infiltrades, segons indica la OC 17/2003, obtenint així un cas d’aplicació de referencia. 
 
Segons el geotècnic,  amb una profunditat d'assaig major de 10m, i  arribant a un estrat rocós, no es 
troba existència d'aigua, per tan, el nivell freàtic no interfereix en el nostre àmbit d'aplicació. 
 
La zona d'estudi no es veu afectada per les gelades. 
 
 
 
6.3 Criteris de disseny 
 
6.3.1 Elements de drenatge: 
 
-Drens lineals: 
 
Format per una sèrie de tubs units entre si, amb capacitat per admetre el pas de l'aigua a traves de 
les seves parets ranurades, assentats en una rasa i envoltats de material granular filtrant; col·locats 
correctament permeten la captació d'aigües d’infiltració. 
 
- La seva pendent mai serà  inferior al 5‰. 
 
- Segons recomanació de la OC 17 /2003 el seu diàmetre inferior no serà inferior de 150mm. 



- S’emplaçaran geotèxtils com elements de separació i filtre segons s’especifica als articles 290 i 
422 del PG-3. 
 
 
-Drens superficials: 
 
Constituïts per una capa filtrant d’espessor variable, per la captació d'aigua i la seva conducció a un 
dren lineal que la evacua al col·lector o obra de desguàs. 
 
- En el nostre cas es preveu un encatxat de graves, es a dir, una/es capa/es de material filtrant, 
disposada/es al terreny natural amb inclinació del 4% cap el drens lineals; es projecta per efectuar 
la recollida i evacuació de l'aigua. L'aigua es filtrarà a traves del material de replè i fluirà per 
aquest  fins una rasa drenant que ubicarà en el seu fons el propi dren, aquest reconduirà l'aigua fins 
un col·lector central. Com acabat es preveu una capa de sauló (20cm), per tan, es preveu una capa 
de material filtrant que faci la transició entre el sauló i les graves del encatxat. (En cas de fer-se una 
pista esportiva es poden eliminar aquestes dues capes ultimes d’acabat) 
 
- El material de replè haurà de complir les condicions de filtre, segons les especificacions del article 
421 del PG-3. 
 
Al APENDIX 1 es redacten les especificacions d'aquests elements. 
 
 
-Pericons 
 
Elements d’unió entre drens lineals que es col·loquen en les trobades de dos drens o canvis de 
direcció, pendent brusca i/o secció. 
 
- Els pericons cecs es situaran en les unions entre drens lineals secundaris, i com a mínim un cada 
50m de dren,  la seva execució s’ajustarà a les especificacions del PG3. 
 
- Les dimensions mínimes interiors seran de: 
 
80cm x 40cm      per h < 1,5m 
100cm x100cm   per h > 1,5m 
 
Es poden utilitzar peces especials prefabricades, en aquest estudi es preveu l’execució amb paret de 
maó arrebossada interior y exteriorment. 
 
- Els pericons amb profunditat > 1,5m seran visitables. 
 
- Els pericons de registre seran accessibles amb la finalitat de conservació i neteja dels drens. 
 
- En el nostre cas, degut a que tenim un terreny argilós i/o llimós caldrà executar pericons de 
ventilació que permetin l’entrada d'aire al sistema de drenatge, caldrà connectar els pericons cecs al 
exterior, mitjançant un tub, o bé,  a través dels pericons de registre que mantenen la ventilació a 
traves dels orificis de  la tapa. 
 
- Per evitar acumulacions d'aigua en contacte entre la rasa i els pericons es projectarà en el fons de 
la rasa en tota la seva longitud entre cares exteriors de pous, una solera de formigó, 
impermeabilitzada amb pintura bituminosa; el dren estarà embegut com a mínim 5cm a la secció 
de la inserció amb el pou, es segellarà la unió entre dren i pou. 
 
 



-Col·lector 
 
Conducte no drenant que  rep l'aigua del sistema de drenatge i la condueix al desguàs, en el nostre 
cas s’evacuarà al propi Torren de Can Estella, s’executarà segons les especificacions del PG3 i en 
caràcter general la norma 5.2 IC “Drenaje superficial”. 
 
Segons recomana els articles 330, 331 i 333 del PG-3 per tal de garantir la estanquitat en aquest 
punts en el cas de possibles filtracions es segellaran les juntes, es deixa a risc i ventura de la 
Direcció d’Obra el prendre altres mesures com a encamisat de tubs. 
 
 
-Obra de desguàs 
 
El desguàs s’efectuarà cap a la conca natural del  torrent; a la sortida s’executarà un pericó de 
desguàs; es protegirà el terreny contra l’erosió mitjançant un empedrat (restes d’escullera). 
 
Es situarà el nivell de sortida suficientment alt de forma que s’impedeixi la seva inundació o 
enterrament. 
 
Es protegirà la sortida amb una malla metàl·lica per impedir la entrada de rosegadors. 
 
 
 
6.4 Solucions adoptades: 
 
6.4.1 Drenatge de l'explanada: 
 
El recorregut de les aigües infiltrades, no pot discorre per sols marginals segons especifica es 
articles 330, 331 i 333 del PG-3, per tan, aquesta capa de terreny natural serà restituïda  per material 
tolerable tal i com indiquen els articles 420 “Zanjas drenantes”, 421 “Rellenos localizados de 
material drenante”. 
 
Aproximem l’àmbit d'estudi de la explanada al cas particular de drenatge per camps d'esports, amb 
previsió de que el terreny estigui en condicions per futurs espais polivalents. 
 
- El sistema de drenatge estarà constituït per una xarxa de drens tubulars en “parrilla” sota un 
encaxat de graves. 
 
- La superfície del terreny sobre el que està assentat l'encatxat tindrà una pendent del 4% cap els 
drens i el seu espessor mínim serà de 20cm. 
 
- Els drens desaiguaran a un col·lector situat al eix central i tindran una pendent del 1%. 
 
- Les canalitzacions en els seus corresponents pericons i pous de registre no hauran de constituir 
vies d'infiltració, per tant, no constituiran  punts baixos, es segellaran les juntes i 
s’impermeabilitzaran les seves soleres . 
 
- La seva separació S, profunditat mínima P i diàmetre D es determinen en el càlcul, punt 6.5. 
 
 
6.4.2 Drenatge del talús 
 
S' executaran drens lineals a peu de talús, en el cas del talús B el propi dren del talús pertany a la 
xarxa de drens de l'explanada; en el cas del talús A, el dren es connectarà al pou d’unió amb 



l’explana. 
 
 
6.4.3 Drenatge del mur de contenció 
 
El tipus de drenatge ve determinat en funció de les característiques del terreny del trasdos; en 
aquest apartat es té en compte les indicacions de “guia para el proyecto y la ejecucion de muros de 
escullera en obres de carretera”, espessor mínim del material filtrant del trasdos 1m.  
Degut a que el terreny on assenta el mur es argilós, es disposarà una capa filtrant sota la cimentació 
del propi mur, es recollirà l’aigua infiltrada amb dos drens lineals que evacuaran l’aigua cap el 
exterior. 
 
En el DOCUMENT 2:  PLANOLS, es reflexen les seccions del drenatge del mur dels perfils finals. 
  
Com a coronació del mur esta previst un camí de sauló (g = 20cm), aquest tindrà una pendent del 
4% aigües a dintre de l’explanada, per evitar que l'aigua d’escorrentia afecti al reblert granular o al 
propi mur,  es disposarà una canal de recollida d’aigües a peu de talús A, mitjançant peces 
prefabricades de formigó. 
 
 
 
6.5 Justificació del dimensionament del diàmetre D i separació S dels drens 
 
6.5.1 Estimació del cabal de càlcul de tubs drenants 
 
El cabal de càlcul s'estima com: 
 
QL = q . B . L 
 
On: 
 
QL  =  Cabal de càlcul del tub drenant 
   q =  Cabal unitari d'infiltració 
   L =  Longitud entre arquetes o pous de registre consecutius 
   B =  Amplada de càlcul 
 
 
- La Taula 1 permet estimar els valors dels cabals unitaris (q) segons l'estat de impermeabilització 
superficial 
 
Taula 1 
 
 
Estat d'impermeabilització superficial  Alt  Mig  Baix  
Cabal unitari, q ( l / (m2.s)) 10-5 10-4 10-2 

 
 
Degut a que les superfícies no revestides representen menys d'un 30% de l’àrea d'estudi,  tal i com 
indica l'OC 17/2003, es considera pel nostre cas que, l'estat d’impermeabilització es baix, obtenint 
un coeficient de 10-2 
 

Si considerem que L = 50 m, longitud mínima entre pericons i B = 0,45m, ample estandarditzat i 
mínim per la maquinaria d’excavació, obtenim que el nostre cabal es de 2,25 m3/s. (Si tenim en 
compte el diàmetre de 160mm, obtenim un cabal de 3,05m3/s) 



6.5.2 Drenatge del mur de contenció 
 
- La Taula 2 permet determinar el diàmetre D, en mm, del dren tubular, en funció de l'alçada del  
mur i del tipus de tub utilitzat. 
 
Taula 2 
 
 

Tipus de tub  

Alçada de mur (m)  Formigó poros  PVC 

≤3 100 90 
>3 125 110 

 
 
- La Taula 3 permet determinar el diàmetre D, en mm, del dren tubular en funció del tipus de 
terreny i del tipus de tub empleat 
 
Taula 3 
 

 Tipus de tub  
Tipus de terreny  Formigó poros  PVC 

Argila o limo 100 90 

Arena o Grava Taula Taula 3.1 

 
Si es té en compte el terreny inicial (argila) no complim la recomanació mínima de la OC 17/2003 
per tubs de drenatge en murs, amb un diàmetre igual o major de 100mm. 
 
Taula 3.1 
 

 Tub de PVC   

 Caudal Q ( l / s )   

h/l           

5   1 2 3 4 8 15  

6   1 2 3 5 9 17  

7   1 2 4 5 10 18  

8   1 2 4 5 11 19  

9  0,5 2 2 4 6 11 20  

10  0,5 2 3 4 6 12 21  

12  0,6 2 3 5 7 13 23  

14  0,6 2 3 5 7 14 25  
16  0,7 2 3 5 8 15 27  
18  0,7 2 3 6 8 16 29  
20  0,7 2 4 6 9 17 30  
25  0,8 3 4 7 10 19 34  
30  1 3 4 8 11 20 37  
35  1 3 5 8 11 22 40  
40  1 3 5 9 12 24 43  
45  1 3 5 9 13 25 45  
50  1 4 6 10 14 26 48  
          

 D 50 75 90 110 125 160 200 mm  
 



 
Com el terreny serà substituït per material granular, i tot i que no mantenim la secció que indica la 
taula A, ja que la nostre relació h/c seria cero, degut a que el nostre drenatge esta per a la cota de la 
vorera, aproximem l’estudi al primer cas de la taula 3.1, (h/l = 5). 
 
- Per un cabal de 2,25 m3/s; d = 90mm 
- Per un cabal de 3,05 m3/s; d = 110mm 

 
 
Sent l'alçada del mur la condició més restrictiva i “seguint” les indicacions de la taula 3.1, segons la 
composició del terreny, es determina per aquets Estudi, que el dimensionament del tub per el 
drenatge del mur escullera tan al trasdos com a la seva sabata serà un diàmetre igual a 110mm. 
 
 
 
6.5.3 Drenatge de l'explanada 
 
- La taula 4 permet determinar per a  cada zona pluviomètrica d’intensitat màxima de pluges A, 
B,C determinades en el Mapa 1, el diàmetre D, en mm i la separació, en m, dels drens en funció del 
tub empleat i de la longitud total L del dren aigües a dalt del punt considerat. 
 
En les zones d'ús més intens dintre del camp, la separació S entre drens es reduirà a la meitat del 
valor obtingut a la taula. 
 
 
Mapa 1 
 

 
 
 



Mapa de precipitacions màximes en 1h per un període de retorn de 10 anys 
Zona A < 30 mm/h 
Zona B 30 a 50 mm/h 
Zona C > 50 mm/h 
 
 
La població de Sant Esteve de Ses Rovires pertany a la comarca del Baix Llobregat, població de 
Barcelona, per tan estem a la Zona B. 
 
 
Taula 4 
 
 

 Tipus de tub    

 PVC Formigó poros  Separació S  
Zona  Longitut (m)  Longitut (m)  (m) 

A 5 14 23 38 54 105 190 10 18 33 52 111 202 329 15 

B 4 11 19 32 44 86 156 8 15 27 43 92 166 270 12 

C 3 10 16 27 38 73 132 7 12 23 36 77 140 228 10 
                
 50 75 90 110 125 160 200 80 100 125 150 200 250 300  

 Diàmetre D en mm)  Diàmetre D en mm   

 
 
Tal i com indica la taula 4, el diàmetre del tub de PVC que es requereix per una longitud de dren de 
76,74m (es considera tota la longitud del talús B) i que pertany a una zona pluviomètrica B (30 a 
50 mm/h), es de 160mm i la seva separació S es de 12m, obtenint així la justificació pel 
dimensionament de la xarxa de drens. 
 
 
 
- Si consultem la taula 5 on es  permet determinar la separació S, en m, entre drens en funció del 
tipus de terreny i composició. 
 
Taula 5 
 
 Composició en %  Separació S  
Tipus de sòl  Sorra  LLim  Argila  (m) 
Sorra 80-100 0-20 0-20 50 

Sòl sorrenc 50-80 0-50 0-20 40 

Sòl llim-sorrenc 30-50 30-50 0-20 30 

Sòl llimós 0-50 50-100 0-20 25 

Sòl argilo-sorrenc 50-80 0-30 20-30 20 

Sòl argilós 20-50 10-50 20-30 18 

Sòl argilós-llimós 0-30 50-80 20-30 16 

Argila-sorrenca 55-70 0-15 30-45 14 

Argila-llimosa 0-15 55-70 30-45 12 

Argila 0-55 0-55 30-100 10 

 
 
i segons les dades del geotecnic del nostre terreny,  sòl argilo-llimós i argilo-sorrenc,  la separació 



de drens en la zona de la explanació seria de 14 i 12 m segons el cas. 
 
Sent la distribució S=12m la mes desfavorable, i per tan mes del costat de la seguretat, tot i tenir en 
compte la composició del terreny, indiquem que serà la distribució escollida pel dimensionament 
del drenatge de l'explanada. 
 
A falta de disposar de les peticions i/o millores del Centre perquè l'espai estigui condicionat per 
adaptar pistes esportives del tipus pàdel, tennis, voleibol..., es considera, la zona d'ús més intensa,  i 
degut a no ser una gran extensió de terres i no suposar un augment significatiu en el pressupost, i 
per altre banda, sent la situació òptima, tota la superfície de la explanada. 
 
Es dimensiona la xarxa de drens amb la meitat de la separació obtinguda de les taules S=6m 
 
 
 
6.6 Plànols d'obra: 
 
Al DOCUMENT Nº2  plànols, s'annexen els diferents plànols que defineixen les solucions 
adoptades  pel sistema de captació i conducció d’aigües del subsòl que recull aquest estudi. 
 
 
 
6.7 Control de qualitat 
 
Al DOCUMENT 3 d’aquest Estudi es redacten les condicions de qualitat tan del materials i equips, 
com del procés d’execució a seguir en les diferents partides d’obra que composen aquesta fase. En 
el seu defecte caldrà complir les condicions funcionals i de qualitat fixades en el PG-3 així com les 
corresponents normes i disposicions vigents relatives a la fabricació i control industrial o en el seu 
defecte, les normes UNE que s’indiquin: 
 
Especificació   Norma UNE   

ASD-1 Tub de PVC   53-114-73  

ASD-4 Material filtrant   7050;7040  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APENDIX 1: 
 

ESPECIFICACIONS DELS ELEMENTS DE DRENATGE 
 

 
 
 
 
 
 
 



ESPECIFICACIONS DELS ELEMENTS DE DRENATGE: 
 
 
 
ASD-5 Encatxat 

 
 
 

 
 
 
 
EFH-3 Grava. Replè de 15 cm de gruix de grava 
de 20 a 50mm,estesa uniformement i 
compactada. 
 
ASD-4 Material filtrant. Capa de material filtrant 
de 20cm de gruix, estes uniformement i 
compactat. 
 

 
 
 

   
ASD-8 Rasa drenant amb dren de tub de 
PVC  ranurat  

 
 
 
 
 
 

ASD-1 Tub de PVC. Tipus ranurat, de 
diàmetre 160mm, es disposarà en una rasa de 
profunditat P segons dimensionament, sobre 
un llit de material filtrant de 10cm de gruix. 
S'iniciarà la col·locació a partir del pericó de 
registre al inici de la xarxa, amb la “copa” en 
el sentit de la pendent; els tubs s’introduiran 
com a mínim 5 cm en els pericons i/o pous de 
registre. 
 
ASD-4 Material filtrant. Capa de material 
filtrant de 20cm de gruix, estes uniformement 
i compactat. 
 
ADZ-12 Replè de rasa. En el nostre cas, 
degut a que tenim terreny de categoria 
marginal serà restituït per material tolerable, 
per capes de 20cm. En els últims 50cm 
superiors s'ha d'obtenir una densitat seca del 
100% del Proctor Normal (PN) i del 95% per 
la resta del replè. 

 
. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

APENDIX 2: 
 

DIAGRAMA DE FLUXE PER LA DETERMINACIO DEL CAS DE 
RECORREGUT DE LES AIGUES INFILTRADES 

 
MAPA ZONES PLUVIOMETRIQUES 



 



 
 
A partir de les dades del geotècnic; disposem, fins a una profunditat de 4,37m, segons els sondejos 
una capa de terreny  llim-argilós (IP 18,3%, K.aprox = 10-6cm/s), i una capa  mes superficial, de 
gruix 0,60m de terra vegetal, que segons la seva composició pertany a un sòl marginal. 
 
Per tant, i recordant que, el recorregut de les aigües infiltrades, no pot discorre per sols marginals 
segons especifica es articles 330, 331 i 333 del PG-3 serà restituïda per material tolerable tal i com 
indiquen els articles 420 “Zanjas drenantes”, 421 “Rellenos localizados” de material drenante”  del 
mateix PG3. 
 
Segons el diagrama de flux prenem com a referencia per aquest estudi, el cas particular E, 
“Explanada permeable i sol de l'explanació o de la obra de replè de baixa permeabilitat”. 
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A. EMORIA  
 
A.1 MEMÒRIA 
 
 
1.1 Dades generals i objecte del projecte 
 
La redacció d'aquest estudi de Seguretat i Salut, està realitzat per a la seva aplicació en el cas de dur 
a terme les obres de condionament del terreny del  IES de SANT ESTEVE SESROVIRES 
L'Estudi ha estat redactat per l'Enginyer Anna Rebollo Rodríguez 
La promoció de les obres les realitzaria GISA (Gestió d’Infraestructures Societat Anònima), per 
pertànyer a una ampliació o millora de l'IES de SANT ESTEVE. 
 
 
1.2 Autor de l'estudi de seguretat 
 
L'autor del present Estudi de Seguretat és l'Enginyer : Anna Rebollo Rodríguez 
La redacció d’aquest estudi es basa en la documentació aportada per l'autor de l'estudi i que 
consisteix en el estudi d'alternatives a la inestabilitat de terres de l'IES de Sant Esteve de Sesrovires  
 
 
1.3 Objectiu 
 
L'objectiu de l'Estudi de Seguretat és que serveixi per prendre unes directrius bàsiques a l'empresa 
constructora per dur a terme les seves obligacions en el camp de la prevenció de riscos 
professionals, facilitant el seu desenvolupament, sota el control del Coordinador de Seguretat i 
Salut, i en el seu defecte per la Direcció Facultativa, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 
d’octubre, (BOE núm. 257, de 25 d’octubre de 1997), pel qual s’estableixen disposicions mínimes 
de seguretat i salut a les obres de construcció.  
 
Les fases d'obra que tindran caràcter d'atenció especial seran, les següents: 
 
 
- Buidat de terres i excavació de rases. 
- Terraplenat i compactat. 
- Fonamentació i mur de contenció (Escullera). 
- Ram paleta (Execució de pous), 
- Instal·lacions (Drenatge). 
- Treballs de Jardineria. 
- Acabats (Col·locació de mobiliari urbà i protecció). 
 
 
 
A.2 PREVISIONS SOBRE LA REALITZACIÓ D'OBRA 
 
 
2.1 Termini d'execució. 
 
El termini previst per a l'execució de les obres es fixa en 4 mesos. 
 
 



 
2.2 Pressupost de les obres 
 
El pressupost d'execució per contracta és de 48.604,60 euros. (no hi ha inclòs el cost de les mesures 
de seguretat i salut en el treball). 
 
 
 
2.3 Nombre d'operaris 
 
En base als estudis de planejament per a l'execució de l'obra, s'estima que en els moments de 
màxima coincidència de personal en les diverses parts d'obra serà d'un total de 25-30 operaris, entre 
personal qualificat i no qualificat; podent-se considerar que per cada etapa es preveu el següent 
nombre d'operaris: 
. 
- Buidat de terres- 
- Excavació de rases: 12 
- Terraplenat: 12 
- Fonamentació i mur de contenció (Escullera): 15 
- Ram paleta (Execució de pous): 11 
- Instal·lacions (Drenatge): 11 
-Treball de Jardineria: 13 
-Acabats: 8 
 
 
 
2.4 Descripció de l'obra 
 
L'Estudi contempla la adequació a l'entorn a traves de la construcció d'un Mur Escullera per restablir 
la inestabilitat de les terres de la zona d'urbanització de l'IES de Sant Esteve Sesrovires. 
 
Les superfícies construïdes són les següents: 
 
Talús A: 1.000,68 m2 
Talús B: 816,10 m2 
Explanada: 1.143,59 m2 
 
PLANTA TOTAL: 2.960,37 m2 
 
 
 
2.5 Interferències en serveis i condicions de serveis. 
 
Els vials perimetrals del solar estan urbanitzats i tenen dotació de serveis: d'aigua, clavegueram i 
electricitat. 
 
 
 
 
 
 



2.6 Unitats constructives que composen l'obra 
 
- Moviment de terres. 
- Fonamentació i mur de contenció. 
- Ram paleta  
- Instal·lacions de drenatge  
- Treball de Jardineria 
- Paviments. 
- Pintura. 
- Altres. 
 
 
 
A.3 VERIFICACIONS I TREBALLS PREVIS 
 
 
3.1 Instal·lacions Provisionals a l'Obra 
 
3.1.1 Oficines 
3.1.2 Vestuari 
3.1.3 Lavabos: WC i lavabos. 
3.1.4 Menjadors. 
3.1.5 Tancat i senyalització. 
3.1.6 Extinció d'incendis. 
 
 
3.2 Instal·lacions recolzament obra 
 
3.2.1 Magatzem. 
3.2.2 Sitja. 
 
 
3.3 Muntatge d'Instal·lacions en el transcurs de l'obra. 
 
3.3.1 Instal·lació elèctrica 
3.3.2 Evacuació de runes 
3.3.3 Càrrega i descàrrega 
 
 
3.1.1 Oficines 
 
S'habilitarà una zona, indicada en els plànols per oficina tècnica d'obra amb una superfície total de 
13,80m2, d’altura mínima del sostre de 2,30m. Habilitada amb quadre elèctric. 
 
 
3.1.2 Vestuaris 
 
S'habilitarà una zona, indicada en els plànols per vestuaris amb una superfície total de 10m2, 
d’altura mínima del sostre de 2,30m. Es col·locaran seients i armaris o taquilles individualitzades 
amb clau per guardar la roba i el calçat. 
 



3.1.3 Lavabos 
 
El lavabo disposarà de 2 dutxes i 2 lavabos col·lectius amb 2 aixetes, proveïts de sabó i 2 miralls. 
Es dotarà de tovalloles individuals o bé disposarà d’assecador d'aire calent, tovallolers automàtics o 
tovalloles de paper. 
S'instal·laran dos cabines sanitàries (WC), disposaran de descàrrega automàtica d'aigua corrent i 
paper higiènic. La dimensió mínima de les cabines serà 1x1,20x2,30. Les portes impediran 
totalment la visibilitat des de l'exterior i estaran proveïdes de tancament interior i d'un penjador. 
Els (WC) s'instal·laran i conservaran en les condicions degudes de desinfecció, desodorització i 
supressió d'emanacions. 
 
 
3.1.4 Menjadors 
 
S'habilitarà una zona, indicada en els plànols per menjador amb una superfície total de 15 m2. 
d’altura mínima del sostre de 2,30 m. Es col·locaran taules o cadires o bancs sanitaris, es disposarà 
de microones. 
 
 
- Els terres, parets i sostres dels WC, lavabos, vestuaris i sales seran contínues, llisos i 
impermeables, enllustrats en tons clars i amb materials que  permetin netejar-ho amb líquids 
desinfectants o antisèptics amb la freqüència necessària. 
 
- Quedarà prohibit utilitzar aquests locals per usos diferents d'aquells els quals estan destinats. 
 
 
3.1.5 Tancat i senyalització 
 
Es tancarà tot el perímetre de l'obra amb tanca metal.lica. Es disposarà d'una porta per l'entrada de 
camions i maquinària, situada a la carretera de Can Amat, amb una amplada de 5 metres lliures i una 
entrada lateral per l'accés dels treballadors a l'obra; A l’altre extrem de la obra es disposarà la 
mateixa senyalització com accés secundari “habilitat” en cas d’emergència o influencia màxima per 
sortida de camions tot i no disposar de porta. 
 
Es col·locaran senyals adients a tots els llocs.  
 
A tots els accessos a l'obra i a totes les façanes de les tanques: 
 
- Prohibit l'accés a l'obra de persones alienes. 
- La obligatorietat de protecció al cap. 
 
 
A l'accés de camions i maquinària: 
 
- Senyal de Stop per la sortida de vehicles de l'obra. 
 
 
Als voltants de l'accés de camions, fora al carrer i a 10 m de l'accés: 
 
- Perill sortida de camions. 
 



A tots els quadres elèctrics: 
 
- Perill de Risc elèctric. 
 
 
A la zona d'entrada del personal a l'obra: 
 
- Ús obligatori de protecció al cap 
- Protecció obligatòria de vies respiratòries. 
- Protecció obligatòria de l'oïda 
- Protecció obligatòria de la vista 
- Protecció obligatòria de les mans. 
- Protecció obligatòria dels peus. 
 
 
Als magatzems de fustes, pintures i materials perillosos: 
 
- Risc d'incendis. Materials inflamables. 
- Risc d'intoxicació. Materials perillosos. 
 
 
3.1.6 Extinció d'incendis 
 
Es col·locarà un extintor al quadre elèctric general, així com a la zona de magatzem. 
La classe i tipus d'extintor serà l'adient a cada tipus de material i a la classe de foc que podrien 
provocar. 
 
 
 
3.2 Instal·lacions recolzament obra 
 
3.2.1 Magatzem. 
3.2.2 Sitja. 
 
 
3.2.2 Sitja 
 
La ubicació exacta en posició vertical de la sitja sobre el bastiment, serà aconseguida mitjançant els 
caps lligats per a tal utilització als "peus drets" de la sitja, governats per dos homes als quals guiarà 
el capatàs a l'operació. Es prohibeix expressament, tocar la sitja directament amb les mans durant 
les operacions d'ubicació, en prevenció dels accidents per moviments pendulars o oscil· latoris. 
Una vegada rebut el bastiment de la sitja, es procedirà immediatament a realitzar les operacions 
d'immobilitzat i d'instal·lació, aquesta maniobra si definitavent es col·loca on planteja l’ESS es 
realitzarà fora de l’horari escolar recreatiu 
 
 
Anàlisis de riscos: 
 
- Bolcada de la sitja durant les operacions de càrrega i descàrrega sobre camió. 
- Bolcada de la sitja durant les operacions de posades en obra i servei. 
- Bolcada per fallida de la fonamentació. 



- Atrapa-me’n de persones durant operacions de càrrega i descàrrega. 
- Creació d'ambients pulverulents. 
- Caigudes des d'altures interiors i exteriors durant operacions de manteniment. 
- Altres. 
 
 
Mesures preventiu tipus: 
 
- L'operació de descàrrega de la sitja des del camió que ho subministra es realitzarà mitjançant grua 
torre o camió grua. La sitja se suspendrà de tres punts de suspensió en posició horitzontal, 
mitjançant balancí (o aparell indeformable), dipositant-lo en paral·lel al costat del camió. 
- El transport fins al bastiment de recolzament es realitzarà en posició horitzontal, suspès mitjançant 
balancí (o aparell indeformable), mitjançant grua). La càrrega es guiarà mitjançant caps de govern 
fets anar per dos operaris que estaran dirigits per un capatàs. 
- Una vegada propera al bastiment, s'enganxarà el balancí (o aparell indeformables), a les esperes de 
coronació de la cara inferior de la sitja. 
S'aclarirà la zona de personal, conclosa això s'iniciarà la maniobra de canvi de posició fins a la 
vertical. 
- La sitja de ciment serà subministrat a l'obra sobre camió, inclús amb el balancí (o aparell 
indeformable), de càrrega i descàrrega, enganxat als punts de suspensió de la sitja, disposat amarrat 
en paral·lel a un dels laterals de la caixa de camió. 
- Els enganxaments i desenganxaments del balancí s'efectuaran, prèvia suspensió des de grua, amb 
la sitja totalment immobilitzada, accionant els pestells i ganxos des d'una escala de mà sòlidament 
recolzada contra la paret vertical de la sitja. L'operari executor estarà proveït de cinturó de 
seguretat amarrat a la pròpia sitja. 
- En prevenció de sobrepressions que creïn "núvols de pols", el ciment es transvasarà comprimit de 
cisterna de sitja, a un màxim de 2 atmosferes. 
- S'instal·laran filtres de mànega per evitar els núvols de pols a la xemeneia de la sitja i la seva 
sortida a l'exterior. 
- Les operacions d'accés a la boca superior de la sitja es realitzarà mitjançant l'escala vertical 
proveïda d'anells de seguretat anticaiguda, de la qual d'estar dotada. 
- La boca superior de la sitja estarà rodejada, excepte pel lloc de desembarcament de l'escala d'accés, 
per una barana de 90 cm d'alçada, dotat de passamans, barra intermèdia i sòcol. L'accés, una vegada 
sobre la sitja, la tancarà el treballador amb una cadena o barra de seguretat. La zona superior de la 
sitja estarà dotada d'ancoratges en els quals lligar amarrar el mosquetó del cinturó de seguretat, en 
cas d'emergència. 
 
Peces de protecció personal: 
 
- Roba de treball. 
- Ulleres antipols. 
- Careta amb filtre mecànic específic recanviable. 
- Les pròpies del treball específic de manteniment a realitzar (soldadura, neteja, pintura,...). 
 
 
En cas de coincidir amb l’alumnat del Centre, es prohibeix fer qualsevol maniobra amb la Sitja, es 
cedirà el torn a alumnat i/o personal del Centre per gaudir de les seves instalacions; en cas de ser 
inviable el Contractista esta obligat a informar al Coordinador de Seguretat i Salut per emetre una 
ACTA DE COORDINACIÓ DE TREBALLS  amb el consentiment del Centre. 
 
 



3.3 Muntatge d'Instal·lacions en el transcurs de l'obra. 
 
3.3.1 Instal·lació elèctrica. 
 
Anàlisis de riscos: 
 
- Contactes elèctrics directes. 
- Contactes elèctrics indirectes. 
- Els derivats de caigudes de tensió a la instal·lació per sobrecàrrega. 
- Mal funcionament dels sistemes mecanismes de protecció. 
- Mal comportament de les preses de terra. 
- Cremades. 
 
 
Mesures preventives a adoptar pels cables: 
 
- El calibre o secció dels cables serà sempre l'adequat per a la càrrega elèctrica que ha de suportar, 
en funció del càlcul realitzat per la maquinària i il· luminació prevista. 
- Els fils tindran la funda protectora aïllant sense defectes apreciables. No s'admetran trams 
defectuosos. 
- Les caixes d'interruptors es penjaran en els paraments verticals o de peu als drets estables. 
 
 
Mesures preventives a adoptar pels quadres elèctrics: 
 
- Seran normalitzats de PVC segons Norma UNE-20324. 
- Encara que sigui de tipus per a la intempèrie es protegiran de l'aigua de pluja mitjançant viseres 
eficaces amb protecció addicional. 
- Es posarà adherida sobre la porta un senyal normalitzat de perill electricitat. 
- Es penjaran pendents del taulell de fusta rebuts als paraments verticals o bé a peu dret. 
- Els quadres elèctrics tindran preses de corrent per connexions normalitzades blindades per a la 
intempèrie. 
- Els quadres elèctrics estaran dotats d'enclavaments elèctrics d'obertura. 
 
 
Mesures preventives a adoptar per a les preses d'energia: 
 
- Les preses de corrent dels quadres s'efectuaran dels quadres de distribució, mitjançant clavilles 
blindades. 
- Cada presa de corrent subministrarà energia elèctrica a un sol aparell, màquina o màquina-eina. La 
tensió sempre estarà a la clavilla femella, mai al mascle. 
 
 
Mesures preventives a adoptar per protecció de circuits: 
 
- Els interruptors automàtics s'instal·laran a totes les línies de presa de corrent dels quadres de 
distribució i d'alimentació a totes les màquines,aparells i màquines eina de funcionament elèctric. 
- Els circuits generals estaran també protegits amb interruptors. 
- Les preses de terra de quadres generals diferents seran elèctricament independents. 
- Els quadres elèctrics de distribució s'ubicarà sempre en llocs de fàcil accés. 
- Els quadres elèctrics sobre peus drets s'ubicaran a un mínim de 2 metres dels caires d'excavació. 



- Els sitges a instal·lar en aquesta obra, estaran dotats d'un mecanisme antivolta a la ranura. 
- La distribució general, des del quadre general d'obra als quadres secundaris, s'efectuarà, mitjançant 
mànega elèctrica antihumitat. 
- L'estesa dels cables i mànegues, s'efectuarà a una altura mínima de 2m. en els llocs de vianants i de 
5m. en els vehicles mesurats sobre el nivell de paviment. 
-  Empalmes entre mànegues sempre estaran elevats. Es prohibeixen mantenir-los al sòl. 
- Els empalmes provisionals entre manegues es realitzaran mitjançant connexions normalitzades 
estanques antihumitat. 
- Es prohibeix l'aïllament de connexions mitjançant cinta aïllant convencional, usar fundes 
termoretràctils. 
- El traçat de les mànegues de subministrament elèctric a la planta serà penjat, a una altura sobre el 
paviment al voltant dels 2 metres. 
- El traçat de les mànegues de subministrament elèctric no coincidirà amb el de subministrament 
provisional d'aigua a la planta. 
- Les mànegues allargadores provisionals es connectaran mitjançant connexions normalitzades, 
estanques d'humitat. 
 
 
Mesures preventives a adoptar pels interruptors: 
 
- S'ajustaran a allò especificat pel Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
- Els interruptors s'instal·laran a l'interior de caixes normalitzades, proveïdes de porta d'entrada amb 
pany de seguretat. 
- Les caixes d'interruptors tindran adherida a la porta un senyal normalitzat de perill electricitat. 
- La instal·lació d'enllumenat general, per a les instal·lacions provisionals d'obra estarà protegit per 
interruptors automàtics magnetotèrmics. 
- Tota la maquinària elèctrica estarà protegida per un interruptor diferencial. 
- S'instal·laran disjuntors diferencials d'acord amb les següents sensibilitats: 
 
300 mA: alimentació a la maquinària. 
 30 mA: alimentació a la maquinària com a millora de seguretat. 
 30 mA: per a les Instal·lacions elèctriques d'enllumenat no portàtil. 
 
 
Mesures preventives a adoptar prevenció presa de terra: 
 
- Les parts metàl·liques de tot l'equip elèctric disposarà de presa de terra. 
- El neutre de La instal·lació estarà posat a terra. 
- La presa de terra s'efectuarà mitjançant la pica o placa de cada quadre general. 
- El fil de presa de terra sempre estarà protegit amb macarró en colors groc i verd. Es prohibeix 
utilitzar per altres usos. 
- La presa de terra de màquines eines que no tinguin doble aïllament es connectaran a terra 
mitjançant fil neutre en combinació amb el quadre de distribució corresponent i el quadre general 
d'obra. 
- La conductivitat del terreny s'augmentarà abocant en el lloc de clavament de la pica aigua de forma 
periòdica. 
- El punt de connexió de la pica estarà protegit a l'interior d'una arqueta practicable. 
- Els quadres elèctrics d'intempèrie es taparan amb viseres contra la pluja. 
- El subministrament elèctric s'executarà per un lloc que no sigui la rampa d'accés, per vehicles o 
personal i mai al costat d'escales de mà. 
- Els quadres elèctrics romandrien tancats en servei. 



- Es connectaran a terra les carcasses dels motors o màquines. 
- Es prohibeix la connexió directa cable clavilla d'una altra màquina. 
 
 
Peces de protecció personal: 
 
- Casc de polietilè (preferible amb protector de la barbeta)- 
- Guants de cuir. 
- Botes de seguretat (segons cada cas). 
- Calçat antilliscant (segons cada cas). 
 
 
 
3.3.2 Evacuació de runes 
 
Anàlisis de riscos: 
 
- Caigudes d'alçada durant l'abocament. 
- Caigudes de materials sobre persones. 
- Inhalació de pols. 
- Projecció de materials per rebotar. 
 
 
Mesures preventives a adoptar: 
 
-  El sistema d'abocament lliure està totalment prohibit. 
-  Es procedirà a regar les runes en els casos de producció de pols. 
-  El palet sota cap concepte s'utilitzarà per transportar materials solts. 
-  S'establiran unes zones de càrrega i descàrrega. 
-  A la seva vertical no existiran altres zones de descàrrega. 
- A la seva vertical no es donarà la possibilitat de presència de persones ja sigui de trànsit o 
realitzant altres operacions. 
- La plataforma per ella mateixa no constituirà un risc sigui de desplomada o de caiguda de 
materials des de ella. 
- El sistema de subjecció serà mitjançant ancoratge en el forjat i puntals telescòpics al sostre com a 
mesura supletòria de seguretat. 
- Es prendran totes les mides de seguretat intrínseques en tots els sistemes auxiliars que s'utilitzin: 
xarxes, baranes, escales manuals, plataformes de treball,... 
- El transport de trams de canonada a l'espatlla per un sòl home es realitzarà inclinant la càrrega cap 
enrere, de tal manera que l'extrem que va per davant superi l'altura d'un home. 
- Els bancs de treball es mantindran en bones condicions d'ús, evitant que s'aixequin estelles durant 
la feina. 
- Es mantindran nets els cascos i retalls dels llocs de treball. 
- Es prohibeix de soldar amb plom en llocs tancats, haurà d'estar el local sempre ventilat. 
- Es prohibeix l'ús d'encenedors i bufadors al costat de materials inflamables. 
- Es prohibeix abandonar els encenedors i bufadors encesos, 
 
 
 
 
 



3.3.3 Càrrega i descàrrega 
 
Anàlisis de risc: 
 
- Atrapa-me’n de mans a l'eslinga. 
- Caiguda de la càrrega a l'elevació per eslinga incorrecta o trencaments dels elements de subjecció. 
- Caiguda o desplomada de la càrrega durant la seva recepció. 
- Caiguda d'altura durant la recepció de la càrrega. 
 
 
Mesures preventives a adoptar: 
 
- L'angle d'amarratge de les càrregues seran com a màxim de 90º. 
- S'utilitzaran guarda caires quan les càrregues presentin caires vius. 
- No es permet la utilització de cables que presentin trencament en més d'un 10% dels seus fils. 
- El cubilot estarà adaptat a la càrrega màxima que pugui elevar la grua en punta. Haurà 
d'assenyalar-se mitjançant un traçat horitzontal el nivell màxim que s'ha omplert. 
- Els palets hauran d'estar en bon estat i permetre que la forquilla del portapaletes entre sense esforç. 
- El palet només pot ser utilitzat quan la càrrega estigui degudament empaquetada o encercolada. 
 
 
 
A.4 FASES D'OBRA, ANÀLISIS DE RISC I PROPOSTA DE PROTECCIONS. 
 
4.1 Ram de Paleta: Desmuntatges d’elements de protecció. Demolició paviment i petites 
edificacions. 
 
4.1.1 Procediment i equips a utilitzar. 
4.1.2 Anàlisi de risc. 
4.1.3 Mesures preventives a adoptar: 
4.1.3.1 Proteccions col·lectives. 
4.1.3.2 Proteccions personals. 
 
 
4.1.1 Procediment i equips a utilitzar. 
 
En aquesta fase d’obra els treballs a realitzar son el desmuntatge de la tanca metàl·lica perimetral 
del Centre Educatiu i demolició del paviment (panot i cuneta), així com l’enderroc del mur de la 
tanca.  
 
Els equips a utilitzar son petites eines: martells neumàtics, radials... 
 
 
4.1.2 Anàlisi de risc. 
 
- Perill de cops 
- Talls en extremitats superiors. 
- Caiguda d'objectes o útils de treballs. 
- Projecció d'objectes 
- Sobreesforços. 
- Trauma sonor. 



- Vibracions. 
- Els derivats de treballs realitzats en ambients pulverulents. 
- Contacte amb línies elèctriques soterrades. 
- Interferències amb infraestructures urbanes. 
- Contactes elèctrics diversos per manipulació de eines o dels treballadors de forma involuntària 
amb alguna eina. 
- Risc a tercers, derivats de la introducció descontrolada dels mateixos a l'obra durant les hores 
dedicades a producció o a descans. 
- Interferències amb conduccions d'aigua soterrada. 
- Interferències amb conduccions de gas soterrada. 
 
 
4.1.3 Mesures preventives a adoptar: 
 
4.1.3.1 Proteccions col·lectives. 
 
- Es revisaran els recorreguts de les conduccions dels serveis d’aigua, llum, gas existents. 
- Es delimitarà la zona de treball. 
- Es dotarà la obra de contenidors per evacuar les runes. 
- No s’acumularan runes en el mateix pas de circulació o lloc de treball durant l’execució de les 
feines, el lloc de treball estarà en condiciones d’ordre e higiene en tot moment. 
- Al finalitzar la jornada el lloc de treball estarà net i sense restes de runa. 
- En el cas de manipular carregues (mòduls de tanca) es farà entre dos operaris. 
- En cas de ser necessari es mullarà la zona de treball. 
 
 
4.1.3.2 Proteccions personals. 
 
- Casc preferible amb barballera. (Obligatori pels desplaçaments per l'obra i en aquells llocs a on 
existeixi risc de caiguda d'objectes.) 
- Botes de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Mascara auto filtrant. 
- Ulleres de seguretat contra projeccions. 
- Protectors auditius. 
- Cinturons de seguretat. 
- Botes de goma.  
- Vestits de pluja. 
 
 
 
4.2 Moviment de Terres: Buidat i terraplenat. Excavació rases de drenatge. 
 
4.2.1 Procediment i equips a utilitzar. 
4.2.2 Anàlisi de risc. 
4.2.3 Mesures preventives a adoptar: 
4.2.3.1 Proteccions col·lectives. 
4.2.3.2 Proteccions personals. 
 
 
 



 
 4.2.1 Procediment i equips a utilitzar. 
 
Consisteix a la retirada de les terres l’excavació per l'execució en condicions d’estabilitat de la 
fonamentació i el cos del mur escullera i el terraplenat de la superfície excavada com a preparació 
del sòl on es recalçarà el propi mur escullera. Per altra banda dins el capítol de moviment de terres, 
s’executaran les rases del drenatge (posterior al terraplenat de la zona del mur). D'acord amb el tipus 
de terreny que es troba al solar (argila), es seguiran les indicacions de la memòria d’aquest Estudi, o 
en el seu defecte del Coordinador de Seguretat i Salut facultat a la obra, tant amb la cura a prendre 
decisions com alhora d'executar els treballs (en l'ordre i l’atermància). 
 
Les terres procedents de l'excavació del buidat es traslladaran mitjançant vehicles de rodes de 
diferents capacitats, a la zona d’acopi d’aquestes on hi haurà un altre vehicle per fer la carrega sobre 
camió i dur-les al gestor pertinent. Les terres procedent de l’excavació de les rases es dipositaran en 
els contenidors adequats dels que estarà dotada la obra. 
 
En tot aquest procés la maquinària a utilitzar és: 
 
- Màquines retroexcavadores. 
- Pales carregadores 
- Camions de diverses mides. 
 
 
4.2.2 Anàlisis de risc: 
 
- Perill de cops i atropellament fets per les màquines. 
- Caiguda i bolcades de màquina. 
- Caiguda d'altura (des del caire de l'excavació). 
- Esllavissada de terres.  
- Enderrocament de terres i despreniments del terreny. 
- Caiguda de pedres o materials despresos. 
- Sepultament de terres. 
- Afeccions o desplomades d’edificacions o estructura adjacent. 
- Caiguda d'objecte des de les culleres o camions. 
- Caiguda d'objectes o útils de treballs. 
- Atropellament. 
- Lliscament de la màquina. 
- Màquina en funcionament fora de control (abandonament de la màquina sense desconnectar i 
bloquejar els frens). 
- Caiguda per pendents. 
- Xocs amb altres vehicles. 
- Contacte amb línies elèctriques soterrades. 
- Interferències amb infraestructures urbanes. 
- Incendi en treballs de manteniment. 
- Atrapa-me’n en treballs de manteniment. 
- Projecció d'objectes. 
- Caigudes de persones des de la màquina. 
- Trauma sonor. 
- Vibracions. 
- Els derivats de treballs realitzats en ambients pulverulents. 
- Risc a tercers, derivats de la introducció descontrolada dels mateixos a l'obra durant les hores 



dedicades a producció o a descans. 
- Interferències amb conduccions d'aigua soterrada. 
- Interferències amb conduccions de gas soterrada. 
 
 
4.2.3 Mesures preventives a adoptar: 
 
4.2.3.1 Proteccions col·lectives. 
 
- L’excavació estarà rodejada d'una tanca d'altura no inferior a 2 metres.  
- La tanca estarà a una distància del caire del buidat no inferior a 1,50 metres. 
- Es tancarà tot el perímetre del buidat mitjançant barana consistent en passamans i tanca plàstica 
taronja tipus V1 i d'alçada 1,20m. 
- En cas que entre l’element de protecció del perímetre del buidat i el caire d’excavació dels talussos 
s’estableixi una zona de pas, en el cas que la profunditat d’excavació sigui superior a 2m, es 
col·locaran baranes rígides de resistència no inferior als 150 kg/ml i alçada de 90cm. 
- L’excavació i el terraplenat es realitzaran de forma esglaonada, cada esglaó de rebaix/terraplenat 
tindrà un angle de talús, igual o inferior a l’angle màxim natural del terreny, en el cas de la argila,  
30º amb la horitzontal; els esglaons no superaran la alçada màxima de 1,5m i tindran una amplada 
mínima de 2m pel pas de maquinaria. 
- Es disposarà a l'obra, per proporcionar a cada cas l'equip indispensable per operar, d'una provisió 
de palanques, barres, puntals, pics, taulons, brides amb terminals com gassa o ganxos i lones o 
plàstics, així com cascos, equip impermeable, botes de sola dura i altres medis que puguin servir per 
eventualitats o socórrer als operaris que es puguin accidentar. 
- Els vehicles de càrrega abans de sortir a la via pública, contaran amb un tram horitzontal de 
terreny consistent de longitud no inferior a la separació entre eixos, ni inferior a 6 metres. 
- L'ample mínim de la rampa serà de 4,5 metres ampliant-ne a les corbes i les seves pendents no 
seran superiors del 12 i 8% respectivament segons es tracti de trams rectes o corbes. En qualsevol 
cas es tindrà en compte la maniobrabilitat dels vehicles. 
- S'acotarà la zona d'acció de cada màquina en el seu tall. Es seguirà el pla de circulació establert en 
el PLANOL G-02 d’aquest Estudi.  
- Sempre que un vehicle o màquina parada iniciï un moviment imprevist ho anunciarà amb un 
senyal acústic. 
- Quan sigui imprescindible que un vehicle de càrrega durant o després del buidat s'acosti al caire 
del mateix es disposarà de topalls de seguretat (maniobres de sortida, entrada, circulació de gir en la 
obra) 
- Quan la màquina estigui situada per sobre de la zona a excavar i en caires de buidats, sempre que 
el terreny no permeti el tipus retroexcavadora es refinarà a mà. 
- No es realitzarà l'excavació del terreny a sotracs soscaven el peu d'un macis per produir el seu 
bolcament. 
- No s'acumularà terreny d'excavació, ni altres materials, al costat del caire del buidat, havent d'estar 
separat d'aquest, una distància no inferior a dues vegades la profunditat del buidat en aquell caire 
menys quan hi ha autorització de la Direcció Facultativa. 
- Les terres producte de l'excavació se situaran i desplaçaran a una distància superior de 2 metres del 
caire dels pous i rases. 
- Quan resulti necessari el desplaçament de la maquina d’excavació per pendents amb la cullera 
plena, sempre s’efectuarà amb aquesta a ras de sòl. En cap cas la cullera s’utilitzarà com a mètode 
de frenada. 
- En zones i passos de risc de caiguda superior a 2 metres l'operari estarà protegit amb cinturó de 
seguretat ancorat a un punt fix, baranes provisionals. 
- No es treballa simultàniament a la part inferior d'un altre tall. 



- En cap cas s’haurà d’utilitzar la maquinaria d’excavació pel transport de persones. 
- La maquinaria i els camions aniran dotats de senyal lluminosa i acústica de marxa enrere, així com 
retrovisors en els dos costats. 
- Es comprovarà diàriament que no s'observen assentaments apreciables a les construccions 
properes ni presenten esquerdes. 
- S'extremaran aquestes precaucions després d'interrupcions de treball de més d'un dia i després 
d'alteracions climàtiques com pluges o gelades. 
- Els itineraris d'evacuació d'operaris, en cas d'emergència, hauran d'estar expedits en tot el moment. 
- Una vegada arribada a la cota inferior del buidat es farà una revisió general per observar les 
lesiones que hagin sorgit prenent les mesures oportunes. 
 
 
4.2.3.2 Proteccions personals. 
 
- Casc preferible amb barballera. (Obligatori pels desplaçaments per l'obra i en aquells llocs a on 
existeixi risc de caiguda d'objectes.) 
- Botes de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Ulleres de seguretat contra projeccions. 
- Protectors auditius. 
- Cinturons de seguretat. 
- Cinturons antivibratori. 
- Botes de goma.  
- Vestits de pluja. 
 
 
 
4.3 Fonamentació i mur de contenció (Escullera) 
 
4.3.1 Procediment i equips a utilitzar. 
4.3.2 Anàlisi de risc. 
4.3.3 Mesures preventives a adoptar: 
4.3.3.1 Proteccions col·lectives. 
4.3.3.2 Proteccions personals. 
 
 
4.3.1 Procediment i equips a utilitzar. 
 
Es tracta de la construcció d’un mur de contenció de terres elaborat a base de pedres natural tipus 
granític. 
 L’equip a utilitzar principal consistirà en una retroexcavadora amb urpa prensadora, camions i 
vehicles de carrega de diferents mides. Així com els elements normals per treballs manuals: pics, 
pales, ... 
 
 
4.3.2 Anàlisi de risc. 
 
- Caigudes d'altura a l'interior de les excavacions realitzades per allotjar els fonaments. 
- Caigudes a nivell per existència d'obstacles en el terra. 
- Caiguda d'objectes sobre els treballadors que romanen a l'interior dels buidats realitzant treballs de 
control i inspecció. 



- Caiguda de pedres o materials despresos. 
- Bolcades de maquinària. 
- Atropellament i cops produïts els vehicles utilitzats. 
- Atropellament i cops amb mànegues o cubilots durant l'abocador del formigó. 
- Lliscament de la màquina. 
- Esllavissada de terres.  
- Enderrocament de terres i despreniments del terreny. 
- Màquina en funcionament fora de control (abandonament de la màquina sense desconnectar i 
bloquejar els frens). 
- Caiguda per pendents. 
- Xocs amb altres vehicles. 
- Contacte amb línies elèctriques soterrades. 
- Interferències amb infraestructures urbanes. 
- Incendi en treballs de manteniment. 
- Atrapa-me’n en treballs de manteniment. 
- Projecció d'objectes. 
- Caigudes de persones des de la màquina. 
- Trauma sonor. 
- Vibracions. 
- Els derivats de treballs realitzats en ambients pulverulents. 
- Risc a tercers, derivats de la introducció descontrolada dels mateixos a l'obra durant les hores 
dedicades a producció o a descans. 
- Interferències amb conduccions d'aigua soterrada. 
- Interferències amb conduccions de gas soterrada. 
 
 
4.3.3.Mesures preventives a adoptar: 
 
4.3.3.1 Proteccions col·lectives. 
 
- Els treballs d’execució de mur estaran realitzats per una empresa especialitzada, aquest haurà de 
dotar al Contractista i al Coordinador de Seguretat i Salut el seu pla de treball. 
- Abans d’iniciar les feines es farà una reunió amb el Coordinador de Seguretat i Salut on s’establirà 
el pla de treball definitiu. 
- Es farà un control diari del estat del terreny, de la construcció del mur i de les edificacions 
contigües per part del Direcció d’Obra. 
- El maquinista estarà acompanyat en tot moment per una persona a peu per indicar-li les maniobres 
necessàries, (en zones i passos de risc de caiguda superior a 2 metres l'operari estarà protegit amb 
cinturó de seguretat ancorat a un punt fix, baranes provisionals...). 
- Es disposarà a l'obra, per proporcionar a cada cas l'equip indispensable per operar, d'una provisió 
de palanques, barres, puntals, pics, taulons, brides amb terminals com gassa o ganxos i lones o 
plàstics, així com cascos, equip impermeable, botes de sola dura i altres medis que puguin servir per 
eventualitats o socórrer als operaris que es puguin accidentar. 
- S'acotarà la zona d'acció de cada màquina en el seu tall. Es seguirà el pla de circulació establert en 
el PLANOL G-02 d’aquest Estudi. 
- La maquinaria i els camions aniran dotats de senyal lluminosa i acústica de marxa enrere, així com 
retrovisors en els dos costats. 
. 
 
 
 



4.3.3.2 Proteccions personals. 
 
- Casc preferible amb barballera. (Obligatori pels desplaçaments per l'obra i en aquells llocs a on 
existeixi risc de caiguda d'objectes.) 
- Botes de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Ulleres de seguretat contra projeccions. 
- Protectors auditius. 
- Cinturons de seguretat. 
- Botes de goma.  
- Vestits de pluja. 
 
 
4.4 Ram de paleta: Pous i drenatge 
 
4.4.1 Procediment i equips a utilitzar. 
4.4.2 Anàlisi de risc. 
4.4.3 Mesures preventives a adoptar: 
4.4.3.1 Proteccions col·lectives. 
4.4.3.2 Proteccions personals. 
 
 
4.4.1 Procediment a utilitzar 
 
Els treballs de ram de paleta consistiran principalment en parets d’obra de fàbrica per execució de 
pous de connexió de drenatge, execució de soleres de formigó, connexió de tubs de PVC.  
 
 
4.4.2 Anàlisi de risc. 
 
- Caigudes d'altura (a l'interior del pou) 
- Caiguda a nivell en superfícies de trànsit desordenades i amb runes. 
- Existència d’obertures sense protecció en el seu perímetre. 
- Desp rendiments de materials per deficiència en el pou en els seus punts de recolzament. 
- Contactes elèctrics diversos per manipulació de eines o dels treballadors de forma involuntària 
amb alguna eina. 
- Caiguda de materials sobre treballadors. 
- Xocs i cops al cap. 
- Trepitjades sobre objectes punxants. 
- Cops i talls a les mans. 
- Cossos estranys als ulls. 
- Dermatitis de contacte (arrebossat pou) 
- Risc a tercers, derivats de la introducció descontrolada dels mateixos a l'obra durant les hores 
dedicades a producció o a descans. 
 
 
4.4.3 Mesures preventives a adoptar: 
 
4.4.3.1 Proteccions col·lectives. 
 
- Es protegiran els forats dels pous amb fusta, es senyalitzaran els mateixos amb xarxes al perímetre 



del pou suportades amb pals verticals. 
- No s'ha de suprimir cap protecció si abans no s'ha penjat una altra que eviti o protegeixi del perill. 
- Les zones de treball seran netejades diàriament de runes. 
- Les runes s'evacuaran diàriament. 
- Quan l'espai de temps entre l'excavació de les rases i els pous i l'ompliment de les mateixes fossin 
prolongat es protegiran en el seu perímetre amb baranes.  
- S’establiran  passarel·les per facilitar la fluïdesa de les operacions. 
- Zonificació del solar per tenir emmagatzemats en forma ordenada els elements utilitzats en aquesta 
fase (ferralla, puntals, taulons,...) 
- Establiment de zones de circulació de persones i màquines. 
- S'extremarà la vigilància dels pous i rases després de fortes pluges en previsió de corriments. 
- Es treballs d’arrebossat interior dels pous es realitzaran a mida que es van executant els mateixos. 
- Es seguiran les mesures preventives indicades a la memòria d’aquest Estudi per la Sitja (punt 
3.2.2). 
- Les zones de treball tindran una il· luminació mínima de 100 Lux. 
- S'allunyarà les parts actives de La instal·lació elèctrica a distància suficient del lloc a on les 
persones habitualment es troben o circulen, interposant-se obstacles que impedeixin tot contacte 
accidental amb aquesta part activa. 
- Els conductes elèctrics fixes estaran degudament aïllats respecte a terra. 
- Els cables d'alimentació de les eines elèctriques portàtils estaran protegides pel material resistent 
que no es deteriori per fregament o torsions no forçades evitant-ne la utilització de cables massa 
llargs. 
- La il· luminació mitjançant portàtils s'efectuarà utilitzant portalàmpades estancs amb mànec aïllant 
i reixeta de protecció de la bombeta alimentats a 24 volts. 
- Es prohibeix el connexionat de cables als quadres de subministrament elèctric d'obra sense la 
utilització de les clavilles mascle femella. 
- Les escales de mà seran del tipus tisora dotades amb sabates antilliscants i cadenat limitador 
d'obertura. 
- Es prohibeix la formació d'andamiatges utilitzant escales de mà a manera de cavallets.  
- En les maniobres de carrega i descarrega de material es seguiran les mesures preventives indicades 
al punt 3.3.3 d’aquest Estudi. 
 
 
 
4.4.3.2 Proteccions personals. 
 
- Casc preferible amb barballera. (Obligatori pels desplaçaments per l'obra i en aquells llocs a on 
existeixi risc de caiguda d'objectes.) 
- Botes de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Guants de PVC o goma. 
- Ulleres de seguretat contra projeccions. 
- Cinturons de seguretat. 
- Botes de goma.  
- Vestits de pluja. 
 
 
 
 
 
 



4.5 Moviment de terres: Reompliment de rases. Compactació 
 
4.5.1 Procediment i equips a utilitzar. 
4.5.2  Anàlisi de risc. 
4.5.3 Mesures preventives a adoptar: 
4.5.3.1 Proteccions col·lectives. 
4.5.3.2 Proteccions personals. 
 
 
4.5.1 Procediment i equips a utilitzar. 
 
Aquesta fase es tracta de reomplir les rases de drenatge i executar l’esplanada. 
 
Els equips a utilitzar son dúmpers de mida petita (“volquete”), pisons vibratoris... 
 
 
4.5.2 Anàlisi de risc. 
 
- Caiguda i bolcades de màquina. 
- Caiguda d'altura (des del caire de l'excavació). 
- Caiguda d'objecte des de les culleres o camions. 
- Atropellament. 
- Lliscament de la màquina. 
- Màquina en funcionament fora de control (abandonament de la màquina sense desconnectar i 
bloquejar els frens). 
- Caiguda per pendents. 
- Xocs amb altres vehicles. 
- Incendi en treballs de manteniment. 
- Atrapa-me’n en treballs de manteniment. 
- Projecció d'objectes. 
- Caigudes de persones des de la màquina. 
- Trauma sonor. 
- Vibracions. 
- Els derivats de treballs realitzats en ambients pulverulents. 
- Risc a tercers, derivats de la introducció descontrolada dels mateixos a l'obra durant les hores 
dedicades a producció o a descans. 
 
 
4.5.3 Mesures preventives a adoptar: 
 
4.5.3.1 Proteccions col·lectives. 
 
- Els vehicles de càrrega abans de sortir a la via pública, contaran amb un tram horitzontal de 
terreny consistent de longitud no inferior a la separació entre eixos, ni inferior a 6 metres. 
- L'ample mínim de la rampa serà de 4,5 metres ampliant-ne a les corbes i les seves pendents no 
seran superiors del 12 i 8% respectivament segons es tracti de trams rectes o corbes. En qualsevol 
cas es tindrà en compte la maniobrabilitat dels vehicles. 
- S'acotarà la zona d'acció de cada màquina en el seu tall. Es seguirà el pla de circulació establert en 
el PLANOL G-02 d’aquest Estudi.  
- Sempre que un vehicle o màquina parada iniciï un moviment imprevist ho anunciarà amb un 
senyal acústic. 



- Quan sigui imprescindible que un vehicle de càrrega durant o després del buidat s'acosti al caire 
del mateix es disposarà de topalls de seguretat (maniobres de sortida, entrada, circulació de gir en la 
obra)  
- Quan resulti necessari el desplaçament de la maquina de compactació per pendents amb la cullera 
plena, sempre s’efectuarà amb aquesta a ras de sòl. En cap cas la cullera s’utilitzarà com a mètode 
de frenada. 
- La maquinaria i els camions aniran dotats de senyal lluminosa i acústica de marxa enrere, així com 
retrovisors en els dos costats. 
 
 
4.5.3.2 Proteccions personals. 
 
- Casc preferible amb barballera. (Obligatori pels desplaçaments per l'obra i en aquells llocs a on 
existeixi risc de caiguda d'objectes.) 
- Botes de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Ulleres de seguretat contra projeccions. 
- Protectors auditius. 
- Cinturons antivibratori. 
- Botes de goma.  
- Vestits de pluja. 
 
 
4.6 Treballs de jardineria: 
 
4.6.1 Procediment i equips a utilitzar. 
4.6.2  Anàlisi de risc. 
4.6.3 Mesures preventives a adoptar: 
4.6.3.1 Proteccions col·lectives. 
4.6.3.2 Proteccions personals. 
 
4.6.1 Procediment i equips a utilitzar: 
 
Els equips a utilitzar en aquets fase son petita maquinaria per hidrosembrar així com les eines 
pròpia de jardinera. 
 
 
4.6.2  Anàlisi de risc: 
 
- Caiguda d'altura (des del caire de l'excavació). 
- Atropellament. 
- Lliscament de la màquina. 
- Màquina en funcionament fora de control (abandonament de la màquina sense desconnectar i 
bloquejar els frens). 
- Caiguda per pendents. 
- Projecció d'objectes. 
- Trauma sonor. 
- Vibracions. 
- Els derivats de treballs realitzats en ambients pulverulents. 
- Al·lèrgies. 
- Risc a tercers, derivats de la introducció descontrolada dels mateixos a l'obra durant les hores 



dedicades a producció o a descans. 
 
 
4.6.3 Mesures preventives a adoptar: 
 
4.6.3.1 Proteccions col·lectives: 
 
- Els treballs es faran per una empresa especialitzada, la qual farà entrega del seu pla de treball i les 
mesures adoptar, farà entrega de les fitxes de llavors al Coordinador de Seguretat i Salut i aquest 
avisarà al Centre de les possibles afeccions per al·lèrgies. 
- Aquestes feines es realitzaran fora de l’horari del Centre. 
- En tot moment es seguirà un ordre en les feines, es respectaran els carrils de circulació 
independents per la maquinaria que pels vianants. 
- Es seguiran les indicacions del punt d’aquest estudi de carrega i descarrega. 
- No es realitzaran les feines si les condicions climatològiques no acompanyen. 
 
 
4. 6.3.2 Proteccions personals. 
 
- Casc preferible amb barballera. (Obligatori pels desplaçaments per l'obra i en aquells llocs a on 
existeixi risc de caiguda d'objectes.) 
- Botes de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Ulleres de seguretat contra projeccions. 
- Mascareta auto filtrant. 
- Protectors auditius. 
- Cinturons antivibratori. 
- Botes de goma.  
- Vestits de pluja. 
 
 
 
4.7.Acabats1: Paviments. Col·locació de mobiliari urbà 
 
4.7.1 Procediment i equips a utilitzar. 
4.7.2  Anàlisi de risc. 
4.7.3 Mesures preventives a adoptar: 
4.7.3.1 Proteccions col·lectives. 
4.7.3.2 Proteccions personals. 
 
 
4.7.1 Procediment i equips a utilitzar. 
 
Els treballs de paviment constitueixen en la col·locació de canals i vorada de peces prefabricades de 
formigó; en el restabliment de la cuneta i panot existent inicialment. El mobiliari urbà està constituït 
per bancs de fusta, tanca de fusta i papereres. 
 
Els equips a utilitzar son petites eines de ma. 
 
 
4.7.1. Anàlisi de risc. 



 
- Caigudes al mateix nivell. 
- Talls pel maneig d'elements amb caires tallants. 
- Afeccions reumàtiques per humitats als genolls. 
- Dermatitis per contacte amb el ciment. 
- Caigudes a diferent nivell. 
- Elements Estranys als ulls. 
- Sobreesforços. 
- Contactes amb l'energia elèctrica. 
 
 
4.7.3 Mesures preventives a adoptar: 
 
4.7.3.1 Proteccions col·lectives. 
 
- El tall de peces de paviment s'executarà a vies humides per evitar la pols. 
- La il· luminació mitjançant portàtils s'efectuarà amb portalàmpades estancs amb mànec aïllant 
proveïts de reixeta protectora de bombeta. 
- Es prohibeix la connexió de cables elèctrics als quadres d'alimentació sense la utilització de 
clavilles mascle femella. 
- Les peces de paviment soltes es traslladaran perfectament apilades a l'interior de gàbies, per evitar 
accidents per vessament de càrrega. 
- Els sacs d'aglomerat es traslladaran perfectament apilats i fixats o lligats sobre plataformes. 
- En els llocs de trànsit de persones s'acotaran amb cordes de banderoles les superfícies recentment 
soldades. 
- Les caigudes o paquets de paviment mai es disposaran de manera que obstaculitzin els llocs de 
pas. 
- Es seguiren les indicacions del punt 3.3.3 d’aquest Estudi per carrega i descarrega de materials. 
 
 
4.7.3.2 Proteccions personals. 
 
- Casc de polietilè (obligatori pels desplaçaments per l'obra i en aquells llocs a on existeixi risc de 
caiguda d'objectes.) 
- Botes de goma. 
- Guants de PVC o goma. 
- Guants de cuiro. 
- Cinturó de seguretat. 
- Ulleres de seguretat anti projecció. 
 
 
 
4.8.Acabats2: Pintures i/o envernissats 
 
4.8.1 Procediment i equips a utilitzar. 
4.8.2  Anàlisi de risc. 
4.8.3 Mesures preventives a adoptar: 
4.8.3.1 Proteccions col·lectives. 
4.8.3.2 Proteccions personals. 
4.8.1 Procediment i equips a utilitzar. 
 



Es preveu envernissar la barana de protecció de talús. 
 
 
4.8.2 Anàlisi de risc. 
 
- Caiguda de persones al mateix nivell. 
- Caigudes de persones a diferent nivell. 
- Cossos estranys en els ulls (gotes de pintura, motes de pigments). 
- Els derivats dels treballs realitzats en atmosferes nocives (intoxicacions). 
- Contacte amb substàncies corrosives. 
- Contactes amb l'energia elèctrica. 
- Sobreesforços. 
 
 
4.8.3 Mesures preventives: 
 
4.8.3.1 Proteccions col·lectives. 
 
- Les pintures (vernissos dissolvents, ...) s’emmagatzemaran en els llocs assenyalats en els plànols 
amb el títol "Magatzem de pintures", mantenint-se sempre la ventilació per evitar els riscos 
d'incendis i d'intoxicacions. 
- S'instal·larà un extintor de pols químic sec al costat de la porta d'accés al magatzem de pintures. 
- Sobre la fulla de la porta d'accés al magatzem de pintures (vernissos, dissolvents,...) s'instal·larà un 
senyal de "perill d'incendis" i un altre de "prohibit fumar". 
- Els pots industrials de pintures i dissolvents s'amuntegaran sobre taules de repartiment de 
càrregues per evitar sobrecàrregues innecessàries. 
- Es prohibeix emmagatzemar pintures susceptibles d'emanar vapors inflamables amb els recipients 
malament o incompletament tancats, per evitar accidents per generació d'atmosferes tòxiques o 
explosives. 
- Es prohibeix realitzar treballs de soldadura i oxitalla en llocs propers als talls en els quals es facin 
servir pintures inflamables, per evitar el risc d'explosió (o d'incendi). 
 
 
4.8.3.2 Proteccions personals 
 
- Casc de polietilè (per desplaçaments per l'obra). 
- Guants de PVC llargs (per remoure pintures amb el braç). 
- Màscara amb filtre mecànic específic canviable (per ambients pulverulents). 
- Màscara amb filtre químic específic canviable (per atmosferes tòxiques per dissolvents orgànics). 
- Ulleres de seguretat (antipartícules i gotes) 
- Calçat lliscant. 
- Cinturo de seguretat. 
- Roba de feina. 
- Gorra protectora contra pintura pel cabell. 
 
 
 
 
 
 
 



4.9 Maquinària auxiliar: 
 
4.9.1 Vibrador. 
 
Anàlisi de risc: 
 
- Contactes elèctrics directes i indirectes. 
- Projecció de partícules. 
 
 
Mesures preventives a adoptar: 
 
- Tant el cable d'alimentació com la seva connexió al transformador estaran en perfectes condicions 
d'aïllament. 
-  S'utilitzaran guants de goma sota dels guants de cuiro i el calçat de goma. 
 
 
 
4.9.2 Compressor. 
 
Anàlisi de risc durant el transport intern: 
 
- Bolcada. 
- Atrapa-me’n de persones. 
- Caiguda pel terraplè. 
- Despreniments durant el transport en suspensió. 
 
 
Anàlisis de risc en servei: 
 
- Remor. 
- Trencament mànega de pressió. 
- Emanació de gasos tòxics per escapament del motor. 
 
 
 
Mesures preventives a adoptar: 
 
- Prohibició absoluta de realitzar estirades de càrrega, així com d'arrossegada. 
- Els enclavaments electromecànics es revisaran periòdicament. 
- Tots els circuits s'ajustaran al RBT en el relatiu al risc de contacte elèctric directe i indirecte, 
adequat aïllament de conductors i col·locació de posada a terra de les masses. 
- El descens de les càrregues ha d'estar controlat i la velocitat no ha de sobrepassar els límits 
establerts pel fabricant. 
- La càrrega ha d'estar immobilitzada en tota circumstància. 
- En cas d'anomalia o d'interrupció sobtada de l'energia motriu, tots els moviments han de parar 
automàticament i no s'ha de produir cap moviment al reprendre’l subministrament d'energia. 
- S'estudiaran en cada obra els llocs en els quals no s'haurà d'ubicar el compressor. 
- El transport en suspensió s'efectuarà mitjançant un eslingat a quatre punts del compressor. 
- El compressor quedarà en estació amb la llança d'arrossegament en posició horitzontal, amb les 
rodes subjectes amb els topalls antilliscants. 



- Els compressors que s'utilitzin seran del tipus silenciós, amb la intenció de disminuir la 
contaminació acústica. 
- Les operacions d'avituallament de combustible s'efectuaran amb el motor parat. 
- Les mànegues a utilitzar estaran sempre en perfectes condicions d'ús, sense esquerdes o desgast 
que puguin predir una rebentada. 
- Els mecanismes de connexió estaran rebuts a les mànegues mitjançant ràcords a pressió. 
- Les mànegues de pressió es mantindran elevades a 5 metres en els creuaments sobre els camins de 
l'obra. 
- Els cables d'alimentació hauran de tenir el seu aïllament en correcte estat de conservació. 
- Utilització dels elements de protecció personal adequats i de les eines adequades. 
- En les eines neumàtiques es controlarà el bon estat del cremador, de la mànega de connexió i de la 
seva correcta fixació al dipòsit de combustible. 
- Disposar de bona ventilació en locals tancats. 
 
 
 
4.9.3 Serra circular. 
 
Anàlisi de risc: 
 
- Talls. 
- Cops per objectes. 
- Cremades. 
- Abrasions. 
- Atrapa-me’n. 
- Emissió de partícules. 
 
 
Mesures preventives a adoptar: 
 
-Indicacions del fabricant o proveïdor. 
- Proveir-se dels equips de protecció personal. 
 
 
4.9.4 Formigonera 
 
Anàlisi de risc: 
 
- Contacte elèctric directe i indirecte. 
- Atrapa-me’n amb elements de transmissió. 
- Atrapa-me’n amb paletes de barreja. 
 
 
Mesures preventives a adoptar: 
 
- El cable d'alimentació elèctrica tindrà el grau d'aïllament adequat a intempèrie i el seu connexionat 
a borns perfectament protegit contra contactes elèctrics directes. 
- El cable de transmissió no estarà premsat per la carcassa protectora dels elements de transmissió. 
- El cable d'alimentació portarà incorporat el conductor de terra correctament connectat a la 
carcassa, així com a la terra general del quadre de distribució corresponent. 
- Mai se situarà l'interruptor de posada en funcionament a l'interior del receptacle del motor i 



cornises de transmissió sempre es col·locaran a l'exterior i amb protecció contra cops i aigua. 
- Per efectuar la neteja de les paletes de barreja es desconnectarà la màquina de la font 
d'alimentació. 
- No es col·locarà la formigonera en zona de pas de persones o vehicles, així com també a la 
trajectòria de les càrregues elevadores amb la grua. 
 
 
4.9.5 Dúmper 
 
- S’acustuma a utilitzar per a la realització de transports de poc volum (masses, runes, terres), és una 
màquina versàtil i ràpida. 
- Prendre precaucions, perquè el conductor tingui el carnet de conduir classe B com a mínim, encara 
que no hagi de transitar per a la via pública. 
 
 
Anàlisi de risc: 
 
- Bolcada de la màquina durant l'abocament. 
- Bolcada de la màquina en trànsit. 
- Atropellament de persones. 
- Xoc per falta de visibilitat. 
- Caiguda de persones transportades. 
- Els derivats de la vibració contant durant la conducció. 
- Pols ambiental. 
- Cops amb la maneta de posada en funcionament. 
- Vibracions. 
- Remor. 
- Els derivats de respirar monòxid de carboni (feines en llocs tancats o mal ventilats). 
- No transporti persones en el dúmper, és molt arriscat per tots i està totalment prohibit en aquesta 
obra. 
- Asseguri's sempre de tenir una perfecta visibilitat frontal. Evitarà accidents. Els dúmpers s'han de 
conduir, mirant al front, eviti que la càrrega li faci conduir amb el cos inclinat mirant pels laterals de 
la màquina. No és segur i es poden produir accidents. 
 
 
Mesures preventives tipus: 
 
- En aquesta obra, el personal encarregat de la conducció del dúmper serà especialista en el 
funcionament d'aquest vehicle. 
- S'entregarà al personal encarregat del funcionament del dúmper la següent normativa preventiva. 
Que la rebuda es donarà compte a la Direcció Facultativa. 
 
A.- Normes de seguretat per l'ús del dúmper. 
 
- Consideri que aquest vehicle no és un automòbil sinó una màquina, tracti'l com això i evitarà 
accidents. 
- Abans de començar a treballar, asseguri's que la pressió dels pneumàtics és la recomanada pel 
fabricant. Consideri que aquesta circumstància és fonamental per a l'estabilitat i bon rendiment de la 
màquina. 
- Abans de començar a treballar, comprovi el bon estat dels frens i evitarà accidents. 
- Quan el motor es posi en funcionament, subjecte amb força la maneta i eviti deixar-la anar de la 



mà. Els cops per aquesta clau solen ser molt dolorosos i produeixen lesions serioses. 
- No posi el vehicle en funcionament, sense abans assegurar-se que tingui el fre de mà en posició de 
fre, evitarà accidents per moviments incontrolables. 
- No carregui la cisterna del dúmper per sobre de la càrrega màxima en ell gravada. Evitarà 
accidents. 
- Eviti descarregar al costat de talls del terreny si davant d'aquests, no existeix instal·lat un topall 
final de recorregut. Un descuit pot precipitar al conductor i a la màquina i les conseqüències podrien 
ser greus. 
- Respecti els senyals de circulació interna. 
- Respecti els senyals de trànsit si ha de creuar carrers o carreteres. Pensi que si està treballant la 
resta de vehicles de trànsit no ho saben. Extremi les precaucions en els creuaments. 
- Si ha de pujar pendents amb el dúmper carregat, és més segur fer-ho marxa endarrere, del contrari, 
pot bolcar. 
- Els camins de circulació interna marcats en els plànols d'aquest Estudi de Seguretat i Higiene seran 
els utilitzats pel desplaçament dels dúmpers, en prevenció de risc per circulació per llocs insegurs. 
- S'instal·laran, segons el detall de plànols, topalls finals de recorregut dels dúmpers abans dels 
talussos d'abocament de runa,... 
- Es prohibeix expressament omplir massa la cisterna del dúmper si impedeix la visibilitat frontal. 
- En previsió d'accidents, es prohibeix el transport de peces (puntals, taulells i similars) que 
sobresurtin lateralment de la cisterna del dúmper. 
- Es prohibeix expressament conduir els dúmpers a velocitats superiors als 20 km/hora. 
- Els dúmpers a utilitzar en aquesta obra, portaran a la cisterna un rètol en el qual es digui quina és 
la càrrega màxima admesa. 
- Els dúmpers que es dediquin a aquesta obra pel transport de masses tindran a l'interior de la 
cisterna un senyal que indiqui fins a on pot arribar la càrrega màxima admissible. 
- Els dúmpers que es dediquin a aquesta obra pel transport de masses posseiran a l'interior de la 
cisterna un senyal que indiqui fins a on es pot omplir, per evitar els accidents per sobrecàrrega de la 
màquina. 
- Es prohibeix expressament el transport de persones sobre els dúmpers d'aquesta obra. 
- Els conductors de dúmpers d'aquesta obra estaran en possessió del carnet de classe B, per poder 
ser utilitzats a la seva conducció. 
- Els dúmpers d'aquesta obra, estaran dotats de fars de marxa endavant i de retrocés. 
 
 
 
4.9.6 Eines portàtils. 
 
Anàlisi de risc: 
 
- Contactes elèctrics directes i indirectes. 
- Talls i erosions. 
- Atrapa-me’n. 
- Projecció de partícules. 
- Cremades. 
- Ambient amb pols. 
- La presa de corrent de les gruetes es realitzarà mitjançant una mànega elèctrica antihumitat dotada 
de conductor exprés per a presa de terra. 
- Les gruetes estaran dotades de barres laterals d'ajuda a la realització de les maniobres. 
- Les gruetes estaran dotades de: 
- Dispositiu limitador del recorregut de la càrrega en marxa ascendent. 
- Ganxo amb pestell de seguretat. 



- Carcassa protectora de la maquinària amb pany efectiu per a l'accés a les parts mòbils internes. 
- Els llaços dels cables per pujar es formaran amb tres brides i guardacaps. 
- En tot moment podrà llegir-ne en caràcters grans la càrrega màxima autoritzada per pujar. 
- S'instal·larà una argolla de seguretat en la qual ancorar el fixador del cinturó de seguretat de 
l'operari encarregat del funcionament de la grueta. 
- Es prohibeix pujar o desplaçar càrregues amb la grueta mitjançant estirades. 
- Caiguda dels vehicles durant maniobra en càrrega en marxa de retrocés. 
−Altres. 
 
 
 
A.5 MESURES AUXILIARS. 
 
 5.1 Torreta formigonat. 
 
Anàlisi de risc: 
 
- Caigudes diferent nivell. 
- Caigudes de persones al buit. 
- Sobreesforços per transport i nova ubicació. 
 
 
Mesures preventives a adoptar: 
 
- Els derivats dels treballs a realitzar amb ajuda d'aquest mitja auxiliar. 
- S'utilitzaran a la seva construcció angular d'acer normalitzat. 
- Es recolzaran sobre 4 peus drets disposats en els angles d'un quadrat ideal en posició vertical i amb 
longitud superior a 1 metre a la de l'alçada en la qual s'ubica la plataforma de treball. 
- El conjunt tindrà rigidesa mitjançant creus de Sant Andreu en angular disposades en els quatre 
laterals, la base a nivell del terra i la base al nivell de plataforma de treball tots ells electrosoldats. 
- Les dimensions mínimes del marc d'angular descrit en el punt anterior serà de 1,10x1,10. 
- Sobre la creu de Sant Andreu superior se soldarà un quadrat d'angular a l'interior del qual 
s'encaixarà la plataforma de treball recolzada sobre una de les alies i tancada per l'altre. 
- Els puntals s'apilaran ordenadament per capes horitzontals d'un únic puntal d'alçada i fons que es 
desitgi amb l'única excepció que a cada costat es disposarà de forma perpendicular a la immediata 
inferior. 
- L'estabilitat de les torretes d'apilament s'assegurarà clavant els peus drets de limitació lateral. 
- Es prohibeix després del desencofrat l'apilament irregular dels puntals. 
- Els puntals es pujaran a les plantes en paquets lligats pels dos extrems. El conjunt se suspendrà 
mitjançant aparell d'eslingues del ganxo de la grua torre. 
- Els puntals de tipus telescòpic es transportaran a braç o a espatlla amb els passadors i les 
mordasses instal·lades en posició d'immobilitzat de la capacitat d'extensió o retracció dels puntals. 
- Les fileres de puntals es disposaran sobre la filera de fusta anivellats i aplomats a la direcció 
exacta en què han de treballar. 
- La filera de taulons de recolzament dels puntals que han de treballar inclinats amb respecte a la 
vertical seran els que clavaran. 
- Els puntals sempre recolzaran perpendiculars a la cara del tauló. 
- Els puntals es clavaran a la filera i a la corretja. 
- El repartiment de la càrrega sobre les superfícies apuntalades es realitzarà uniformement repartit. -
- Es prohibeix expressament les sobrecàrregues puntuals. 
- Es prohibeix la correcció de la disposició dels puntals en càrrega deformada per qualsevol causa. 



En prevenció d'accidents es disposarà, confrontada amb la filera deformada i sense actuar sobre 
aquesta, una segona filera de forma correcta capaç d'absorbir part dels esforços causants de la 
deformació, avisant immediatament al Cap d'Obra sempre que el risc d'enfonsament no sigui 
imminent, en aquest cas, s'abandonarà el tall i s'evacuarà l'obra. 
- Els puntals tindran la longitud adequada per a la missió a realitzar. 
- Les escales de tisora s'utilitzaran sempre com a tals obrint ambdues travesseres per no minimitzar 
la seva seguretat. 
- Les escales de tisora mai s'utilitzaran com si fossin cavallets per sostenir les plataformes de treball. 
- Les escales de tisora no s'utilitzaran si la posició necessària sobre elles per realitzar determinat 
treball obliga a ubicar els peus en els 3 últims esglaons. 
- L'escala de tisora s'utilitzarà muntada sobre paviments horitzontals. 
- Es prohibeix la utilització d'escales de mà per salvar altures més grans de 5 metres. 
- Les escales de mà es dotaran en el seu extrem inferior de sabates antilliscants de seguretat. 
- Es prohibeix treballar l'ús d'andamiatges sobre cavallets recolzades sobre les plataformes de 
treballs dels andamiatges tubulars. 
- Voltant la plataforma en tres dels seus costats se soldarà als peus drets barres metàl·liques 
composant una barana de 90 cm d'alt formada per passamans, barra intermèdia i sòcols de 15 cm. 
- L'accés a la plataforma es tancarà mitjançant una cadena o barra sempre que romanen persones en 
ella. 
- Es prohibeix el transport de persones o objectes sobre les plataformes dels castellets de 
formigonat. 
 
 
5.2 Puntals. 
 
Anàlisis de risc: 
 
- Caiguda des d'altura de les persones durant la instal·lació de puntals. 
- Caiguda des d'altura dels puntals per incorrecta instal·lació. 
- Caiguda des d'altura dels puntals durant les maniobres de transport elevat. 
- Cops durant la manipulació. 
- Atrapaments de dits. 
- Bolcades de la càrrega durant les operacions de càrrega i descàrrega. 
- Trencament del puntal per fatiga del material. 
- Trencament del puntal per estar en mal estat. 
- Lliscament de la punta per falta de tascó o clavaó. 
- Desplomada d'encofrats per causa de la disposició de puntals. 
 
 
Mesures preventives a adoptar: 
 
- Estaran en perfectes condicions de manteniment. 
- Els cargols sense fi estaran engreixats. 
- No tindran deformacions en el pal (bonys o torçades). 
- Estaran dotades en els extrems de les plaques per recolzament o clavaó. 
 
 
 
 
 
 



5.3 Escales de mà. 
 
Anàlisi de risc: 
 
- Caigudes al mateix nivell. 
- Caigudes a diferent nivell. 
- Caigudes al buit. 
- Lliscament per recolzament incorrecte. 
- Bolcament lateral per recolzament irregular. 
- Trencament per defectes ocults. 
- Els derivats dels usos inadequats o muntatges perillosos. 
 
 
Mesures preventives a adoptar: 
 
- Els travessers seran d'una sola peça i estaran sense deformacions ni bonys. 
- Les escales metàl·liques estaran pintades amb pintura anti oxidació. 
- Les escales metàl·liques a utilitzar no estaran complementades amb unions soldades. 
- Les escales de tisora estaran dotades en la seva articulació superior de topalls de seguretat 
d'obertura. 
Les escales de mà estaran firmament agafades en el seu extrem superior a l'objecte o estructura al 
que donen accés. 
- Les escales de mà a utilitzar sobrepassaran en 0,90 metres l'altura a salvar. 
- Les escales de mà s'instal·laran de tal forma que el seu recolzament inferior disti de la projecció 
vertical superior 1/4 de la longitud del travesser entre recolzaments. 
 
 
 
A.6. PREVENCIONS DE DANYS PROFESSIONALS. PRECAUCIONS. 
 
6.1 Moviment de terres. 
 
A les zones de perill, les maniobres de la maquinària estaran controlades per personal diferent del 
conductor. 
Delimitació de les zones d'excavació. 
 
 
6.2 Fonaments. 
 
- Treballs realitzats per operaris qualificats. 
- Mantenir el personal fora del radi d'acció de les màquines. 
. 
 
6.3 Ram de paleta. 
 
- Mantenir les zones de treball netes, en ordre i evitar l'aplec incontrolable de materials i runes. 
- Utilitzar màquines portàtils amb doble aïllament i connectades a la connexió a terra. 
- Comprovar les vàlvules, mànegues, ampolles i bufadors per evitar fuites de gas. 
- Realitzar les connexions elèctriques sense tensió i per evitar fuites de gas. 
 
 



6.4 Maquinària. 
 
- Respectar totes les limitacions de càrrega en punta, contrapès, elevació del ganxo, pestell de 
seguretat. 
- Elevar els palets suportats per la seva part inferior. 
- Comprovar l'actuació de tots els limitadors automàtics. 
- Aparcar i desconnectar convenientment la grua en acabar la jornada de treball. 
- Prohibir la circulació per sota les zones de desplaçament. 
- Controlar els ancoratges i arrossegament de tots els elements necessaris. 
- Situar les formigoneres en superfícies planes i consistents, protegint-ne les parts mòbils i de 
transmissió. 
 
 
6.5 Informació:  
 
6.5.1 Resum general de risc professional més freqüent. 
 
- Atropellament i col·lisions de màquines. 
- Bolcades de màquines. 
- Caigudes a diferent nivell. 
- Caigudes al mateix nivell. 
- Caigudes d'objectes des de les culleres o camions. 
- Caigudes d'objectes o útils de treball. 
- Despreniment de terres. 
- Incendis i explosions. 
- Protecció de partícules als ulls, cara o extremitats. 
- Electrocucions. 
- Cremades. 
- Talls, punxades i cops amb eines o materials. 
- Intoxicacions per emanacions de gasos o similars. 
 
 
6.5.2 Resum general de Riscos de danys a tercers. 
 
- Atropellaments de màquines. 
- Bolcades de màquines. 
- Caigudes d'objectes des de les culleres o camions. 
- Caigudes d'objectes de plantes altes. 
- Despreniments de terres. 
 
 
 
6.6 Proteccions: 
 
6.6.1 Proteccions col·lectives. 
 
Senyalització general: 
 
- Senyals de STOP en sortides de vehicles. 
- Senyals d'obligatorietat d'ús de casc, cinturó de seguretat, ulleres, màscara, protectors auditius, 
botes i guants. 



- Senyal de risc elèctric, caiguda d'objectes, caiguda a diferent nivell, maquinària pesada en 
moviment, càrregues suspeses, incendis i explosions. 
- Senyal d'entrada i sortida de vehicles. 
- Prohibició de pas a tota persona aliena a l'obra. 
- Prohibició d'encendre foc. 
- Prohibició de fumar. 
- Prohibició d'aparcar. 
- Senyal informatiu de localització de farmaciola i d'extintor. 
S'instal·laran a l'obra convenientment situats, els rètols i els senyals d'advertència, prohibició i 
obligació, que fan referència als RISCOS existents a l'obra. 
Així mateix, es col·locaran cintes de abalisament als llocs als que l'estança o el pas comporti risc 
d'accidents. 
 
 
6.6.2 Proteccions Individuals. 
 
Per al cap: 
- Cascos homologats de diferents colors. 
- Ulleres antipols. 
- Pantalles i ulleres contra projecció de partícules. 
- Protectors auditius. 
 
Per al cos: 
- Cinturons de seguretat. 
- Granotes de treball. 
- Vestits d'aigua. 
. 
Per a les mans: 
- Guants de goma fina. 
- Guants de cuir. 
 
Per a les cames: 
- Botes de seguretat. 
 
 
6.7 Instal·lació elèctrica. 
 
- Conductor de protecció i pica o placa de presa de terra. 
- Interruptors diferencials de 30 m. A. de sensibilitat per enllumenat i de 300 m. A. per a força. 
 
 
 
6.8 Instal·lacions d'Higiene i Benestar. 
 
E realitzaran les Instal·lacions en funció del nombre màxim d'operaris que puguin coincidir durant 
l'execució de l'obra amb la dotació prevista en el Pla de Seguretat aportat pel constructor i aprovat 
per la direcció facultativa. 
En aquestes Instal·lacions els sostres, terres i parets de totes les peces seran continus, llisos, i 
impermeables de forma que permetin una fàcil neteja, desinfecció i desinsectació cas d'ésser 
necessari. 
Els elements i materials seran de bona resistència. 



A l'oficina de l'obra es fixaran indicacions amb el centre assistència més proper, la seva adreça i tots 
els telèfons d'urgència necessària. 
 
 
 
6.9 Medicina preventiva. Primers auxilis. 
 
Reconeixements mèdics. 
 
Tot el personal que comenci a treballar a l'obra, passarà un reconeixement mèdic que es repetirà 
com a mínim un cop a l'any. No s’acceptarà cap treballador que no disposi de l’apte mèdic. 
 
 
Farmaciola 
 
Hi haurà una farmaciola complerta i una altra d'urgència que es revisaran mensualment i es 
reposaran immediatament els productes que hi manquin. 
 
 
Assistència a accidentats. 
 
A l'obra es disposarà d'informació dels diferents centres mèdics on es pugui traslladar els accidentats 
per a una millor i més ràpida assistència. 
Es convenient que el cap d'obra i a l'oficina disposin d'una llista de telèfons i adreces dels centres 
per urgències, ambulàncies, etc. per tal de garantir una ràpida actuació en cas d'accident. 
 
 
6.10 Reunions i Formació permanent. 
 
S'impartiran regularment i prèviament a la realització dels treballs que així ho requereixin, cursets 
de formació a tot el personal que treballi a l'obra. 
El comitè de seguretat i el coordinador de seguretat de l'obra es reuniran periòdicament per tal de 
revisar les condicions generals i dels diversos elements de seguretat des l'obra els quals 
comunicaran, si s'escau, les observacions necessàries a la propietat i a la direcció facultativa. 
 
 
6.11 Prevenció de riscos de danys a tercers. 
 
Es preveu el tancament de tot el perímetre de l'obra amb tanca, incloses les portes d'accés del 
personal i dels vehicles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A.8. MESURES ALS RISCOS EN ELS TREBALLS DE REPARACIÓ, 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT. 
 
S''inclouen les mesures corresponen als treballs de reparació, conservació i manteniment de 
jardineria, perquè en a l'Estudi d'obra s'ha previst durant 3 mesos. 
 
 

BARCELONA, Maig del 2013 
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SIGNAT: Anna Rebollo Rodríguez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B. PLEC DE CONDICIONS 
 
B.1 PLEC DE CONDICIONS GENERALS 
 
 
1.1 Tipus d'obra. 
 
Alternativa constructuctiva a la inestabilitat de les terres de la zona nord-est de la urbanització del 
Centre Educatiu de Secundaria Sant Esteve Sesrovires. 
 
 
1.2 Disposicions legals d'aplicació. 
 
-Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92) Disposicions mínimas de seguridad y de 
salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles 
 
-RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud 
en las obras de construcción Transposició de la Directiva 92/57/CEE Deroga el RD 555/86 sobre 
obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d'edificació i obres públiques 
 
-Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) Prvención de riesgos laborales Desenvolupament 
de la Llei a través de les següents disposicions: 
 
·RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) Reglamento de los Servicios de Prevención 
 
·RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) Disposiciones mínimas en materia de señalización, 
de seguridad y salud en el trabajo 
 
·RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 
lugares de trabajo  
 
En el capítol 1 exclou les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales 
de mà.Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 
09/03/1971) 
 
·RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los 
trabajadores 
 
·RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al 
trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización 
 
·RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) Protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo 
 
·RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) Protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo  
 
·RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) Disposiciones mínimas de seguridad y salud, 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual 



·RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo 
 
Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball Modifica i 
deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971) 
 
-O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la 
industria de la Construcción Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 
 
-O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40) Reglamento 
general sobre Seguridad e Higiene 
 
-O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) Modelo de libro de incidencias correspondiente 
a las obras en que sea obligatorio el estudio de Seguridad e Higiene Correcció d'errades: BOE: 
31/10/86 
 
-O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) Nuevos modelos para la notificación de 
accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y tramitación 
 
-O. de 31de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) Señalización, balizamiento, limpieza y terminación 
de obras fijas en vías fuera de poblado 
 
-RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) Protección a los trabajadores frente a los riesgos 
derivados de la exposición al ruido durante el trabajo 
 
-O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
trabajo Correcció d'errades: BOE: 06/04/71 Modificació: BOE: 02/11/89 Derogats alguns capítols 
per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 i RD 
1215/1997 
 
-Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de 
protección personal de trabajadores 
 
· R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos 
 
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 
 
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores Modificació: 
BOE: 24/10/75 
 
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad 
Modificació: BOE: 25/10/75 
 
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad 
contra riesgos mecánicos Modificació: BOE: 27/10/75 
 
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras 
Modificació: BOE: 28/10/75  
 
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias. Normasa comunes y adaptadores faciales Modificació: BOE: 29/10/75 



 
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias: filtros mecánicos Modificació: BOE: 30/10/75 
 
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias: mascarillas autofiltrantes Modificació: BOE: 31/10/75 
 
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco Modificació: BOE: 01/11/75 
 
 
 
1.3 Condicions dels mitjans de protecció 
 
Totes les peces de protecció personal i elements de protecció col·lectiva, tindran fixat un període de 
vida útil, rebutjant-ne al termini d'aquest període. Quan per les circumstàncies del treball es 
produeixi un deteriorament més ràpid en una determinada peça o bé equip, es reposarà 
independentment de la duració prevista i data de lliurament. 
Tota peça o bé equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, el màxim pel qual es va concebre 
(per exemple un accident) serà rebutjat i reposat al moment. 
Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més toleràncies que les admeses pel fabricant, seran 
reposades d'immediat. 
L'ús d'una peça i equip de protecció, mai haurà de representar un risc per ell mateix. 
 
Proteccions personals: 
 
Tot element de protecció personal, s'ajustarà a les "Normas de Homologación del Ministerio de 
Trabajo" (O.M. del 15/5/74 BOE 29/5/74)" Sempre que existeixi al mercat. 
En els casos que no existeixi norma d'homologació oficial, seran de qualitat adient a les seves 
respectives prestacions. 
 
 
Proteccions col·lectives: 
 
Cables de subjecció de cinturó de seguretat i ancoratges: 
Tindran suficient resistència per a suportar els esforços als quals puguin ser sotmesos d'acord amb la 
seva funció protectora. 
 
 
Plataformes de treball: 
 
Tindran com a mínim 60 cm. d'ample i les situades a més de 2m. del terra portaran baranes de 90 
cm. d'alçada, llistó intermedi i sòcol. 
 
 
Escales de mà: 
 
Aniran proveïdes de sabates antilliscants. 
Oferiran les necessàries garanties de solidesa, estabilitat i seguretat, no poden salvar més de 5 
metres sense que estiguin reforçades al centre. Tot i amb això, queden prohibides per alçades majors 
de 7 metres. 



Extintors: 
 
Seran de pols polivalent, amb revisió periòdica. 
 
 
 
1.4 Serveis de prevenció 
 
1.4.1 Servei Tècnic de Seguretat i Higiene: 
 
L'Empresa Constructora disposarà d'assessorament tècnic en seguretat i higiene. 
 
 
1.4.2 Servei mèdic: 
 
Tanques autònomes de limitació i protecció: Tindran com a mínim 90 cm. d'alçada i construïdes 
amb tubs metàl·lics. 
 
Xarxes perimetrals: 
 
Les baranes envoltaran el perímetre de la excavació i/o rases de drenatge. 
S’utilitzaran malles tipus V 
 
 
 
1.5 Coordinador de seguretat i salut en l’execució de l’obra 
 
El Coordinador en matèria de seguretat i salut en l’execució de l’obra és el tècnic competent integrat 
en la direcció facultativa, designat pel promotor per dur a terme les taques de: 
 
a. Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat: 
 
- En prendre decisions tècniques i d’organització amb la finalitat de planificar els diferents treballs o 
fases de treball que es desenvolupin simultàniament o successivament. 
- En estimar la durada requerida per als distints treballs o fases de treball. 
 
b. Coordinar les activitats de l’obra per garantir que els contractistes i, si n’hi ha, els 
subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els principis 
de l’acció preventiva que cadascun d’ells té l’obligació de complir. 
 
c. Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si n’hi ha, les modificacions 
introduïdes en aquests. 
 
d. Organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista a l’article 24 de la Llei de prevenció 
de riscos laborals. 
 
e. Coordinar les accions i les funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de treball. 
 
f. Adoptar les mesures necessàries perquè sols les persones autoritzades puguin accedir a l’obra. 
 
g. Custodiar el llibre d’incidències de l’obra, i tramitar a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, 



en el termini de 24 hores, les anotacions que s’hi efectuïn. 
 
h. Ordenar la paralització dels talls o la totalitat de l’obra els treballs dels quals impliquin un risc 
greu i imminent per a la seguretat dels treballadors, i assabentar-ne immediatament la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social, els contractistes i els subcontractistes afectats, com també els 
representants dels treballadors d’aquests. 
 
Es constituirà el Comitè quan el nombre de treballadors superi el previst en l'Ordenança Laboral de 
Construcció, o bé, en el seu cas, el que disposi el Conveni Col·lectiu Provincial. 
 
 
 
1.6 Instal·lacions mèdiques: 
 
Existirà una farmaciola d'urgència situada als vestuaris que constarà com a mínim de: 
 
- Aigua oxigenada. 
- Alcohol de 96º. 
- Tintura de iode. 
- Mercurocrom. 
- Amoníac. 
- Gasa estèril. 
- Cotó hidròfil. 
- Benes. 
- Esparadrap. 
- Antiespasmòdics. 
- Analgèsic. 
- Tònic cardíac d'urgències. 
- Torniquet. 
- Borsa d'aigua per aigua o gel. 
- Guants esterilitzats. 
- Xeringues d'un ús. 
- Agulles injectables d'un ús. 
- Termòmetre clínic. 
- Servei mèdic, segons reglamentació OGSHT 9/3/71. 
 
 
 
 
1.7  Instal·lacions d'higiene i benestar: 
 
Les instal·lacions provisionals d'obra s'adaptaran en el que és relatiu a elements, dimensions i 
característiques específiques dels Articles 39, 40, 41 i 42 de l'Ordenança de Seguretat i Higiene, i 
335, 336 i 337 de l'Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. 
Instal·lacions: 
 
a) Menjador: Es disposarà d'un menjador col·lectiu per a tot el personal que treballi a les obres. 
 
b) Vestuaris: La zona que es destini a aquest fi tindrà armari rober, seients. Estarà net i ventilat. 
 
c) Serveis: Constaran de: W.C., dutxa, i lavabo, amb aigua calenta i freda. Estarà net i ventilat. 



1.8 Obligacions de les parts implicades. 
 
Promotor: 
 
Haurà de designar un coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l’execució de l’obra. 
Està obligat a elaborar, en la fase de projecte, un estudi de seguretat i salut. 
El promotor, haurà d’efectuar l’anomena’t avís previ abans del començament dels treballs, redactat 
segons els termes concrets establerts a l’annex III del Reial decret, que haurà d’estar exposat a 
l’obra de forma visible i, si calgués, actualitzat. 
Vigilarà que el Present Estudi de Seguretat, degudament visat pel Col·legi corresponent, acompanyi 
el Projecte d'execució de l'obra. 
Abonarà les partides del Pla de Seguretat ofertes pel contractista un cop siguin certificades per la 
direcció facultativa juntament amb les altres certificacions de l'obra. 
El promotor notificarà la realització de les obres, mitjançant l’avís previ, a l’autoritat laboral. 
L’avís previ es redactarà d’acord amb el model descrit en el R.D. i s’esposarà a l’obra en lloc 
visible, amb les actualitzacions corresponents en el cas que fossin necessàries. 
 
Contingut de l’avís previ: 
 
1. Data. 
2. Adreça de l’obra. 
3. Promotor (nom i adreça). Tipus d’obra. 
4. Projectista (nom i adreça). 
5. Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra (nom i adreça). 
6. Data d’inici de l’obra. 
7. Durada prevista dels treballs de l’obra. 
8. Nombre màxim estimatiu de treballadors en l’obra. 
9. Nombre previst de contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms que hi ha contractats. 
10. Dades d’identificació de contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms que hi ha 
contractats. 
 
 
Contractistes i subcontractistes: 
 
Tant el contractista com el subcontractista tindran la consideració d’empresari a l’efecte del que 
preveu la normativa sobre prevenció de riscos laborals, i seran responsables directes de l’execució 
correcta de les mesures preventives aplicables a l’obra. També seran responsables solidaris de les 
conseqüències que es derivin d’incompliment de les mesures preventives en els termes fixats a 
l’article 42.2 de la Llei de la prevenció de riscos laborals. Aquestes responsabilitats són 
independents i compatibles amb les que corresponguin als coordinadors, a la direcció facultativa i al 
promotor. 
Els contractistes i els subcontractistes estan obligats a: 
 
• Aplicar, durant l’execució de l’obra, els principis de l’acció preventiva que recull l’article 15 de la 
Llei de prevenció de riscos laborals (Llei 31/1995) i, en particular, les tasques o activitats següents: 
 
a El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i de neteja. 
 
b L’elecció de l’emplaçament dels llocs i de les àrees de treball, tenint en compte les condicions 
d’accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 
 



c La manipulació dels distints materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
 
d El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i 
dels dispositius necessaris per executar l’obra, amb l’objectiu de corregir els defectes que poguessin 
afectar la seguretat i la salut dels treballadors. 
 
e La delimitació i el condicionament de les zones d’emmagatzemar i dipòsit dels diferents materials, 
en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 
 
f La recollida de materials perillosos utilitzats. 
 
g L’emmagatzemem i l’eliminació o evacuació de residus i runes. 
 
h L’adaptació, en funció de l’evolució de l’obra, del període de temps efectiu que s’haurà de dedicar 
als diferents treballs o fases de treball. 
 
i La cooperació entre contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 
 
j Les interaccions i les incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o activitat que es faci a 
l’obra o prop del lloc de l’obra. 
 
- Elaborar un pla de seguretat i salut de l’obra. 
- Complir i fer complir al personal el que estableix el pla de seguretat i salut de l’obra. 
- Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals i les que estableix l’annex IV del 
Reial decret 1624/1997, durant l’execució de l’obra. 
- Complir les obligacions de coordinació d’activitats empresarials establertes a l’article 24 de la Llei 
de prevenció de riscos laborals. 
- Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les 
mesures que s’hagin d’adoptar en allò que es refereix a la seva 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 o, quan pertoqui, de la direcció facultativa. 
 
 
Treballadors autònoms: 
 
La definició de treballador autònom que fa la legislació de seguretat social, que ara recull el Reial 
decret 1627/1997, considera com a tal “tota persona física, distinta del contractista i del 
subcontractista, que realitza de forma personal i directa una activitat professional, sense subjecció a 
un contracte de treball, i que assumeix contractualisme davant del promotor, el contractista o el 
subcontractista el compromís de fer determinades parts o Instal·lacions de l’obra. S’inclouen dins el 
terme de treballadors autònoms els socis treballadors de les cooperatives de treball associat. 
Quan el treballador autònom ocupi a l’obra treballadors per compte d’altre, tindrà la consideració de 
contractista o subcontractista a l’efecte d’aquesta norma de prevenció de riscos laborals. 
 
 
Els treballadors autònoms estan obligats a: 
 
- Complir el que estableix el pla de seguretat i salut de l’obra. 
- Aplicar els principis d’acció preventiva establerts a l’article 15 de la Llei de prevenció de riscos 
laborals (Llei 31/1995 de 8 de novembre). 
- Desenvolupar les tasques o activitats relatives als principis generals aplicables durant l’execució 



de l’obra, contingudes a l’article 10 del Reial decret 1627/1997. 
- Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables a l’obra durant la seva execució. 
- Complir les obligacions que per als treballadors s’estableixen als apartats 1 i 2 de l’article 29 de la 
Llei de prevenció de riscos laborals. 
- Ajustar la seva actuació a l’obra conforme als deures de coordinació d’activitats empresarials i 
participant en qualsevol mesures d’actuació 
coordinada que s’hagués establert. 
- Utilitzar equips de treball ajustats a la normativa vigent sobre aquests (RD 1215/1997, de 18 de 
juliol). 
- Elegir i utilitzar equips de protecció individuals conforme a la normativa vigent (RD 773/1997, de 
30 de maig). 
- Atendre les indicacions i complir les instruccions de coordinador en matèria de seguretat i de salut, 
o de la direcció facultativa, si pertoca, durant l’execució de l’obra. 
 
 
Direcció facultativa: 
 
Considerarà l'Estudi de Seguretat com a part integrant de l'Execució de l'Obra., i en cas necessari 
comunicarà al Coordinador de Seguretat, a la Propietat i a l'Empresa Constructora i a altres 
Organismes, l’ incompliment de les mesures de seguretat fixades a l'Estudi i desenvolupades pel Pla. 
 
 
 
1.9 Redacció del Pla de Seguretat. 
 
El pla de seguretat i salut s’elaborarà pel contractista o contractistes, en què s’analitzaran, 
estudiaran, desenvoluparan i es consideraran les previsions contingudes en l’estudi en funció del 
mateix sistema d’execució de l’obra. 
Aquest pla constituirà el instrument bàsic d’ordenació de les activitats d’identificació i, quan 
pertoqui, d’avaluació de riscos i planificació de l’activitat preventiva. El pla estarà, a l’obra, a 
disposició permanent de la direcció facultativa i de qui intervingui en l’execució de l’obra, com 
també de les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció en les empreses que hi 
intervenen i dels representants dels treballadors i, també, de la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social i dels tècnics dels centres o gabinets dependents de l’Administració laboral central o 
autonòmica. 
La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà d’incloure el 
pla de seguretat i salut laboral d’aquest. 
 
 
 
1.10 Aprovació del Pla de Seguretat. 
 
El pla ha de ser aprovat, abans del inici de l’obra, pel coordinador de seguretat i salut o pel director 
facultatiu de l’obra quan no hi hagi coordinador, i també seran aquests qui hauran d’aprovar les 
modificacions que s’hi proposin. 
 
 
 
1.11 Llibre d'incidències. 
 
Per controlar i seguir el pla de seguretat i salut a cada centre de treball hi haurà un llibre 



d’incidències facilitat pel Col·legi professional al qual pertanyi el tècnic que ha aprovat el pla, o per 
l’oficina de supervisió de projectes quan es tracti d’obres de les administracions públiques. Aquest 
llibre, que haurà de ser sempre a l’obra, estarà en poder del coordinador en matèria de seguretat i 
salut o de la direcció facultativa. 
 
Tindran accés a aquest llibre i hi podran fer anotacions: 
 
- La direcció facultativa de l’obra. 
- Els contractistes i els subcontractistes. 
- Els treballadors autònoms. 
- Les persones o els òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció en les empreses que 
intervenen en l’obra. 
 
 
 
B.2 PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 
 
2.1 Organització general de la Seguretat a l'obra. 
 
L'Empresa Constructora, a través del seu Departament de Seguretat, i el Comitè de Seguretat de 
l'obra, nomenarà el cap d'obra i el personal responsable de l'adequació de les mesures seguretat i 
salut contingudes en el Pla de seguretat. Aquestes parts juntament, amb el Coordinador de seguretat 
i en el seu cas per la Direcció Facultativa, vigilaran la seguretat en les diferents zones i fases del 
procés constructiu. 
 
 
2.2 Comitè de Seguretat i Higiene. 
 
Es constituirà per l’empresa constructora, el Comitè de Seguretat quan el nombre de treballadors 
superi el previst en l'Ordenança Laboral de Construcció, o bé, en el seu cas, el que disposi el 
Conveni Col·lectiu Provincial. Aquest haurà d’estar composat per un tècnic qualificat en matèria de 
seguretat (en representació de l'Empresa) i dos treballadors dels oficis amb més presència i un cap 
d’obra amb competència professional en matèria de seguretat i higiene. 
 
Atribucions i obligacions. 
 
Comitè: 
 
- Reunió com a mínim un cop al mes, conjuntament amb el Coordinador de Seguretat i Salut. 
- Control i vigilància del compliment de l'Estudi de Seguretat i el Pla. 
- Informació immediata al cap d'obra de les anomalies observades. 
- Estudi dels motius dels possibles accidents. 
 
 
 
2.3 Comunicats d'accident i deficiències. 
 
- Podrà ésser vàlid tot tipus de part d'ús comú a l'Empresa si és prèviament acceptat pel Coordinador 
de Seguretat o de la Direcció Facultativa.  
 
En tot cas caldrà que hi consti: 



Accidents 
 
- Identificació de l'obra. Data i hora de l'accident. 
- Nom del treballador. Categoria professional. Domicili. 
- Lloc de l'accident. (Situació a l'obra). 
- Motius i gravetat aparent de l'accident. 
- Primers auxilis. (Persona i lloc) 
- Testimonis de l'accident amb declaracions separades. 
 
A més es redactarà un Informe que analitzi les possibles formes d'evitar accidents similars i mesures 
urgents a prendre, si s'escau. 
 
 
Deficiències 
 
- Identificació de l'obra. Data i hora de l'observació. 
- Lloc i deficiències observades. 
- Estudis per millorar els defectes detectats. 
 
D'ambdós tipus de parts d'accidents i deficiències es realitzarà mensualment un control amb gràfics i 
índexs que permetin observar i comparar 
l'evolució de la Seguretat a l'obra. 
 
 
 
2.4 Assegurances de Responsabilitat Civil i de Tot Risc en la Construcció i els muntatges. 
 
Tots els tècnics de la Direcció Facultativa i Coordinador de Seguretat, estaran coberts en matèria de 
responsabilitat civil professional. 
El Contractista tindrà també una assegurança de Responsabilitat Civil amb cobertura per danys a 
tercers per actes o omissions directes o indirectes a les que hagi de respondre ell mateix o per altres. 
Serà obligatòria la contractació d'una assegurança a tot risc durant tota la durada de l'obra, 
perllongant-ne per un termini d'un any des de la fi definitiva de l'obra. 
 
 
 
B.3 NORMES DE CERTIFICACIÓ DELS ELEMENTS DE SEGURET AT. 
 
Un cop al mes es farà la corresponent Certificació, segons el pressupost contractat com annex al Pla. 
La Propietat l'abonarà d'acord amb les condicions especificades al contracte. 
Se certificaran exclusivament les partides de Seguretat i Higiene de l'Estudi, eliminant aquelles que 
siguin mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme l'obra. 
Les partides de nova creació no previstes en el pressupost es definiran totalment amb tots els seus 
elements, i adjudicació de preu, abonant-les posteriorment amb els mateixos criteris generals 
d'amidament. 
Cas de plantejar-se una revisió de preus, el Contractista ho comunicarà per escrit a la Propietat, amb 
el vistiplau previ del Coordinador de Seguretat o de la Direcció Facultativa. 
 
 
 
 



B-4. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ADMINISTRATIVES 
 
4.1. En tot el referent a l'adquisició, recepció i utilització de materials o utillatge o maquinària que 
s'utilitzi per a l'obra, el Constructor s'atendrà a les pràctiques de la bona construcció, utilitzant el 
material especialitzat i qualificat a cada part d'obra si així ho requereix. 
El Coordinador de Seguretat i la Direcció Tècnica i Facultativa podrà requerir o sol·licitar 
documents acreditatius de l'adequada titulació. 
 
4.2.L'Estudi de Seguretat aporta les previsions adequades pel Pla de Seguretat. No obstant, 
l'evolució o la pròpia maquinària, tecnificació del constructor, o les característiques de les 
subcontractes, poden obligar que el pla s'allunyi de les previsions de l'estat, tant en medis 
econòmics, com en valoració econòmica. Per tot això l'Estudi de Seguretat estarà obert a tot el que 
suposi millora de seguretat i prevenció d'accidents, d'acord sempre amb la legislació vigent. 
 
4.3.Els mitjans auxiliars que pertanyin a l'obra bàsica i no a l'Estudi de Seguretat, permetrà la 
correcta execució de l'obra, així com l'acoblament de la seguretat del projecte d'Estudi i el Pla 
subsegüent, havent complert amb la seguretat que ho requereixi cada cas apuntalament de terres, 
xarxa de terres, etc. 
 
4.4.Els treballs de Muntatge i desmuntatge de sistemes de protecció, des del seu inici fins a la seva 
finalització, hauran de disposar del mateix grau de seguretat, que el conjunt acabat. 
 
4.5.La col·locació de medis de protecció col·lectiva, requerirà la utilització, en el seu cas, de 
sistema de protecció individual. És l'anomenada " Seguretat dins de la Seguretat." 
 
 
 
B.5 PLEC DE CONDICIONS JURÍDIQUES. 
 
5.1. És competència exclusiva del Coordinador de Seguretat i Salut l'aprovació del Pla de Seguretat, 
així com les modificacions en funció del procés d'execució de l'obra, de les omissions i 
contradiccions aparents i de l'expedició d'ordres complementàries pel desenvolupament del mateix. 
 
5.2. Els treballs a realitzar, estaran subjectes a les disposicions del projecte de seguretat, a les 
modificacions aprovades i a les ordres i instruccions complementàries emeses pel Coordinador de 
Seguretat. 
 
5.3. Tots els materials satisfaran les condicions establertes en la documentació de l'estudi de 
Seguretat. Es refusaran aquells que no s'ajustin a les prescripcions o siguin efectuades o no 
reuneixin condicions de solidesa. 
 
5.4. Quan el Coordinador de Seguretat o la Direcció Tècnica tingués raons fonamentades per creure 
que no es compleixen les determinacions de l'Estudi de Seguretat, podrà ordenar en qualsevol 
moment i sense càrrec, els treballs necessaris pel seu arreglament. 
 
5.5. El contractista no podrà decidir, sense l'aprovació del Coordinador de Seguretat i Salut o en el 
seu cas de la Direcció Tècnica, cap variació de l'Estudi de Seguretat o d'una modificació ja 
aprovada. 
 
5.6.El contractista estarà obligat a complir les condicions del plec de condicions, memòria, plànols i 



pressupost, les especificacions del contracte i les ordres complementàries que el Coordinador de 
Seguretat o la Direcció Tècnica precisi donar durant el transcurs de l'obra. 
 
5.7. El contractista comunicarà fefaentment i amb la deguda antelació, el inici dels treballs, d'elevat 
risc o aquelles que han de quedar ocultes, a l'objecte del seu examen i aprovació pel Coordinador de 
Seguretat o en el seu cas per la Direcció Tècnica. 
 
5.8. El contractista estarà obligat a reconstruir a la seva costa quantes vegades sigui necessari 
qualsevol treball mal executat, a judici del Coordinador de Seguretat o de la Direcció Tècnica de 
l'obra o dels actors que estableix el Reial decret 1627/1997 de 24 d’octubre, (BOE núm. 257, 
de 25 d’octubre de 1997) fins a merèixer l'aprovació del Coordinador de Seguretat o en el seu cas de 
la Direcció Tècnica de l'obra. 
 
5.9. S'anotaran en el Llibre d'incidències la inobservança de les instruccions i recomanacions 
preventives recollides a l'estudi de Seguretat i Pla de Seguretat. Efectuada una anotació en el llibre 
d'incidències el Coordinador en Seguretat i Salut, estarà obligat a remetre en el termini de 24 hores, 
cadascuna de les còpies als destinataris previstos, és dir, Inspecció de Treball i Seguretat Social, al 
contractista afectat i als representants dels treballadors. 
 
5.10.El Constructor respondrà de la correcta execució de les previsions de Seguretat, de les 
subcontractes o similars, responent solidàriament de les conseqüències que es derivin de la 
inobservança que fossin imputables a les subcontractades o similars. Igual imputació correspondrà 
al propietari quan no hagués constructor principal. 
 
5.11.No procedirà la variació de certificació de partides pels retards de l'obra injustificats, així com 
les paralitzacions. 
 
5.12.- Disposicions mínimes de seguretat i de salut que hauran d'aplicar-se a les obres 
 
DISPOSICIONS MÍNIMES GENERALS RELATIVES ALS LLOCS DE TREBALL A LES OBRES 
 
Observació preliminar: les obligacions previstes al present apartat s'aplicaran sempre que ho 
exigeixin les característiques de l'obra o de l'activitat, les circumstàncies o qualsevol risc. 
 
1. Àmbit d'aplicació 
 
El present apartat serà d'aplicació a la totalitat de l'obra. 
 
2. Estabilitat i solidesa 
 
a) Caldrà procurar-se, de forma adient i segura, l'estabilitat dels materials i equips i, en general, de 
qualsevol element que en qualsevol desplaçament pogués afectar a la seguretat i la salut dels 
treballadors. 
b) L'accés a qualsevol superfície que consti de materials que no ofereixin una resistència suficient 
només s'autoritzarà en cas que es proporcionin equips o mitjans adients per tal que la tasca es 
realitzi de manera segura. 
 
 
3. Instal·lacions de subministrament i repartiment d'energia 
 
a) La instal·lació elèctrica dels llocs de treball a les obres haurà d'ajustar-se a allò que disposa la 



seva normativa específica. 
En tot cas, exceptuant disposicions específiques de la normativa esmentada, la citada instal·lació 
haurà de satisfer les condicions que s'assenyalen als següents punts d'aquest apartat. 
b) Les instal·lacions s'hauran de projectar, realitzar i utilitzar de forma que no comportin perill 
d'incendi ni d'explosió, i de manera que les persones estiguin degudament protegides contra els 
RISCOS d'electrocució per contacte directe o indirecte. 
c) El projecte, la realització i l'elecció del material i dels dispositius de protecció hauran de tenir en 
compte el tipus i la potència de l'energia subministrada, les condicions dels factors externs i la 
competència de les persones que tinguin accés a parts de la instal·lació. 
 
 
4. Vies i sortides d'emergència 
 
a) Les vies i sortides d'emergència hauran de romandre expedites i desembocar tan directament com 
sigui possible en una zona de seguretat. 
b) En cas de perill, tots els llocs de treball s'hauran de poder evacuar ràpidament i en condicions de 
màxima seguretat per als treballadors. 
c ) El nombre, la distribució i les dimensions de les vies i sortides d'emergència dependran de l'ús, 
dels equips i de les dimensions de l'obra i dels locals, així com del nombre màxim de persones que 
hi puguin estar presents. 
d) Les vies i sortides específiques d'emergència s'hauran de senyalitzar conforme al Reial Decret 
485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut 
en el treball. L'esmentada senyalització s'haurà de fixar als llocs adients i tenir la resistència 
suficient. 
e) Les vies i sortides d'emergència, així com les vies de circulació i les portes que hi donin accés, no 
hauran d'estar obstruïdes per cap objecte, de manera que puguin utilitzar-se sense traves en 
qualsevol moment. 
f) En cas d'avaria del sistema d'enllumenat, les vies i sortides d'emergència que requereixin 
il· luminació hauran d'estar equipades amb il· luminació de seguretat d'intensitat suficient. 
 
 
5. Detecció i lluita contra incendis 
 
a) Segons les característiques de l'obra i segons les dimensions i l'ús dels locals, els equips presents, 
les característiques físiques i químiques de les substàncies o materials que s’hi trobin presents, així 
com el nombre màxim de persones que s’hi puguin trobar, s’haurà de preveure un nombre suficient 
de dispositius apropiats de lluita contra incendis i, si fos necessari, de detectors d’incendis i de 
sistemes d’alarma. 
b) Aquests dispositius de lluita contra incendis i sistemes d’alarma hauran de verificar-ne i 
mantenir-se amb regularitat. Caldrà fer-ne, a intervals regulars, proves i exercicis adients. 
 
c) Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran de ser de fàcil accés i manipulació. 
Hauran d’estar assenyalats conforme al Reial Decret sobre senyalització de seguretat i salut al 
treball. L’esmentada senyalització s’haurà de fixar als llocs adients i tenir la resistència suficient. 
 
 
6. Exposició a RISCOS particulars 
 
a) Els treballadors no hauran d’estar exposats a nivells sonors nocius ni a factors externs nocius (per 
exemple gasos, vapors, pols). 
b) En cas que alguns treballadors hagin de penetrar en una zona l’atmosfera de la qual pogués 



contenir substàncies tòxiques o nocives, o no tenir oxigen en quantitat suficient o ser inflamable, 
l’atmosfera confinada haurà de ser controlada i caldrà adoptar mesures adients per 
prevenir qualsevol perill. 
c) En cap cas podrà exposar-se un treballador a una atmosfera confinada d’alt risc. Com a mínim, 
haurà d’estar sota vigilància permanent des de l’exterior i s’hauran de prendre totes les mesures per 
tal de poder-li prestar auxili eficaç i immediat. 
 
 
8. Temperatura 
 
La temperatura haurà de ser l’adient per a l’organisme humà durant el temps de treball, quan les 
circumstàncies ho permetin, tenint en compte els mètodes de treball que s'apliquin i les càrregues 
físiques imposades als treballadors. 
 
 
9. Il· luminació 
 
a) Els llocs de treball, els locals i les vies de circulació a l'obra hauran de disposar, en tant que sigui 
possible, de suficient llum natural i tenir una il·luminació artificial adient i suficient durant la nit i 
quan no sigui suficient la llum natural. En el seu cas, s'utilitzaran punts d'il· luminació 
portàtil amb protecció antixocs. El color utilitzar per a la il· luminació artificial no podrà alterar o 
influir en la percepció dels senyals o panells de senyalització. 
b) Les instal·lacions d'il· luminació als locals, dels llocs de treball i de les vies de circulació hauran 
d'estar col·locades de tal manera que el tipus d'il· luminació previst no suposi risc d'accident per als 
treballadors. 
c) Els locals, els llocs de treball i les vies de circulació en els quals els treballadors estiguin 
particularment exposats a RISCOS en cas d'avaria de la il· luminació artificial hauran de posseir una 
il· luminació de seguretat d'intensitat suficient. 
 
 
10. Portes i portals 
 
a) Les portes corredisses hauran d'anar proveïdes d'un sistema de seguretat que les impedeixi sortir-
se dels carrils i caure. 
b) Les portes i portals que s'obrin cap a dalt hauran d'anar proveïts d'un sistema de seguretat que els 
impedeixi tornar-se a baixar. 
c) Les portes i portals situats al recorregut de les vies d'emergència hauran d'estar senyalitzats de 
manera adequada. 
d) Dins les proximitats immediates dels portals destinats sobretot a la circulació de vehicles haurà 
d'haver-hi portes per a la circulació dels vianants, llevat del cas que el pas sigui segur per a ells. Les 
portes esmentades hauran d'estar senyalitzades de manera clarament visible i romandre expedites en 
tot moment. 
e) Les portes i portals mecànics hauran de funcionar sense risc d'accident per als treballadors. 
Hauran de posseir dispositius de parada d'emergència fàcilment identificables i de fàcil accés, i 
també hauran de poder-se obrir manualment menys si en cas de produir-se una avaria al sistema 
d'energia s'obren automàticament. 
 
 
11. Vies de circulació i zones perilloses 
 
a) Les vies de circulació, incloses les escales, les escales fixes i els molls i rampes de càrrega hauran 



d'estar calculats, situats, condicionats i preparats per al seu ús de forma que es puguin utilitzar 
fàcilment, amb tota seguretat i conforme a l'ús que se'ls hagi destinat i de forma que els treballadors 
que hi hagi a les proximitats no corrin cap risc. 
b) Les dimensions de les vies destinades a la circulació de persones o de mercaderies, incloses 
aquelles en les quals es realitzin operacions de càrrega i descàrrega, es calcularan d'acord amb el 
nombre de persones que puguin utilitzar-les i amb el tipus d'activitat. 
Quan s'utilitzin mitjans de transport a les vies de circulació, caldrà preveure una distància de 
seguretat suficient o mitjans de protecció adequats per a les altres persones que puguin estar 
presents al recinte. 
Se senyalitzaran clarament les vies i es procedirà regularment al seu control i manteniment. 
c) Les vies de circulació destinades als vehicles hauran d'estar situades a una distància suficient de 
les portes, portals, passos de vianants, corredors i escales. 
d) Si dins l'obra hi hagués zones d'accés limitat, hauran d'estar equipades amb dispositius que evitin 
que els treballadors no autoritzats puguin penetrar-hi. S'hauran de prendre totes les mesures 
adequades per tal de protegir els treballadors que estiguin autoritzats a penetrar dins les zones de 
perill. Aquestes zones hauran d'estar senyalitzades de forma clarament visible. 
 
 
12. Molls i rampes de càrrega 
 
a) Els molls i rampes de càrrega hauran de ser adequats a les dimensions de les càrregues 
transportades. 
b) Els molls de càrrega hauran de tenir com a mínim una sortida i les rampes de càrrega hauran 
d'oferir la seguretat que els treballadors no puguin caure. 
 
 
13. Espai de treball  
 
Les dimensions del lloc de treball s'hauran de calcular de tal manera que els treballadors disposin de 
la suficient llibertat de moviments per a les seves activitats, tenint en compte la presència de tot 
l'equip i material necessari. 
 
 
14. Primers auxilis  
 
a) Serà responsabilitat de l'empresari garantir que els primers auxilis puguin prestar-se en tot 
moment per personal amb la formació suficient per fer-ho. Així mateix, caldrà adoptar mesures per 
garantir l'evacuació, per tal de rebre atencions mèdiques dels treballadors accidentats o afectats per 
una indisposició sobtada. 
b) Quan les dimensions de l'obra o el tipus d'activitat ho requereixin, caldrà comptar amb un o varis 
locals per a primers auxilis. 
c) Els locals per a primers auxilis hauran d'estar dotats de les instal·lacions i el material de primers 
auxilis indispensables i tenir fàcil accés per a les lliteres. Hauran d'estar senyalitzats conforme al 
Reial Decret sobre senyalització de seguretat i salut en el treball. 
d) A tots els llocs on les condicions de treball ho requereixin caldrà disposar també de material de 
primers auxilis, convenientment senyalitzat i de fàcil accés. 
Una senyalització clarament visible haurà d'indicar la direcció i el número de telèfon del servei local 
d'urgència. 
 
 
 



15. Serveis higiènics 
 
a) Quan els treballadors hagin de portar roba especial de treball hauran de tenir a la seva disposició 
vestidors adequats. 
Els vestidors hauran de ser de fàcil accés, tenir les dimensions suficients i disposar de seients i 
instal·lacions que permetin a cada treballador posar a eixugar, si fos necessari, la seva roba de 
treball. 
Quan les circumstàncies ho exigeixin (per exemple, substàncies perilloses, humitat, brutícia), la 
roba de treball s'haurà de poder guardar separada de la roba de carrer i dels efectes personals. 
Quan els vestidors no siguin necessaris, en el sentit del primer paràgraf d'aquest apartat, cada 
treballador haurà de poder disposar d'un espai per col·locar la seva roba i els seus objectes personals 
amb clau. 
b) Quan el tipus d'activitat o la salubritat ho requereixin, s'hauran de posar a la disposició dels 
treballadors dutxes apropiades i en nombre suficient. 
Les dutxes hauran de tenir dimensions suficients per permetre que qualsevol treballador es renti 
sense obstacles i en adequades condicions d'higiene. Les dutxes hauran de disposar d'aigua corrent, 
calenta i freda. 
Quan, de conformitat amb el primer paràgraf d'aquest apartat, no siguin necessàries dutxes, caldrà 
que hi hagi lavabos suficients i apropiats amb aigua corrent, calenta si fos necessari, a prop dels 
llocs de treball i dels vestidors. 
Si les dutxes o els lavabos i els vestidors estiguessin separats, la comunicació entre uns i altres, 
haurà de ser fàcil. 
c) Els treballadors hauran de disposar a les proximitats dels seus llocs de treball, dels locals de 
descans, dels vestidors i de les dutxes olavabos, de locals especials equipats amb un nombre 
suficient de vàters i de lavabos. 
d) Els vestidors, dutxes, lavabos i vàters estaran separats per a homes i dones, o s'haurà de preveure 
la seva utilització per separat. 
 
 
16. Locals de descans o d'allotjament 
 
a) Quan ho exigeixin la seguretat o la salut dels treballadors, en particular per causa del tipus 
d'activitat o el nombre de treballadors, i per 
motius d'allunyament de l'obra, els treballadors hauran de poder disposar de locals de descans i, en 
el seu cas, de locals d'allotjament de fàcil accés. 
b) Els locals de descans o d'allotjament hauran de tenir unes dimensions suficients i estar moblats 
amb un nombre de taules i de seients amb respatller d'acord amb el nombre de treballadors. 
c) Quan no existeixin aquest tipus de locals s'haurà de posar a disposició del personal un altre tipus 
d'instal·lacions per tal que puguin ser utilitzades durant la interrupció del treball. 
d) Quan existeixin locals d'allotjament fixes hauran de disposar dels serveis higiènics en nombre 
suficient, així com d'una sala per menjar i una altra d'esbarjo. 
Aquests locals hauran d'estar equipats amb llits, armaris, taules i cadires amb respatller d'acord al 
nombre de treballadors, i caldrà tenir en compte, en el seu cas, per a la seva assignació, la presència 
de treballadors d'ambdós sexes. 
e) Als locals de descans o d'allotjament s'hauran de prendre mesures adients de protecció per als no 
fumadors contra les molèsties causades pel fum del tabac. 
 
 
17. Dones embarassades i mares lactants 
 
Les dones embarassades i les mares lactants hauran de tenir la possibilitat de descansar jagudes en 



condicions adients. 
 
 
18. Treballadors minusvàlids  
 
Els llocs de treball hauran d'estar condicionats tenint en compte, en el seu cas, els treballadors 
minusvàlids. 
Aquesta disposició s'aplicarà, en particular, a les portes, vies de circulació, escales, dutxes, lavabos, 
vàters i llocs de treball utilitzats o ocupats directament per treballadors minusvàlids. 
 
 
19. Disposicions vàries 
 
a) Els accessos i el perímetre de l'obra s'hauran de senyalitzar i destacar de manera que siguin 
clarament visibles i identificables. 
b) A l'obra, els treballadors hauran de disposar d'aigua i, en el seu cas, d'una altra beguda no 
alcohòlica en quantitat suficient, tant als locals que ocupin com a prop dels llocs de treball. 
c) Els treballadors hauran de disposar d'instal·lacions per poder menjar i, en el seu cas, per preparar 
els seus àpats en condicions de seguretat i salut. 
 
 
 
DISPOSICIONS MÍNIMES ESPECÍFIQUES RELATIVES ALS LLOCS DE TREBALL A LES 
OBRES A L'EXTERIOR DELS LOCALS 
 
Observació preliminar: les obligacions previstes al present apartat s'aplicaran sempre que ho 
exigeixin les característiques de l'obra o de l'activitat, les circumstàncies o qualsevol risc. 
 
1. Estabilitat i solidesa 
 
a) Els llocs de treball mòbils o fixes situats per sobre o per sota dels nivells del terra hauran de ser 
sòlids i estables tenint en compte: 
 
1- El nombre de treballadors que els ocupin. 
2- Les càrregues màximes que, en el seu cas, puguin haver de suportar, així com la seva distribució. 
3- Els factors externs que poguessin afectar-los. 
 
b) Caldrà verificar de manera apropiada l'estabilitat i la solidesa, i especialment després de 
qualsevol modificació de l'altura o de la fondària del lloc de treball. 
 
 
2. Caigudes d'objectes 
 
a) Els treballadors hauran d'estar protegits contra la caiguda d'objectes o materials; per això 
s'utilitzaran, sempre que sigui tècnicament 
possible, mesures de protecció col·lectiva. 
b) Quan sigui necessari, s'establiran passos coberts o s'impedirà l'accés a les zones perilloses. 
c) L'aplec de materials, equips i eines de treball s'hauran de col·locar o emmagatzemar de forma que 
s'eviti el seu esfondrament, caiguda o 
bolcada. 
 



 
3. Caigudes d'altura 
 
a) Les plataformes, bastides i passarel·les, així com els desnivells, buits i obertures existents als 
pisos de les obres, que suposin per als treballadors un risc de caiguda d'altura superior a 2 metres, es 
protegiran mitjançant baranes o altre sistema de protecció col·lectiva de seguretat equivalent. Les 
baranes seran resistents, tindran una altura mínima de 90 centímetres i disposaran d'una vora de 
protecció, un passamà i una protecció intermèdia que impedeixin el pas o l'esmunyiment dels 
treballadors. 
b) Els treballs en altura només podran efectuar-se en principi, amb l'ajut d'equips concebuts per 
aquesta finalitat o utilitzant dispositius de protecció col·lectiva tals com baranes, plataformes o 
xarxes de seguretat. Si per la naturalesa del treball això no fos possible caldrà disposar de mitjans 
d'accessos segurs i utilitzar-ne cinturons de seguretat amb ancoratge o altres mitjans de protecció 
equivalent. 
c) L'estabilitat i solidesa dels elements de suport i el bon estat dels mitjans de protecció hauran de 
verificar-se prèviament al seu ús, posteriorment de forma periòdica i cada cop que les seves 
condicions de seguretat puguin resultar afectades per una modificació, període de no utilització o 
qualsevol altra circumstància. 
 
 
4. Factors atmosfèrics 
 
Caldrà protegir els treballadors contra les inclemències atmosfèriques que puguin comprometre la 
seva seguretat i la seva salut. 
 
 
5. Vehicles i maquinària per a moviment de terres i manipulació de materials 
 
a) Els vehicles i maquinària per a moviments de terres i manipulació de materials s'hauran d'ajustar 
a allò que disposa la seva normativa específica. En tot cas, i exceptuant disposicions específiques de 
la normativa esmentada, els vehicles i maquinària per a moviments de terres i manipulació de 
materials hauran de satisfer les condicions que s'assenyalen als següents punts d'aquest apartat. 
b) Tots els vehicles i tota la maquinària per a moviment de terres i per a manipulació de materials 
hauran de: 
 
1. Estar ben projectats i construïts, tenint en compte, en tant que sigui possible, els principis de 
l'ergonomia. 
2. Mantenir-se en bon estat de funcionament. 
3. Utilitzar-ne correctament. 
 
c) Els conductors i personal encarregat de vehicles i maquinària per a moviments de terres i 
manipulació de materials hauran de rebre una formació especial. 
d) Caldrà adoptar mesures preventives per evitar que caiguin a les excavacions o a l'aigua vehicles o 
maquinària per a moviments de terres i manipulació de materials. 
e) Quan sigui adient, la maquinària per a moviment de terres i manipulació de material haurà d'estar 
equipada amb estructures concebudes per protegir al conductor contra l'esclafament, en cas de 
bolcada de la màquina, i contra la caiguda d'objectes. 
 
 
 
 



6. Instal·lacions, màquines i equips 
 
a) Les instal·lacions, màquines i equips utilitzats a les obres s'hauran d'ajustar a allò que disposa la 
seva normativa específica. 
En tot cas, i exceptuant disposicions específiques de la normativa esmentada, les instal·lacions, 
màquines i equips hauran de satisfer les condicions que s'assenyalen als següents punts d'aquest 
apartat. 
b) Les instal·lacions, màquines i equips, incloses les eines manuals o sense motor, hauran de: 
1. Estar ben projectades i construïdes, tenint en compte, en tant que sigui possible, els principis de 
l'ergonomia. 
 
2. Mantenir-se en bon estat de funcionament. 
3. Utilitzar-ne exclusivament per als treballs que hagin estat dissenyats. 
4. Ser manades per treballadors que hagin rebut una formació adient. 
 
c) Les instal·lacions i els aparells a pressió s'hauran d'ajustar a allò que disposa la seva normativa 
específica. 
 
 
7. Moviments de terres, excavacions, pous 
 
a) Abans de començar els treballs de moviments de terres, caldrà prendre mesures per localitzar i 
reduir al mínim els perills provocats per cables subterranis i altres sistemes de distribució. 
b) A les excavacions, pous, treballs subterranis o túnels caldrà adoptar les precaucions adients: 
 
1. Per tal de prevenir els riscos de soterrament per esllavissada de terres, caigudes de persones, 
terres, materials o objectes, mitjançant sistemes d'estrebada, blindatge, estintolament, talussos o 
altres mesures adequades. 
2. Per tal de prevenir la irrupció accidental d'aigua, mitjançant els sistemes o mesures adequats. 
3. Per garantir una ventilació suficient a tots els llocs de treball de manera que es mantingui una 
atmosfera apta per a la respiració que no sigui perillosa o nociva per a la salut. 
4. Per tal de permetre que els treballadors puguin posar-se fora de perill en cas que es produeixi un 
incendi o una irrupció d'aigua o la caiguda de materials. 
 
c) Caldrà preveure vies segures per entrar i sortir de l'excavació. 
d) Les acumulacions de terres, runes o materials i els vehicles en moviment s'hauran de mantenir 
allunyats de les excavacions o s'hauran de prendre les mesures adequades, en el seu cas mitjançant 
la construcció de barreres, per evitar la seva caiguda dins les mateixes o l'esfondrament del terreny. 
 
 
8. Instal·lacions de distribució d'energia  
 
a) Caldrà verificar i mantenir amb regularitat les instal·lacions de distribució d'energia presents a 
l'obra, en particular les que estiguin sotmeses a factors externs. 
b) Les instal·lacions existents abans del començament de l'obra hauran d'estar localitzades, 
verificades i senyalitzades clarament. 
c) Quan existeixen línies elèctriques aèries que puguin afectar a la seguretat dins l'obra serà 
necessari desviar-les fora del recinte de l'obra o deixar-les sense tensió. Si això no fos possible, es 
col·locaran barreres o avisos per tal que els vehicles i les instal·lacions se'n mantinguin allunyats. 
En cas que vehicles de l'obra haguessin de circular sota les línies s'utilitzaran una senyalització 
d'advertència i una protecció de delimitació d'altura. 



 
BARCELONA, Maig del 2013 

L’ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE: 

 
SIGNAT: Anna Rebollo Rodríguez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







D. DETALLS 
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D.5 DETALL DE GRUP ELECTROGEN 
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Obra 07 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Capítol 71 PTOTECCIONS INDIVIDUALS

1 E71001 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 - 3)

5,93 30,000 177,90

2 E71002 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 2,000 14,50

3 E71003 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i

suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm

de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,

homologada segons UNE-EN 175 (P - 5)

8,15 2,000 16,30

4 E71004 u Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer,

amb muntura de PVC i adaptables amb cinta elàstica, amb visor de

tela metàl·lica, homologades segons UNE-EN 1731 (P - 6)

3,74 4,000 14,96

5 E71005 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 - 7)

5,99 30,000 179,70

6 E71006 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,

homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 8)

14,94 15,000 224,10

7 E71007 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i

UNE-EN 458 (P - 9)

0,23 10,000 2,30

8 E71008 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada

segons UNE-EN 405 (P - 10)

0,77 18,000 13,86

9 E71009 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada

segons UNE-EN 149 (P - 11)

13,41 2,000 26,82

10 E71010 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN

14387 i UNE-EN 12083 (P - 12)

3,03 2,000 6,06

11 E71011 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de

PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit

hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats

segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P - 13)

10,91 4,000 43,64

12 E71012 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits

índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i

subjecció elàstica al canell (P - 14)

1,13 30,000 33,90

13 E71013 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 -

15)

2,40 8,000 19,20

14 E71014 u Parella de guants ultrafins de precisió d'un sol ús, de cautxú,

homologats segons UNE-EN 455-1 (P - 16)

0,05 25,000 1,25

15 E71015 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 - 17)

6,77 2,000 13,54

16 E71016 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 - 18)

22,92 30,000 687,60

17 E71017 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del

formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló

rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO

20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 19)

15,93 30,000 477,90

18 E71018 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 - 20)

5,49 30,000 164,70

euros
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19 E71019 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 - 21)

12,76 25,000 319,00

20 E71020 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 - 22)

6,31 25,000 157,75

21 E71021 u Samarreta de treball, de cotó (P - 23) 2,20 25,000 55,00

22 E71022 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a

l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

(P - 24)

22,35 3,000 67,05

23 E71023 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i

ferramenta estampada, amb corda de seguretat dotada de guardacaps

metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons

CE (P - 25)

49,67 3,000 149,01

24 E71024 u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A,

B i C, de polièster i ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció

per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE (P -

26)

115,35 3,000 346,05

25 E71025 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 27) 14,10 6,000 84,60

26 D07026 u Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat a una

corda de 16 mm de D, d'aliatge lleuger, de qualitat F5 (P - 1)

96,25 3,000 288,75

TOTAL Capítol 07.71 3.585,44

Obra 07 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Capítol 72 PROTECCIONS COL.LECTIVES

1 E72001 m Barrera en forma de mitja campana de cares arrodonides, tipus

semibarrera New Jersey prefabricada, muntatge i desmuntatge (P - 28)

47,85 21,620 1.034,52

2 E72002 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub

d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el

desmuntatge inclòs (P - 29)

35,14 346,500 12.176,01

3 E72003 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i alçària 2 m, amb

bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla

metàl·lica, i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)

272,30 2,000 544,60

4 E72004 u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de

bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs (P - 31)

38,81 69,000 2.677,89

5 E72005 m2 Cartell acabat amb pintura no reflectora d'acer galvanitzat, fixat al

suport (P - 32)

250,16 2,000 500,32

6 E72006 m Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, col·locat a

terra formigonat (P - 33)

20,05 2,000 40,10

7 E72007 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa

serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge

inclòs (P - 34)

21,65 4,000 86,60

8 E72008 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,

normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma

rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de

distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 35)

27,48 3,000 82,44

9 E72009 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 60 cm, amb cartell

explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m, fixada i amb el

desmuntatge inclòs (P - 36)

169,32 6,000 1.015,92

10 E70010 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons

blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 60 cm,

amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m, fixada i amb

el desmuntatge inclòs (P - 2)

169,28 4,000 677,12

euros
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11 E72011 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons

groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 85 cm,

amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m de distància,

fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 37)

147,01 3,000 441,03

12 E72012 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i

excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge

inclòs (P - 38)

31,17 305,000 9.506,85

13 E72013 u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i

piquetes de barra d'acer corrugat de 20 mm de diàmetre ancorades al

terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge inclòs (P - 39)

22,89 35,000 801,15

14 E72014 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada, fixada a 1 m del

perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

(P - 40)

2,33 305,000 710,65

15 E7215A m2 Proteccio de forats en rases i pous, de més d'1 i fins a 2 m d'amplària,

amb fusta, per a una protecció del 100% (P - 50)

20,24 110,640 2.239,35

16 E7215B m2 Apuntalament i estrebada a cel obert, fins a 3 m d'alçària, amb fusta,

per a una protecció del 40% (P - 51)

19,25 142,700 2.746,98

17 E72016 u Senyal acústica de marxa enrera (P - 41) 45,00 3,000 135,00

18 E72017 m Línia vertical per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de

seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu

anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el

desmuntatge inclòs (P - 42)

8,63 6,000 51,78

19 E72018 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de

seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu

anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el

desmuntatge inclòs (P - 43)

10,76 38,630 415,66

20 E72019 m Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc

alternats i amb el desmuntatge inclòs (P - 44)

1,19 150,000 178,50

21 E72020 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària (P - 45) 6,03 25,000 150,75

22 E72021 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç i traus perimetrals per a

recobriment de càrrega de caixa de camió (P - 46)

3,70 40,000 148,00

23 E72022 u Protector regulable per a serra circular, col·locat (P - 47) 232,34 1,000 232,34

24 E72023 h Senyaler (P - 48) 19,44 120,000 2.332,80

25 E72024 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

(P - 49)

42,69 96,000 4.098,24

TOTAL Capítol 07.72 43.024,60

Obra 07 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Capítol 73 PROTECCIONS D'INSTAL.LACIONS

1 E73001 u Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 Kg de capacitat i

una eficàcia de 13A-89B, amb manòmetre, percutor tèrmic i possibilitat

de dispar manual, inclosos els suports per a penjar del sostre (P - 52)

65,09 2,000 130,18

2 E73002 u Quadre principal per a instal·lació elèctrica d'obra format per 3 caixes

de doble aïllament de 270x180x170 mm, tallacircuit de ganiveta,

interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial, comptador

d'energia trifàsic, transformador d'intensitat i 6 endolls bipolars (II+T)

(P - 53)

752,87 1,000 752,87

3 E73003 u Quadre secundari per a instal·lació elèctrica d'obra format per 1 caixa

de doble aïllament de 270x180x170 mm, interruptor automàtic

magnetotèrmic, interruptor diferencial i 4 endolls bipolars (II+T) (P - 54)

254,76 3,000 764,28

4 E73004 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300

µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre,

clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs (P - 55)

25,41 4,000 101,64
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TOTAL Capítol 07.73 1.748,97

Obra 07 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Capítol 74 HIGIENE I BENESTAR

1 E74001 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina a obra de

6x2,3 m amb paret de plafó d'acer lacat amb aïllament de poliuretà,

paviment de lamel·les d' acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un

punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció (P - 56)

165,79 4,000 663,16

2 E74003 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 - 58)

101,21 4,000 404,84

3 E74002 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a obra de

5x2,4 m, amb paret de plafó d'acer lacat, paviment de lamel·les d'acer

galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor,

endolls, i quadre de protecció (P - 57)

177,72 4,000 710,88

4 E74004 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 - 59)

110,41 4,000 441,64

5 E74005 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 -

60)

125,93 4,000 503,72

6 E74006 mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1

WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l,

amb manteniment i transport inclòs (P - 61)

143,10 4,000 572,40

7 E74007 u Transport i muntatge de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina a

obra de 6x2,3 m amb paret de plafó d'acer lacat amb aïllament de

poliuretà, paviment de lamel·les d' acer galvanitzat, instal·lació

elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de

protecció (P - 62)

122,50 10,000 1.225,00

8 E74008 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 - 63)

29,84 1,000 29,84

9 E74009 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat

per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 64)

22,18 5,000 110,90

10 E74010 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de

0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 65)

58,34 20,000 1.166,80

11 E74011 u Penja-robes, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 66) 1,91 20,000 38,20

12 E74012 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,

col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 67)

54,88 4,000 219,52

13 E74013 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge

inclòs (P - 68)

89,67 1,000 89,67

TOTAL Capítol 07.74 6.176,57

Obra 07 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Capítol 75 MEDICINA PREVENTIVAI  PRIMERS AUXILIS
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PRESSUPOST Data: 12/04/13 Pàg.: 5

1 E75001 u Reconeixement mèdic (P - 69) 35,25 30,000 1.057,50

2 E75002 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general

de seguretat i salut en el treball (P - 70)

114,45 1,000 114,45

3 E75003 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut

establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 71)

75,83 2,000 151,66

4 E75004 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (P - 72) 19,44 96,000 1.866,24

TOTAL Capítol 07.75 3.189,85

Obra 07 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Capítol 76 FORMACIO I REUNIONS

1 E76001 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -

73)

19,44 25,000 486,00

2 E76002 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones (P -

74)

139,50 7,000 976,50

TOTAL Capítol 07.76 1.462,50
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PRESSUPOST ESTUDI DE SEGURETAT DE L´OBRA SOLUCIO CONSTRUCTIVA A LA INESTABILITAT DE TERRES DE L´IES

SANT ESTEVE DE SESROVIRES

RESUM DE PRESSUPOST Data: 12/04/13 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import

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

Capítol 07.71  PTOTECCIONS INDIVIDUALS 3.585,44

Capítol 07.72  PROTECCIONS COL.LECTIVES 43.024,60

Capítol 07.73  PROTECCIONS D'INSTAL.LACIONS 1.748,97

Capítol 07.74  HIGIENE I BENESTAR 6.176,57

Capítol 07.75  MEDICINA PREVENTIVAI  PRIMERS AUXILIS 3.189,85

Capítol 07.76  FORMACIO I REUNIONS 1.462,50

Obra 07  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 59.187,93

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

59.187,93

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

NIVELL 1: Obra Import

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

Obra 07  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 59.187,93

59.187,93

euros
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SANT ESTEVE DE SESROVIRES

AMIDAMENTS Data: 12/04/13 Pàg.: 1

Obra 07  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Capítol 71  PTOTECCIONS INDIVIDUALS

1 E71001 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 30,000

2 E71002 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 2,000

3 E71003 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de

vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons

UNE-EN 175

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 E71004 u Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer, amb muntura de PVC i adaptables amb cinta

elàstica, amb visor de tela metàl·lica, homologades segons UNE-EN 1731

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

5 E71005 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 30,000

6 E71006 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352,

UNE-EN 397 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

7 E71007 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

8 E71008 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

9 E71009 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

10 E71010 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

11 E71011 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà,

folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons

UNE-EN 511 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

12 E71012 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i

maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

Euro



PRESSUPOST ESTUDI DE SEGURETAT DE L´OBRA SOLUCIO CONSTRUCTIVA A LA INESTABILITAT DE TERRES DE L´IES

SANT ESTEVE DE SESROVIRES

AMIDAMENTS Data: 12/04/13 Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

13 E71013 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 8,000

14 E71014 u Parella de guants ultrafins de precisió d'un sol ús, de cautxú, homologats segons UNE-EN 455-1

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

15 E71015 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 2,000

16 E71016 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 30,000

17 E71017 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb

sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,

UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

18 E71018 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 30,000

19 E71019 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 25,000

20 E71020 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 25,000

21 E71021 u Samarreta de treball, de cotó

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

22 E71022 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons

UNE-EN 340 i UNE-EN 471

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

23 E71023 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb corda de

seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons CE

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

24 E71024 u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i ferramenta

estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE

Euro
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SANT ESTEVE DE SESROVIRES

AMIDAMENTS Data: 12/04/13 Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

25 E71025 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

26 D07026 u Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat a una corda de 16 mm de D, d'aliatge lleuger, de

qualitat F5

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 07  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Capítol 72  PROTECCIONS COL.LECTIVES

1 E72001 m Barrera en forma de mitja campana de cares arrodonides, tipus semibarrera New Jersey prefabricada, muntatge

i desmuntatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ample carretera inclosa vorera 10,810 2,000 21,620 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,620

2 E72002 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m

sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 346,500

3 E72003 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a

tanca mòbil de malla metàl·lica, i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 E72004 u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 69,000

5 E72005 m2 Cartell acabat amb pintura no reflectora d'acer galvanitzat, fixat al suport

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 E72006 m Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, col·locat a terra formigonat

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 E72007 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada

mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Façana Nord 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Façana Sud 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 Façana Oest 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000
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PRESSUPOST ESTUDI DE SEGURETAT DE L´OBRA SOLUCIO CONSTRUCTIVA A LA INESTABILITAT DE TERRES DE L´IES

SANT ESTEVE DE SESROVIRES

AMIDAMENTS Data: 12/04/13 Pàg.: 4

8 E72008 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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Quadre general 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Magatzem 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Magatzem pintures 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 E72009 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 60 cm, amb cartell explicatiu

rectangular, per ser vista fins 25 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Prohibit pas de persones alienes a

l'obra

4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

2 STOPS per sortida de camions 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

10 E70010 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color

blanc, diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m, fixada i amb el desmuntatge

inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Façana Nord: Obligació EPIS+RISCS

GENERALS

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Façana Nord: Obligació EPIS+RISCS

GENERALS

2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 Façana Nord: Obligació EPIS+RISCS

GENERALS

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

11 E72011 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell

negre, costat major 85 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el

desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sorida Camions 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 Risc d'intoxicacio 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

12 E72012 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions amb les terres deixades a la

vora i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Explanada 27,800 27,800 C#*D#*E#*F#

2 Rases de drenatge 15,360 2,000 10,000 307,200 C#*D#*E#*F#

3 Deduccio pasos rases -1,500 2,000 10,000 -30,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Data: 12/04/13 Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 305,000

13 E72013 u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes de barra d'acer corrugat de 20 mm

de diàmetre ancorades al terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

14 E72014 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer

allotjats amb forats al sostre

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Explanada 27,800 27,800 C#*D#*E#*F#

2 Rases de drenatge 15,360 2,000 10,000 307,200 C#*D#*E#*F#

3 Deduccio pasos rases -1,500 2,000 10,000 -30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 305,000

15 E7215A m2 Proteccio de forats en rases i pous, de més d'1 i fins a 2 m d'amplària, amb fusta, per a una protecció del 100%

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Per Pous de 80cmx40cm 2,000 1,600 10,000 32,000 C#*D#*E#*F#

2 Per Pors de 100cmx100cm 1,600 1,600 19,000 48,640 C#*D#*E#*F#

3 Pasos rases 1,500 2,000 10,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,640

16 E7215B m2 Apuntalament i estrebada a cel obert, fins a 3 m d'alçària, amb fusta, per a una protecció del 40%

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PK25-PK30 4,710 5,000 23,550 C#*D#*E#*F#

2 PK30-PK35 7,530 5,000 37,650 C#*D#*E#*F#

3 PK35-PK40 5,500 5,000 27,500 C#*D#*E#*F#

4 PK45-PK45 5,600 5,000 28,000 C#*D#*E#*F#

5 PK45-PK50 5,200 5,000 26,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 142,700

17 E72016 u Senyal acústica de marxa enrera

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

18 E72017 m Línia vertical per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de

D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

19 E72018 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm

de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Façana 4,830 4,830 C#*D#*E#*F#

2 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

Euro
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3 Explanada 27,800 27,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,630

20 E72019 m Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

21 E72020 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

22 E72021 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç i traus perimetrals per a recobriment de càrrega de caixa de camió

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

23 E72022 u Protector regulable per a serra circular, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

24 E72023 h Senyaler

AMIDAMENT DIRECTE 120,000

25 E72024 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

AMIDAMENT DIRECTE 96,000

Obra 07  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Capítol 73  PROTECCIONS D'INSTAL.LACIONS

1 E73001 u Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 Kg de capacitat i una eficàcia de 13A-89B, amb manòmetre,

percutor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els suports per a penjar del sostre

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 E73002 u Quadre principal per a instal·lació elèctrica d'obra format per 3 caixes de doble aïllament de 270x180x170 mm,

tallacircuit de ganiveta, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial, comptador d'energia trifàsic,

transformador d'intensitat i 6 endolls bipolars (II+T)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 E73003 u Quadre secundari per a instal·lació elèctrica d'obra format per 1 caixa de doble aïllament de 270x180x170 mm,

interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial i 4 endolls bipolars (II+T)

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 E73004 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de

14,6 mm de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 07  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Capítol 74  HIGIENE I BENESTAR

Euro
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1 E74001 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina a obra de 6x2,3 m amb paret de plafó d'acer lacat amb

aïllament de poliuretà, paviment de lamel·les d' acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum,

interruptor, endolls, i quadre de protecció

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 E74003 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 4,000

3 E74002 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a obra de 5x2,4 m, amb paret de plafó d'acer lacat,

paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre

de protecció

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 E74004 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 4,000

5 E74005 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 4,000

6 E74006 mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo

amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment i transport inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

7 E74007 u Transport i muntatge de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina a obra de 6x2,3 m amb paret de plafó

d'acer lacat amb aïllament de poliuretà, paviment de lamel·les d' acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un

punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Modul oficina 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 Modul magatzem 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 Modul vestuari 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 Modul menjador 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

5 Modul sanitari 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

8 E74008 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

9 E74009 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el

desmuntatge inclòs

Euro
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Menjador 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 Vestuaris 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 Zona de descsans 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

10 E74010 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge

inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vestuari 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

2 menjador 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

11 E74011 u Penja-robes, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vestuari 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

2 menjador 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

12 E74012 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plastic 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Organic 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Vidre 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Cartro 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

13 E74013 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 07  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Capítol 75  MEDICINA PREVENTIVAI  PRIMERS AUXILIS

1 E75001 u Reconeixement mèdic

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

2 E75002 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 E75003 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i

salut en el treball

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 E75004 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions

AMIDAMENT DIRECTE 96,000

Obra 07  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Capítol 76  FORMACIO I REUNIONS

1 E76001 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

2 E76002 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

Euro
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D07026P-1 u Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat a una corda de 16 mm de D,

d'aliatge lleuger, de qualitat F5

96,25 €

(NORANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

E70010P-2 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular

amb cantells en color blanc, diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista

fins 25 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

169,28 €

(CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

E71001P-3 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,

homologat segons UNE-EN 812

5,93 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

E71002P-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 CENTIMS)

E71003P-5 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster

reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb

protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

8,15 €

(VUIT EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

E71004P-6 u Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer, amb muntura de PVC i

adaptables amb cinta elàstica, amb visor de tela metàl·lica, homologades segons UNE-EN

1731

3,74 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

E71005P-7 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 CENTIMS)

E71006P-8 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons

UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

14,94 €

(CATORZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

E71007P-9 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 CENTIMS)

E71008P-10 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,77 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

E71009P-11 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 13,41 €

(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
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E71010P-12 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 3,03 €

(TRES EUROS AMB TRES CENTIMS)

E71011P-13 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport

d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins

a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

10,91 €

(DEU EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

E71012P-14 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell,

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

1,13 €

(UN EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

E71013P-15 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de

cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN

388 i UNE-EN 420

2,40 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

E71014P-16 u Parella de guants ultrafins de precisió d'un sol ús, de cautxú, homologats segons UNE-EN

455-1

0,05 €

(ZERO EUROS AMB CINC CENTIMS)

E71015P-17 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

6,77 €

(SIS EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

E71016P-18 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

22,92 €

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

E71017P-19 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla

metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO

20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

15,93 €

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

E71018P-20 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

5,49 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

E71019P-21 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

12,76 €

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
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E71020P-22 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 CENTIMS)

E71021P-23 u Samarreta de treball, de cotó 2,20 €

(DOS EUROS AMB VINT CENTIMS)

E71022P-24 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants,

homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

22,35 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

E71023P-25 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada,

amb corda de seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla

roscada, homologat segons CE

49,67 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

E71024P-26 u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i

ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors,

homologat segons CE

115,35 €

(CENT QUINZE EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

E71025P-27 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,10 €

(CATORZE EUROS AMB DEU CENTIMS)

E72001P-28 m Barrera en forma de mitja campana de cares arrodonides, tipus semibarrera New Jersey

prefabricada, muntatge i desmuntatge

47,85 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

E72002P-29 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat

col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

35,14 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

E72003P-30 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer

galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica, i amb el desmuntatge inclòs

272,30 €

(DOS-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

E72004P-31 u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el

desmuntatge inclòs

38,81 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

E72005P-32 m2 Cartell acabat amb pintura no reflectora d'acer galvanitzat, fixat al suport 250,16 €

(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB SETZE CENTIMS)

E72006P-33 m Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, col·locat a terra formigonat 20,05 €

(VINT EUROS AMB CINC CENTIMS)
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E72007P-34 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,

fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

21,65 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

E72008P-35 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma

blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista

fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

27,48 €

(VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

E72009P-36 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 60 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m, fixada i amb el

desmuntatge inclòs

169,32 €

(CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

E72011P-37 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma

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

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

147,01 €

(CENT QUARANTA-SET EUROS AMB UN CENTIMS)

E72012P-38 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions amb les

terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs

31,17 €

(TRENTA-UN EUROS AMB DISSET CENTIMS)

E72013P-39 u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes de barra d'acer

corrugat de 20 mm de diàmetre ancorades al terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge

inclòs

22,89 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

E72014P-40 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb

suports d'acer allotjats amb forats al sostre

2,33 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

E72016P-41 u Senyal acústica de marxa enrera 45,00 €

(QUARANTA-CINC EUROS)

E72017P-42 m Línia vertical per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de

poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de

seguretat i amb el desmuntatge inclòs

8,63 €

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

E72018P-43 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de

poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de

seguretat i amb el desmuntatge inclòs

10,76 €

(DEU EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
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E72019P-44 m Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats i amb el

desmuntatge inclòs

1,19 €

(UN EUROS AMB DINOU CENTIMS)

E72020P-45 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària 6,03 €

(SIS EUROS AMB TRES CENTIMS)

E72021P-46 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç i traus perimetrals per a recobriment de càrrega de

caixa de camió

3,70 €

(TRES EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

E72022P-47 u Protector regulable per a serra circular, col·locat 232,34 €

(DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

E72023P-48 h Senyaler 19,44 €

(DINOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

E72024P-49 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 42,69 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

E7215AP-50 m2 Proteccio de forats en rases i pous, de més d'1 i fins a 2 m d'amplària, amb fusta, per a una

protecció del 100%

20,24 €

(VINT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

E7215BP-51 m2 Apuntalament i estrebada a cel obert, fins a 3 m d'alçària, amb fusta, per a una protecció del

40%

19,25 €

(DINOU EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

E73001P-52 u Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 Kg de capacitat i una eficàcia de

13A-89B, amb manòmetre, percutor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els

suports per a penjar del sostre

65,09 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB NOU CENTIMS)

E73002P-53 u Quadre principal per a instal·lació elèctrica d'obra format per 3 caixes de doble aïllament de

270x180x170 mm, tallacircuit de ganiveta, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor

diferencial, comptador d'energia trifàsic, transformador d'intensitat i 6 endolls bipolars (II+T)

752,87 €

(SET-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

E73003P-54 u Quadre secundari per a instal·lació elèctrica d'obra format per 1 caixa de doble aïllament de

270x180x170 mm, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial i 4 endolls

bipolars (II+T)

254,76 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

E73004P-55 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500

mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs

25,41 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
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E74001P-56 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina a obra de 6x2,3 m amb paret de plafó

d'acer lacat amb aïllament de poliuretà, paviment de lamel·les d' acer galvanitzat, instal·lació

elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció

165,79 €

(CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

E74002P-57 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a obra de 5x2,4 m, amb paret

de plafó d'acer lacat, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un

punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció

177,72 €

(CENT SETANTA-SET EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

E74003P-58 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

101,21 €

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

E74004P-59 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

110,41 €

(CENT DEU EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

E74005P-60 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

125,93 €

(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

E74006P-61 mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit

químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment i transport inclòs

143,10 €

(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB DEU CENTIMS)

E74007P-62 u Transport i muntatge de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina a obra de 6x2,3 m amb

paret de plafó d'acer lacat amb aïllament de poliuretà, paviment de lamel·les d' acer

galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de

protecció

122,50 €

(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
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E74008P-63 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb

capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

29,84 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

E74009P-64 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,

col·locat i amb el desmuntatge inclòs

22,18 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

E74010P-65 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el

desmuntatge inclòs

58,34 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

E74011P-66 u Penja-robes, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 1,91 €

(UN EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

E74012P-67 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el

desmuntatge inclòs

54,88 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

E74013P-68 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 89,67 €

(VUITANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

E75001P-69 u Reconeixement mèdic 35,25 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

E75002P-70 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en

el treball

114,45 €

(CENT CATORZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

E75003P-71 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general

de seguretat i salut en el treball

75,83 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

E75004P-72 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions 19,44 €

(DINOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

E76001P-73 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 19,44 €

(DINOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

E76002P-74 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 139,50 €

(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
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P-1 D07026 u Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat a una corda de 16 mm de D,

d'aliatge lleuger, de qualitat F5

96,25 €

B147A300 u Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat a una corda de 16 mm d 96,25000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-2 E70010 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular

amb cantells en color blanc, diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista

fins 25 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

169,28 €

BBBAD023 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el 75,33000 €

BBBAB113 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circ 74,51000 €

Altres conceptes 19,44000 €

P-3 E71001 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,

homologat segons UNE-EN 812

5,93 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 5,93000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-4 E71002 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 €

B142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs el 7,25000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-5 E71003 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster

reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb

protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

8,15 €

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster 8,15000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-6 E71004 u Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer, amb muntura de PVC i

adaptables amb cinta elàstica, amb visor de tela metàl·lica, homologades segons UNE-EN

1731

3,74 €

B1425450 u Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer, amb muntura de P 3,74000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-7 E71005 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i

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

5,99 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transp 5,99000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-8 E71006 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons

UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

14,94 €

B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat seg 14,94000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-9 E71007 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,23 €
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B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,23000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-10 E71008 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,77 €

B1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,77000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-11 E71009 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 13,41 €

B1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 13,41000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-12 E71010 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 3,03 €

B144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 120 3,03000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-13 E71011 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport

d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins

a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

10,91 €

B1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 10,91000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-14 E71012 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell,

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

1,13 €

B1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de p 1,13000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-15 E71013 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de

cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN

388 i UNE-EN 420

2,40 €

B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palm 2,40000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-16 E71014 u Parella de guants ultrafins de precisió d'un sol ús, de cautxú, homologats segons UNE-EN

455-1

0,05 €

B1458800 u Parella de guants ultrafins de precisió d'un sol ús, de cautxú, homologats segons UNE- 0,05000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-17 E71015 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

6,77 €

B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga lla 6,77000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-18 E71016 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

22,92 €
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B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 22,92000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-19 E71017 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla

metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO

20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

15,93 €

B1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb p 15,93000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-20 E71018 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

5,49 €

B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 5,49000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-21 E71019 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

12,76 €

B1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65 12,76000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-22 E71020 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 €

B1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%- 6,31000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-23 E71021 u Samarreta de treball, de cotó 2,20 €

B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,20000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-24 E71022 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants,

homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

22,35 €

B148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, 22,35000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-25 E71023 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada,

amb corda de seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla

roscada, homologat segons CE

49,67 €

B1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estam 49,67000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-26 E71024 u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i

ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors,

homologat segons CE

115,35 €

B1473203 u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de polièst 115,35000 €

Altres conceptes 0,00000 €
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P-27 E71025 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,10 €

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,10000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-28 E72001 m Barrera en forma de mitja campana de cares arrodonides, tipus semibarrera New Jersey

prefabricada, muntatge i desmuntatge

47,85 €

BBM2CBA0 m Amortització de barrera de seguretat semibarrera New Jersey prefabricada de formigó 3,50000 €

Altres conceptes 44,35000 €

P-29 E72002 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat

col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

35,14 €

B64ZZA00 u Pal de tub d'acer h=2m p/tanca met. 5,11360 €

B64142201 m2 Planxa d'acer galv. g=0,6mm p/tanca met. 18,22000 €

Altres conceptes 11,80640 €

P-30 E72003 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer

galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica, i amb el desmuntatge inclòs

272,30 €

B64Z1512 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub 240,59000 €

Altres conceptes 31,71000 €

P-31 E72004 u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el

desmuntatge inclòs

38,81 €

BBC1GFJ2 u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre, amb energia de bateria de 12 V, 35,89000 €

Altres conceptes 2,92000 €

P-32 E72005 m2 Cartell acabat amb pintura no reflectora d'acer galvanitzat, fixat al suport 250,16 €

BBM35100 m2 Cartell d'acer galvanitzat, acabat amb pintura no reflectora 175,75000 €

Altres conceptes 74,41000 €

P-33 E72006 m Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, col·locat a terra formigonat 20,05 €

BBMZ1A20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, per a senyalització vertical 14,78000 €

Altres conceptes 5,27000 €

P-34 E72007 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,

fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

21,65 €

BBBA1500 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x3 18,60000 €

B0A41000 cu Visos per a fusta o tacs de PVC 0,13200 €

Altres conceptes 2,91800 €

P-35 E72008 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma

blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista

fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

27,48 €

BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictog 8,04000 €

Altres conceptes 19,44000 €

P-36 E72009 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 60 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m, fixada i amb el

desmuntatge inclòs

169,32 €
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BBBAD013 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb 75,37000 €

BBBAA003 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma c 74,51000 €

Altres conceptes 19,44000 €

P-37 E72011 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma

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

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

147,01 €

BBBAF002 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma tri 66,51000 €

BBBAD002 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, am 51,34000 €

Altres conceptes 29,16000 €

P-38 E72012 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions amb les

terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs

31,17 €

Altres conceptes 31,17000 €

P-39 E72013 u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes de barra d'acer

corrugat de 20 mm de diàmetre ancorades al terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge

inclòs

22,89 €

B0B27000 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2 5,68400 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 4,40000 €

Altres conceptes 12,80600 €

P-40 E72014 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb

suports d'acer allotjats amb forats al sostre

2,33 €

B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacio 0,63500 €

B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisamen 0,53550 €

Altres conceptes 1,15950 €

P-41 E72016 u Senyal acústica de marxa enrera 45,00 €

B15A0003 u Sirena acústica de marxa enrera 45,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-42 E72017 m Línia vertical per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de

poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de

seguretat i amb el desmuntatge inclòs

8,63 €

B15Z1700 m Corda de poliamida de 16 mm de diàmetre 0,76650 €

B152KK00 u Dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat a una corda d 5,72740 €

Altres conceptes 2,13610 €

P-43 E72018 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de

poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de

seguretat i amb el desmuntatge inclòs

10,76 €

B15Z1700 m Corda de poliamida de 16 mm de diàmetre 0,76650 €

B152KK00 u Dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat a una corda d 5,72740 €
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Altres conceptes 4,26610 €

P-44 E72019 m Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats i amb el

desmuntatge inclòs

1,19 €

BBC1B000 m Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats 0,22000 €

Altres conceptes 0,97000 €

P-45 E72020 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària 6,03 €

BBC12102 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 30 cm d'alçària, per a 2 usos 5,74000 €

Altres conceptes 0,29000 €

P-46 E72021 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç i traus perimetrals per a recobriment de càrrega de

caixa de camió

3,70 €

B151K050 m2 Lona de polietilè, amb malla de reforç i traus perimetrals 3,70000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-47 E72022 u Protector regulable per a serra circular, col·locat 232,34 €

B15A7000 u Protector regulable per a serra circular 220,71000 €

Altres conceptes 11,63000 €

P-48 E72023 h Senyaler 19,44 €

Altres conceptes 19,44000 €

P-49 E72024 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 42,69 €

Altres conceptes 42,69000 €

P-50 E7215A m2 Proteccio de forats en rases i pous, de més d'1 i fins a 2 m d'amplària, amb fusta, per a una

protecció del 100%

20,24 €

B0D61170 m3 Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a 2.5 m d'alçària, per a 30 usos 0,20112 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,74240 €

B0A31000 kg Clau acer 0,10350 €

Altres conceptes 18,19298 €

P-51 E7215B m2 Apuntalament i estrebada a cel obert, fins a 3 m d'alçària, amb fusta, per a una protecció del

40%

19,25 €

B0D61170 m3 Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a 2.5 m d'alçària, per a 30 usos 0,07354 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,87120 €

B0A31000 kg Clau acer 0,10350 €

Altres conceptes 18,20176 €

P-52 E73001 u Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 Kg de capacitat i una eficàcia de

13A-89B, amb manòmetre, percutor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els

suports per a penjar del sostre

65,09 €

Sense descomposició 65,09000 €

P-53 E73002 u Quadre principal per a instal·lació elèctrica d'obra format per 3 caixes de doble aïllament de

270x180x170 mm, tallacircuit de ganiveta, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor

diferencial, comptador d'energia trifàsic, transformador d'intensitat i 6 endolls bipolars (II+T)

752,87 €
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Altres conceptes 752,87000 €

P-54 E73003 u Quadre secundari per a instal·lació elèctrica d'obra format per 1 caixa de doble aïllament de

270x180x170 mm, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial i 4 endolls

bipolars (II+T)

254,76 €

Altres conceptes 254,76000 €

P-55 E73004 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500

mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs

25,41 €

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 3,93000 €

BGD12220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 11,03000 €

Altres conceptes 10,45000 €

P-56 E74001 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina a obra de 6x2,3 m amb paret de plafó

d'acer lacat amb aïllament de poliuretà, paviment de lamel·les d' acer galvanitzat, instal·lació

elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció

165,79 €

BQU11220 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina a obra de 6x2,3 m amb paret 165,79000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-57 E74002 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a obra de 5x2,4 m, amb paret

de plafó d'acer lacat, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un

punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció

177,72 €

BQU11312 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a obra de 5x2,4 m, amb 177,72000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-58 E74003 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

101,21 €

BQU11311 mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllam 101,21000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-59 E74004 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

110,41 €

BQU11400 mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament 110,41000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-60 E74005 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

125,93 €
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BQU1521A mes LLoguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïlla 125,93000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-61 E74006 mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit

químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment i transport inclòs

143,10 €

BQ015Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb  1 WC amb dipòsi 143,10000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-62 E74007 u Transport i muntatge de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina a obra de 6x2,3 m amb

paret de plafó d'acer lacat amb aïllament de poliuretà, paviment de lamel·les d' acer

galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de

protecció

122,50 €

Altres conceptes 122,50000 €

P-63 E74008 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb

capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

29,84 €

BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3.5 m de llargària i 0.8 m d'amplària, amb c 22,93750 €

Altres conceptes 6,90250 €

P-64 E74009 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,

col·locat i amb el desmuntatge inclòs

22,18 €

BQU25700 u Banc de fusta de 3.5 m de llargària i 0.4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones 19,22000 €

Altres conceptes 2,96000 €

P-65 E74010 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el

desmuntatge inclòs

58,34 €

BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1.8 m, per a 3 53,41000 €

Altres conceptes 4,93000 €

P-66 E74011 u Penja-robes, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 1,91 €

BQZ1P001 u Penja-robes 0,92000 €

Altres conceptes 0,99000 €

P-67 E74012 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el

desmuntatge inclòs

54,88 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat 52,91000 €

Altres conceptes 1,97000 €

P-68 E74013 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 89,67 €

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 88,65000 €

Altres conceptes 1,02000 €

P-69 E75001 u Reconeixement mèdic 35,25 €

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 35,25000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-70 E75002 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en

el treball

114,45 €
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BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat 114,45000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-71 E75003 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general

de seguretat i salut en el treball

75,83 €

BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança 75,83000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-72 E75004 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions 19,44 €

Altres conceptes 19,44000 €

P-73 E76001 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 19,44 €

Altres conceptes 19,44000 €

P-74 E76002 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 139,50 €

Altres conceptes 139,50000 €



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 8: PLA DE TREBALL 

 

 

 

 

 

 



ANNEX 8: PLA DE TREBALL 

A continuació s’adjunta a mode indicatiu  el pla de treball per aquest Estudi detallant l’ ordre i 

la durada de les diferents partides que composen la obra. 
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MOVIMENT DE TERRES

Esborssada del terreny

Nota: Es onsidera convenient que els treballs es realizin al finalitzar el curs escolar per tal de

facilitar les feines i  interrompre el mínim possible a l'alumat i el professorat que en fan ús

PARTIDES D'OBRA

JUNY

TERMINI DE L'OBRA

Treballs varis: Demolicio de 

la tanca de l'escola, repicat 

de pannot de la vorera i tall 

amb disc de la solera de la 

carretera Can Amat

Entrada de maquinaria de

Moviments de terres per

l'excavació a cel obert

Implanatció obra: Inclou el 

tancat i la senyalitaxació 

d'obra en termes de SS, 

col.locació de moduls 

prefabricats i instal.lacio 

elcectrica. Replanteig i Acta 

de replanteig
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MOVIMENT DE TERRES

Exxeccio de rases de
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pousESTRCTUTURA

Execució del Mur Escullera.
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Execució del Mur Escullera.
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MOVIMENT DE TERRES / 

TREBALLS D'ALBANYILERIA

PARTIDES D'OBRA

Exexcucio de rases de 

drenatge inclos execució de  

pous

AGOST

JULIOL

Entrada de maquinaria de

Moviments de terres per

l'excavació a cel obert.
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TREBALLS D'ALBANYILERIA

Col.locació de rigoles

TREBALLS DE JARDINERIA

TREBALLS D'ACABATS

NETEJA D'OBRA

COL.LOCACIO DE MOBILIARI

URBA

RESTAURACIÓ DE DE

CUNETA I CARRETERA

PARTIDES D'OBRA

MOVIMENT DE 

TERRES/TREBALLS 

D'ALBANYILERIA

Estesa de terres en la zona 

de la explanda

PLANTACIO D'ARBRES I

HIDRODEMBRAT DE 

SETEMBRE
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