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1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 En aquest Projecte de Seguretat i Salut es recullen les mesures preventives mínimes 
de seguretat i salut aplicables a la realització de les obres objecte del Projecte 
Constructiu de l'ampliació del Port de S'Arenal. També s’inclouen les previsions i les 
informacions útils per efectuar al seu dia, en les oportunes condicions de seguretat i 
salut, els possibles treballs posteriors. 

Aquest projecte es redacta d’acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre i en 
el marc de la llei 31/1995 de 8 Novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. 

En aplicació d’aquest Projecte el Contractista elaborarà un Pla de Seguretat i Salut en 
el Treball en el que s’analitzi, s’estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions 
contingudes al projecte en funció del seu propi sistema d’execució de l’obra. 

En aquest Pla s’inclourà, si s’escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció 
que el Contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica i que no podran 
implicar disminució dels nivells de protecció previstos al present Projecte. La valoració 
econòmica de les possibles mesures alternatives no podrà implicar disminució de 
l’import total d’acord amb el segon paràgraf de l’apartat 4 de l’article 5 del R.D. 
1627/97. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat, abans de l’inici de l’obra, pel 
Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra. 

Durant tota l’obra s’observarà el que recull la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 
quant a la seva filosofia i esperit. Això suposa un esforç per part de totes les parts 
implicades a l’obra, per tal que sigui l’acció preventiva el primer instrument per evitar 
els riscos. 

Es tindrà en compte que les mesures organitzadores són les primeres a dur a terme, 
després de combatre els riscos en origen, més tard les proteccions col·lectives i, per 
últim, els equips de protecció individual. 

 

2. DESCRIPCIÓ I CONSTRUCCIÓ DE L'OBRA 

2.1. CONFIGURACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

El port esportiu ampliat té una superfície total de 18.8 ha. La superfície de terra total 
de la zona d’ampliació és de 7.2 ha aproximadament i la superfície d’aigua total de la 
zona d’ampliació és de 11.6 ha amb capacitat per a 790 embarcacions. 

Les obres d'abric s'han dissenyat amb solucions estructurals similars. El contradic es 
dissenya com a dic en talús d'escullera natural de 0.5 t, amb pesos al mantell de 25 kg. 
Pel dic principal,l'escullera és de 6.5 t i el pes del mantell de 325 kg. Els molls interiors 
s'han dimensionat segons la tipologia de moll de blocs de formigó en massa. La 
definició de les seccions tipus de les obres interiors i exteriors queda definida als 
plànols corresponents. 

La solució proposada consisteix en la creació de 183 amarradors per a embarcacions 
d'eslores compreses entre els 14 i 24 m mitjançant la instal·lació de pantalans fixes. 
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2.2. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

 De manera global, l’obra s’executarà seguint una sèrie de fases: 

 Fase 1:  Delimitació i adequació de la zona de treball. 

 Fase 2:  Enderroc total del contradic i parcial del dic principal. 

 Fase 3:  Dragatge i execució del contradic i del dic principal. 

 Fase 4:  Execució de molls i pantalans. 

 Fase 5:  Acabat de desmunt, urbanització i pavimentació. 

 

2.3. PRESSUPOST DE L’OBRA 

 El pressupost per a l’execució material de les obres previstes en el present Projecte 
Constructiu és de 11.447.914,29 €, xifra que no inclou ni IVA ni benefici industrial. 
D’aquest valor, 260.762,55  € és pel present Projecte de Seguretat i Salut. 

 

2.4. TERMINI D’EXECUCIÓ DE L’OBRA 

L’execució de l’obra està prevista, d’acord amb l’establert en la Memòria del present 
Projecte Constructiu, amb un termini de 24 mesos. 

 

2.5. NÚMERO MÀXIM DE TREBALLADORS A L'OBRA 

Atès el pla d’obra considerat per a l’execució de les obres previstes en el present 
Projecte Constructiu, s’estableix que la màxima quantitat de treballadors que hi haurà 
a l’obra és de 70 treballadors.  

 

3. RISCOS 

3.1. RISCOS GENERALS PROFESSIONALS 

3.1.1. EN OBRES MARÍTIMES 

 Caigudes a diferent nivell. 

 Caigudes d’operaris al mar. 

 Treballs de submarinisme. 

 Caigudes d’elements suspesos. 

 Sorolls. 

 Electrocució. 

 Cops amb objectes i eines. 
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 Cossos estranys als ulls. 

 Arrossegament de persones per temporal. 

 
3.1.2. EN OBRES DE TERRA 

 Circulació de camions. 

 Esllavissada de material de la cullera, pala o camió. 

 Caigudes de persones. 

 Pols. 

 Bolcades o falses maniobres de maquinària i camions. 

 Sorolls. 

 Cremades. 

3.2. RISCOS EN DIFERENTS UNITATS D’OBRA 

3.2.1. RISCOS EN ABOCAMENT D’ESCULLERES PER MAR 

 Enfonsament o bolcada, durant la càrrega i en la navegació, de gànguil, draga o 
qualsevol altra embarcació. 

 Caiguda de persones a l’aigua. 

 Caiguda a les cobertes de les embarcacions. 

 Riscos propis de bussos. 

 Interferències amb d’altres embarcacions. 

 Projeccions al descarregar sobre embarcacions des del carregador. 

 Ruptura d’amarres d’embarcacions. 

 
3.2.2. RISCOS EN CÀRREGUES D’ESCULLERES I BLOCS DE FORMIGÓ EN GÀNGUILS 

 Caiguda de material sobre el personal, per situar-se en un lloc insegur prop del calaix 
dels camions al bascular la càrrega. 

 Atropellaments del personal, per col·locar-se en el radi d’acció dels camions durant les 
seves maniobres. 

 Descàrregues elèctriques per anomalies o dolentes connexions del servei del 
enllumenat. 

 Caigudes de camions a l’aigua per falses maniobres o per no disposar de topalls 
adequats a les proximitats de la vora del dic. 

 Caiguda del tractor a l’aigua per acostar-se massa a la vora de l’escullera en les 
operacions d’espaiat en punta o per desplaçament del talús. 

 Caiguda del personal al mar per desplaçament de terra. 

 Bolcada de camions.  

 Causes atmosfèriques desfavorables (mal estat del mar). 

 
3.2.3. RISCOS EN ABOCAMENT D’ESCULLERES PER TERRA 
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 Caiguda de material sobre el personal, per situar-se en un lloc insegur prop del calaix 
dels camions al bascular la càrrega. 

 Atropellaments del personal, per col·locar-se en el radi d’acció dels camions durant les 
seves maniobres. 

 Descàrregues elèctriques per anomalies o dolentes connexions del servei del 
enllumenat. 

 Caigudes de camions a l’aigua per falses maniobres o per no disposar de topalls 
adequats a les proximitats de la vora del dic. 

 Caiguda del tractor a l’aigua per acostar-se massa a la vora de l’escullera en les 
operacions d’espaiat en punta o per desplaçament del talús. 

 Bolcada de camions. 

 
3.2.4. RISCOS EN ENCOFRATS I FORMIGONS 

 Riscos derivats del maneig d’encofrats. 

 Riscos derivats del formigonat amb cubilot (cops, atrapades). 

 Caigudes d’alçada. 

 Èczemes, causticitats per ciment i formigó. 

 Propis de la instal·lació de fabricació de formigó. 

 Projeccions de formigó durant l’abocament. 

 Atrapades. 

 Sorolls, vibracions i cops. 

 
3.2.5. RISCOS DURANT LA COL·LOCACIÓ DE BLOCS DE FORMIGÓ AMB MEDIS TERRESTRES 

 Caiguda de blocs des de grues o mitjans d’elevació. 

 Caigudes a l’aigua de persones. 

 Riscos propis de bussos. 

 Interferències amb la navegació del port.  

3.2.6. RISCOS DURANT EL DRAGAT AMB MITJANS MARÍTIMS 

 Enfonsament o bolcada, durant la càrrega i en la navegació, de gànguil, draga o 
qualsevol altra embarcació. 

 Caiguda de persones a l’aigua. 

 Caiguda a les cobertes de les embarcacions. 

 Riscos propis de bussos. 

 Interferències amb d’altres embarcacions. 

 Projeccions al descarregar sobre embarcacions des del carregador. 

 Ruptura d’amarres d’embarcacions. 

 
3.2.7. RISCOS DURANT EL DRAGAT AMB MITJANS TERRESTRES 
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 Circulació de camions. 

 Esllavissada de material de la cullera, pala o camió. 

 Caigudes de persones. 

 Pols. 

 Bolcades o falses maniobres de maquinària i camions.  

 Sorolls. 

 
3.2.8. RISCOS ELÈCTRICS 

 Contacte amb línies elèctriques. 

 A les marquesines i instal·lacions elèctriques de l’obra. 

 
3.2.9. RISCOS DELS TREBALLS AMB SOLDADURA 

 Derivacions de les radiacions d’arc voltaic. 

 Contacte elèctric directe. 

 Contacte elèctric indirecte. 

 Inhalació de vapors despresos en la fusió d’elèctrodes. 

 Projeccions al ulls (picat del cordó de soldadura). 

 
3.2.10. RISCOS AMB TREBALL DE TALL AMB FLAMA DE GAS 

 Explosió. 

 Projeccions. 

 Cremades. 

 Ferides als ulls per cossos estranys. 

 Incendis. 

 Inhalació de vapors despresos en la fusió dels elèctrodes. 

 
3.2.11. RISCOS D’INCENDIS 

 A magatzems i oficines. 

 Vehicles. 

 Instal·lacions elèctriques. 

 Encofrats o apilament de fusta. 

 A dipòsits de combustible. 

 
3.2.12. RISCOS DE DANYS A TERCERS 

 Els que es deriven de la circulació de vehicles de transport per carreteres públiques. 

 Col·lisions al mar. 

 L’existència de banyistes, vaixells i curiosos a les proximitats de l’obra. 
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3. PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS 

4.1. PROTECCIONS COL·LECTIVES 

 
 4.1.1. GENERALS 

 S’ha de preveure un senyal d’alarma. 

 S’hauran de disposar a l’obra de barques estables i manejables, i amb preferència de 
propulsió mecànica. En qualsevol cas, és interessant utilitzar embarcacions 
insubmergibles. 

 Aquestes barques han d’estar dotades de: 

o Sàssoles o bombes, segons els casos. 

o Destral (per tallar eventualment les amarres). 

o Bitxeros. 

o Cordes amb cèrcols salvavides. 

o Boies. 

o Un mariner, que haurà de ser un socorrista experimentat i saber nedar i 
capbussar-se, estarà assignat a cada embarcació i un operari l’ajudarà en cas 
de salvament (són necessaris sempre dos homes per realitzar un salvament). 

 
4.1.2. EN TREBALLS PRELIMINARS 

 Les zones de treball estaran netes i ordenades. 

 Els accessos estaran condicionats i senyalitzats. 

 Es delimitaran les zones de treball de bussos i homes granota. 

 Es col·locaran cèrcols salvavides en llocs visibles i accessibles tan a terra com a les 
embarcacions. 

 
4.1.3. EN TREBALLS SUBMARINS 

 Quan el mar estigui malament: marejada; mar de fons, o agitat, no s’haurà de treballar 
al fons. 

 A la superfície i a la vertical de la zona de treballs no hi hauran embarcacions que 
continguin materials que puguin afectar al fons. 

 Els bussos o homes granota baixaran per parelles. 

 A les barques auxiliars, així com al pontó, hi hauran salvavides suficients per als homes 
que hi treballen. 

 Si fos necessari per la profunditat d’immersió, o pel temps, a la barcassa hi haurà una 
sala de descompressió. 

 Es delimitarà degudament la zona de treball (amb boies, balises,...). 
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4.1.4. EN PLATAFORMA I PONTONES 

 El personal que treballa en els artefactes flotants haurà d’utilitzar calçat antilliscant. 

 Es tindrà molt en compte l’estat del mar i s’arribaran a suspendre els treballs en cas 
necessari. 

 Es disposarà en tot moment d’una llanxa o barca auxiliar per recollir possibles caigudes 
a l’aigua i trasllat de personal a terra. 

 Es disposarà en tots els talls de cèrcols salvavides suficients. 

 No es sobrepassarà el número de persones autoritzat a transportar a la barca. 

 Durant la realització de les tasques hauran d’estar degudament ancorades per tal de 
garantir l’estabilitat d’aquestes. Així mateix, per tal d’evitar col·lisions amb altres 
embarcacions, haurà d’estar degudament senyalitzada la zona per on no pot circular 
les altres embarcacions.  

 
4.1.5. EN OBRES MARÍTIMES 

 Es delimitarà degudament la zona de treball. 

 Les maniobres d’aproximació a bol·lards i defenses es faran amb l’ajuda de cordes. 

 Quan l’estat del mar així ho aconselli, es suspendran els treballs, fonamentalment els 
que es realitzin a la vora del mar i amb l’embarcació auxiliar. 

 Durant la realització de les tasques, hauran d’estar degudament ancorades per tal de 
garantir l’estabilitat d’aquestes. Així mateix, per tal d’evitar col·lisions amb altres 
embarcacions, haurà d’estar degudament senyalitzada la zona per on no poden 
circular les altres embarcacions.  

 
4.1.6. PROTECCIÓ ELÈCTRICA 

 Conductors de protecció i pics, així com interruptors diferencials de 300 mA per a força 
i 30 mA per enllumenat. 

 
4.1.7. PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

 S’utilitzaran extintors homologats.  

o Als pontons, al quedar aïllats, es dotaran de 6 extintors. 

o Els equips contra incendis de les embarcacions estaran homologats per la 
Direcció General de la Marina Mercant. 

o En els treballs a terra es disposarà dels necessaris segons el tipus de treball. 

 
4.1.8. SOLDADURES 

 Vàlvules antirretrocés.  

 

4.2. PROTECCIONS INDIVIDUALS 

4.2.1. PROTECCIÓ DEL CAP 



Projecte d’ampliació del Port de S’Arenal  Document 5 

12 

 

 Cascos: Per a totes les persones que participen a l’obra, inclosos visitants. 

 Ulleres contra impactes i antipols. 

 Mascareta antipols. 

 Pantalla contra projecció de partícules. 

 Filtres per a mascaretes. 

 Protectors auditius. 

 
4.2.2. PROTECCIÓ DEL COS 

 Cinturó de seguretat, d’una classe que s’adaptarà als riscos específics de cada treball. 

 Armilla salvavides. 

 Manil de cuir. 

 Granotes o bussos: Es tindrà en compte les reposicions al llarg de l’obra. 

 Vestits d’aigua. Es preveu un apilament a l’obra. 

 
4.2.3. PROTECCIÓ DE LES EXTREMITATS SUPERIORS 

 Guants de goma quan es treballi amb el formigó. 

 Guants de cuir i antitall per al maneig de materials i objectes. 

 Guants de goma o neoprè. 

 Equip de soldador. 

 
4.2.4. PROTECCIÓ DE LES EXTREMITATS INFERIORS 

 Calçat de seguretat. 

 Calçat antilliscant quan s’utilitzin embarcacions. 

 Botes d’aigua. 

 

4.3. MESURES A ADOPTAR EN ELS DIFERENTS TALLS 

4.3.1. EN TREBALLS DE DRAGAT 

 La draga utilitzada en l’obra haurà d’estar perfectament condicionada mecànicament i 
haurà de disposar de tots els elements de protecció personals i col·lectius necessaris, 
tal com salvavides, botes antilliscants, extintors, barques de salvament, etc. 

 Tots els equips flotants que intervinguin en les operacions de dragat, incloses les 
instal·lacions d’elevació, impulsió i transport dels productes de dragat, estaran 
convenientment abalisades, per tal d’evitar col·lisions amb altres artefactes. 

 Els recintes d’abocament de productes de dragat disposaran de conductes 
d’esgotament, drenatges, estanquitat en dics de contenció i totes les mesures 
necessàries per evitar el desbordament del recinte o filtracions cap a zones d’ús públic 
o privat que poguessin constituir danys a tercers. 
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 Les embarcacions guardaran les distàncies de seguretat necessàries per evitar 
l’aproximació perillosa a altres estructures, així com el possible descalçament de 
fonaments d’estructures pròximes, i compliran sempre amb les condicions generals de 
Seguretat que indiquen les Normes OM-603 y 604, en quant a estat de l’embarcació, 
senyalització i comportament. 

 Es realitzarà l’activitat només en condicions meteorològiques i d’estat de mar 
acceptables per l’activitat. 

 Els conductors de la maquinària seran especialistes. 

 
4.3.2. TRANSPORT I ABOCAMENT DE TERRES 

 El cartell d’entrada de l’obra prohibirà l’entrada a tota persona aliena a l’obra, així com 
hi haurà senyals de limitació de la velocitat. 

 Es limitaran degudament tres zones: zona d’espera, zona de maniobra i zona 
d’abocament. 

 La maquinària estarà en perfectes condicions mecàniques. 

 Es situaran boies d’abalisament, balises lluminoses i tanques per delimitar les zones de 
treball. 

 
4.3.3. ENCOFRAT I FORMIGONAT 

 Es situaran andamis de suficient alçada que evitin haver de treballar a peu sobre la 
vora dels encofrats. 

 Les eines seran adequades per cada treball a realitzar i estaran en perfectes 
condicions. 

 Es vigilarà que en cap moment quedi cap operari dins dels encofrats quan s’iniciï el 
formigonat. 

 
4.3.4. COL·LOCACIÓ DELS BLOCS 

 Els cables i altres elements de suspensió de carga estaran en perfecte estat. 

 La maquinària d’elevació i transport dels blocs es trobarà en perfectes condicions 
mecàniques. 

 
4.3.5. REBLERT D’ESPLANADA I PAVIMENTS 

 Es realitzaran regs periòdics per evitar pols. 

 La carga dels camions es disposarà adequadament per evitar bolcaments. 

 Es senyalaran els camins d’obra amb el sentit de circulació. 

 
4.3.6. ACTIVITATS SUBAQUÀTIQUES 

Es planificaran els aspectes relatius a: 

 Selecció de personal. 

 Reconeixements mèdics. 



Projecte d’ampliació del Port de S’Arenal  Document 5 

14 

 

 Hores de treball. 

 Equips d’immersió. 

 Cordes guia per senyals i sistemes de comunicació. 

 Codi de senyals. 

 Ajudant de terra o barca. 

 Moviments de càrregues quan el bus està en immersió. 

L’amplitud de les operacions d’immersió s’ha incrementat molt com a resultat de la 
introducció de nous equips i nous mètodes de treball, que fan possible que un bussejador 
pugui estar sota l’aigua durant períodes més llargs de temps i amb major seguretat. Això, 
sumat al fet d’haver aconseguit majors `profunditats, ha significat que durant els últims anys, 
s’hagin obert noves possibilitats per ampliar treballs a l’interior del mar. 

Existeixen treballs a l’interior del mar que requereixen la utilització d’equips i eines especials, 
dragues de fons i equips de succió. El treball en parets verticals que es recolzen sobre el fons 
es porta a terme sobre andamis, plataformes i guindoles.  

Segons l’activitat a realitzar, el treballador submarí té a la seva disposició l’equip adequat, 
aparells de respiració autònoms proveïts de barreges especials de gasos i oxigen, roba de 
treball, aletes de diverses classes, cinturó, rellotge, casc, guants, ulleres, manòmetre de 
descompressió, indicador de profunditat, etc. 

En general, seran d’obligat cumpliment les “Normas de seguridad para el ejercicio de 
actividades aubacuáticas en aguas marítimas e interiores” (BOE Núm. 280 de 22 de novembre 
de 1997, ordre de 14 d’octubre de 1997). 

4.4. FORMACIÓ 

Al ingressar a l’obra, s’informarà al personal dels riscos específics dels talls als que seran 
assignats, així com les mesures de seguretat que hauran d’emprar, personal i col·lectivament. 

S’impartirà formació en matèria de seguretat i higiene en el treball al personal d’obra. 

4.5. MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS 

4.5.1. FARMACIOLES 

Es disposarà d’una farmaciola que contingui el material especificat a l’Ordenança General de 
Seguretat i Higiene en el Treball, corresponent-li a l’Encarregat o al Vigilant de seguretat les 
tasques del manteniment i reposició del seu contingut que, com a mínim, serà:  

 Aigua oxigenada. 

 Alcohol 96º. 

 Tintura de iode. 

 Mercurocrom. 

 Gasa estèril. 

 Amoníac. 

 Cotó hidròfil. 

 Benes i esparadrap. 

 Antiespasmòdics, analgèsics i tònics cardíacs d’urgència. 
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 Torniquets. 

 Bosses de goma per a aigua o gel. 

 Guants esterilitzats. 

 Xeringues d’un sol ús. 

 Agulles per a injeccions, d’un sol ús. 

 Termòmetre clínic. 

 Pinces. 

 Estisores. 

N’hi haurà un a la zona de serveis i varis estratègicament repartits al llarg de l’obra. 

 
4.5.2. ASSISTÈNCIA ALS ACCIDENTATS 

Es disposarà a l’obra, i a un lloc ben visible, d’una llista amb els telèfons i direccions dels 
Centres d’Urgència, ambulàncies i taxis, per tal de garantir un ràpid transport dels possibles 
accidentats, que hauran d’anar proveïts del corresponent part d’accident de treball. 

Així mateix, hi ha d’haver un ple coneixement de l’emplaçament dels diferents centres mèdics 
on s’hagi de traslladar a l’accidentat per a un ràpid i efectiu tractament. D’altra banda, s’haurà 
de tenir especial cura en preveure les possibles afeccions que es poguessin derivar dels treballs 
de busseig, per la qual cosa, a la llista anterior hauran de figurar especialment els centres 
proveïts de sales hiperbàriques. 

Per a la seva plena efectivitat, es complementarà amb dades com ara la distància existent 
entre aquests i l’obra, així com l’itinerari més adequat per acudir-ne. 

 
4.5.3. RECONEIXEMENT MÈDIC 

Tots els operaris que estiguin destinats a l’obra seran objecte d’un reconeixement mèdic previ 
a la seva incorporació efectiva, fet que serà repetit, en funció de la durada dels treballs, en el 
termini d’un any. 

Es planificaran els aspectes relatius a: 

 Selecció de personal. 

 Reconeixements mèdics. 

 Hores de treball. 

 Equips d’immersió. 

 Cordes guies per a senyals i sistemes de comunicació. 

 Codi de senyals. 

 Ajudant de terra o barca. 

 Moviment de càrregues quan el bus està en immersió. 

5. PREVENCIÓ DE RISCOS DE DANYS A TERCERS 

 Senyalització i abalisament de l’obra i camins o vies limítrofes i d’accés existents. 

 Boies d’abalisament i balises lluminoses en zones de treball en el mar, per delimitar la 
incursió de banyistes i embarcacions. 
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 En aquelles zones de l’obra amb riscos a tercers, properes a camins, vies públiques o 
zones de pas, es realitzarà un tancament provisional. 

 

6. MESURES PREVENTIVES GENERALS 

 A l’hora de l’afiliació, l’empresari ha d’assegurar-se què el personal sàpiga nedar. 

 En tot treball amb risc de caigudes a l’aigua, tot operari ha de romandre sempre a la 
vista d’algun altra company. 

 Qualsevol intervenció que revesteixi un caràcter excepcional (com pot ser la reparació 
o la recuperació d’un cable d’arrossegament que s’hagi trencat), ha de ser executada 
per un exper. 

 En períodes de possibles borrasques o crescudes, la vigilància s’ha de reforçar, i els 
mitjans d’auxili han de ser els adequats per aquella situació. 

 Ha de col·locar-se un número suficient de boies amb caps a l’abast de la dotació o a les 
proximitats dels llocs de treball que puguin presentar riscos d’hidrocucions. 

 Els caps han de tenir una longitud mínima de trenta metres. 

 Tot aquest material, i qualsevol altre que pugui tenir una utilització semblant, ha 
d’estar sempre disposat per a una utilització immediata. 

 Ha d’existir un sistema sonor d’alarma. 

 En cas de treballs nocturns, han d’instal·lar-se projectors orientables, per tal de que 
pugui il·luminar-se la superfície de l’aigua. 

 Unes normes que especifiquin el comportament del personal durant l’execució dels 
treballs, que eviti les caigudes a l’aigua per part dels treballadors. 

 Convé impedir no només que el cos pugui bascular per damunt de la protecció, sinó 
també que pugui esmunyir-se per sota. Per això s’ha de posar tres fileres de cables 
metàl·lics, a mode de barana. 

 L’evacuació de l’aigua ha d’estar assegurada per embornals. 

 Les zones de circulació i de treball han d’estar lliures d’obstacles susceptibles de 
provocar caigudes. 

 Les zones que s’hagin de fer antilliscants mitjançant l’aplicació d’un revestiment 
apropiat, s’hauran de mantenir constantment en bon estat a través de freqüents 
neteges. 

 En els mitjans flotants dotats de motors han de preveure’s solucions perquè les 
superfícies greixoses no constitueixin un risc de caiguda. I han de prendre’s 
precaucions especials en cas de neu o gel. 

 Quan no sigui fàcil el pas entre terra i l’artefacte flotant, aquest últim ha d’estar unit a 
la riba mitjançant una passarel·la sòlida, dotada de baranes i entornpeus. 

 Les comunicacions entre terra i les embarcacions amarrades o ancorades a alta mar 
han d’estar assegurades a través de llanxes sòlides i ben equipades. 

 Han d’encerclar-se els límits de la zona perillosa. En cas de que no sigui possible, la 
zona haurà de delimitar-se mitjançant cartells, banderoles o qualsevol altre mitjà 
apropiat de senyalització. 
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 Cadascun dels mitjans o cada conjunt de mitjans flotants (remolcadors, pontons, 
dragues, gànguils, etc.), han de tenir: 

o Ja sigui una canoa amb dos rems, a remolc o suspesa per serviroles i de 
manera que pugui llançar-se ràpidament a l’aigua. 

o Ja sigui un flotador (de poliestirè expandit; per exemple) disposat igualment de 
forma que es pugui llançar a l’aigua amb promptitud. 

 La capacitat de la canoa, o les característiques del flotador, ha de permetre el 
salvament de la totalitat del personal que es trobi normalment a bord, en cas d’avaria 
o de sinistre capaç de provocar un ràpid enfonsament de l’artefacte flotant. 

 En cas de què la protecció col·lectiva del personal no pugui garantir-se d’una manera 
satisfactòria, hauran de posar-se a disposició dels treballadors, que estan exposats al 
risc d’hidrocució, armilles o pitets salvavides. 

 Aquests elements han de ser personals, i s’han de conèixer i netejar abans de 
designar-los a un nou titular. Sempre han d’estar preparats per a la utilització 
immediata, i ser fàcilment accessibles. 

 Per a l’execució de treballs excepcionals de manteniment o reparació, ja sigui sobre 
mitjans flotants o a la vora d’escarpats, s’hauran de proporcionar als operaris els 
corresponents cinturons de seguretat. 

 La utilització de botes ajustades ha d’estar prohibida. S’ha de vigilar que totes les botes 
siguin suficientment amples perquè es puguin treure fàcilment en cas de caiguda a 
l’aigua i que tinguin sola antilliscant. 

 En els pontons o plataformes flotants no s’emmagatzemaran objectes a les vores, per 
evitar ensopegades i possibles caigudes al mar. 

7. ACTIVITATS SUBAQUATIQUES 

L’amplitud de les operacions d’immersió s’ha incrementat enormement com a resultat de la 
introducció de nous equips i nous mètodes de treball, que fan possible que un bussejador 
estigui sota l’aigua durant períodes més llargs i amb major seguretat. Això, sumat a la 
consecució d’haver assolit majors profunditats, ha significat que durant aquests últims anys 
s’hagin obert noves possibilitats per ampliar els treballs a l’interior del mar. 

7.1. EQUIP 

Tot i que en anteriors apartats s’ha comentat que els equips de protecció personal necessaris 
d’acord a l’activitat que es realitza, existeixen treballs a l’interior del mar que requereixen la 
utilització d’equips i eines especials (cisells, talladores, barrines, tornavisos manuals, tornavisos 
mecànics, serres, cisalles, pistoles per a perns o cargols), dragues de fons i equips de succió. El 
treball en parets verticals que es recolza en el fons es du a terme sobre bastides, plataformes i 
guindoles. 

Segons sigui l’activitat a realitzar, el treballador submarí té a la seva disposició l’equip adequat: 
aparells de respiració autònoms proveïts de mescles especials de gasos o oxigen, roba de 
treball, aletes de diverses classes, cinturó llastat, rellotge, casc, guants, ulleres, manòmetre de 
descompressió, indicador de profunditat, etc. 

7.2. RISCOS 
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Entre els efectes patològics que es donen en persones dedicades a treballar a l’interior del 
mar, hi figuren les següents : 

a) Els produïts per variacions de pressió (condicions baropàtiques): 

o Hiperbarisme (en el sentit absolut): 

 Per acció directa barotraumàtica: condicions otopàtiques 
barotraumàtiques, condicions sinosopàtiques barotraumàtiques, 
síndrome d’explosió submarina, congestió pulmonar en subjectes amb 
apnea. 

 Per acció indirecta: intoxicació per aire comprimit (síndrome de 
profunditat, oxigen o díode de carboni). 

o Hipobarisme (en el sentit relatiu): 

o Per acció directa o barotraumàtica: aeroembolisme disbàric (malaltia de la 
descompressió), superdistensió de pulmons, superdistensió gastrointestinal. 

o Per acció indirecta: anòxia durant l’ascens dels subjectes apneics. 

b) Aquells a causa de variacions de temperatura: shocks. 

c) Lesions traumàtiques: magolaments, raspadures, ferides i esquinços. 

d) Lesions químiques: per hidrat de sodi o càlcic (amb aparells de respiració autònoms i 
equip de busseig compost quan està deteriorat o defectuós), que penetren en el 
conducte superior respiratori o digestiu o per Fauna submarina per contacte o punció 
(celenterats, equinoderms, mol·luscos, etc). 

e) Síndrome d’asfíxia per causes tècniques (deterioraments, moviments incorrectes, 
evacuació de la mescla respiratòria) que desemboquen en una reducció sobtada o 
progressiva del subministrament d’aire o del seu contingut d’oxigen, o a causa del 
simple ofegament o bé ofegament durant el síncope (síncope és un estat patològic 
freqüent sota l’aigua; pot originar-se per emoció intensa, per dolor físic violent, per 
bruscos moviments compensadors per reflexos anormals del bulb caròtideu com a 
resultat de mecanismes reflex de compressió i descompressió sobtats del tòrax en 
subjectes apneics). 

f) Mareigs de mar, que poden reduir considerablement la capacitat de treball i causar 
vòmits (sota l’aigua poden causar la mort). 

g) Infeccions, és a dir, otitis externa infecciosa (bacteriana o micòtica); micosi cutània 
(peu d’atleta, conjuntivitis folicular del bussejador, salmonelosi, leptospirosi). 

h) Sense dubte, dels diversos estats patològics descrits, aquells causats per variacions de  
pressió esmentats a l’apartat a) dependran especialment de l’equip que s’utilitzi, 
mentre que la resta es donaran en tota classe d’operaris que realitzin treballs 
d’immersió, tot i que la seva freqüència és variable d’acord al tipus de treball. 

Entre les causes d’accidents, està l’escàs coneixement de les regles per a la immersió i 
de l’ús dels equips, deteriorament o incorrecte funcionament dels aparells respiratoris 
autònoms, caigudes causades per irregularitats en el fons del mar o relliscades en el 
lloc de treball, etc. 

7.3. NORMES DE SEGURETAT PER L’EXERCICI D’ACTIVITATS 

SUBAQUÀTIQUES EN AIGÜES MARÍTIMES I INTERIORS 
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(BOE Núm. 280 de 22 de novembre de 1997, ordre de 14 d’Octubre de 1997 i Resolució de la 
Marina Mercant de 20 de gener de 1999 amb la que s’actualitzen determinades taules de 
descompressió). 

En especial : 

CAPÍTOL II - BUSSEIG Professional 

 Article 4.- Sobre la duració màxima de l’exposició diària dels treballadors al medi 
hiperbàric. 

 Article 5.- Sobre el número de persones mínim que han d’intervenir en un treball 
de busseig segons el sistema utilitzat. 

 Article 6.- Sobre l’equipament mínim obligatori per a la utilització dels distints 
sistemes de busseig utilitzats en medi hiperbàric. 

 Article 7.- Sobre la profunditat màxima d’utilització dels sistemes de busseig en 
treballs subaquàtics. 

 Article 8.- Profunditats superiors a 50 metres. 

 Article 9.- Temps d’exposició màxima al medi hiperbàric. 

 Article 10.- Busseig en apnea. 

 Article 11.- Empreses de busseig professional. 

 Article 12.- Cap d’equip de busseig. 

 Article 13.- Normes complementàries de seguretat laboral. 

 Article 14.- Prohibicions generals en les operacions de busseig. 

 Article 15.- Restriccions o limitacions de busseig. 

 Article 16.- Embarcacions de suport a bussejadors. 

 Article 17.- Patrons d’embarcacions. 

 Article 18.- Taules de descompressió. 

 Article 19.- Control de les immersions. 

 Article 20.- Accidents de busseig. 

 Article 21.- Instal·lacions i material de busseig. 

 Article 22.- Consideracions sobre mescles respirables distintes de l’aire. 

Article 23.- Sales de descompressió per a operacions de busseig instal·lades a terra, 
a bord de vaixells i plataformes flotants. 

8. MAQUINÀRIA D’OBRA 

8.1. MAQUINÀRIA GENERAL 

Riscos detectables més comuns: 

 Bolcades. 

 Enfonsaments. 

 Topades. 
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 Formació d’atmosferes agressives o molestes. 

 Soroll. 

 Explosió i incendis. 

 Atropellaments. 

 Caigudes a qualsevol nivell. 

 Atrapaments. 

 Talls. 

 Cops i projeccions. 

 Contactes amb l’energia elèctrica. 

 Els inherents al propi lloc d’utilització. 

 Els inherents al propi treball a executar. 

 Altres. 

Normes o mesures preventives tipus: 

 Els motors amb transmissió a través d’eixos i corrioles estaran dotats de carcasses 
protectores antiatrapaments (talladores, serres, compressors, etc.). 

 Els motors elèctrics estaran coberts de carcasses protectores eliminadores del 
contacte directe amb l’energia elèctrica. Es prohibeix el seu funcionament sense 
carcasses o amb deterioraments importants. 

 Es prohibeix la manipulació de qualsevol element component d’una màquina 
accionada mitjançant energia elèctrica, essent connectada a la xarxa de 
subministrament. 

 Els engranatges de qualsevol tipus, d’accionament mecànic, elèctric o manual, estaran 
coberts per carcasses protectores antiatrapaments. 

 Les màquines de funcionament irregular o amb avaries seran retirades immediatament 
per a la seva reparació. 

 Les màquines avariades que no es puguin retirar es senyalitzaran amb cartells d’avís 
amb la llegenda: “MÀQUINA AVARIADA. NO CONNECTAR”. 

 Es prohibeix la manipulació i operacions d’ajustament i reparació de màquines al 
personal no especialitzat específicament en la màquina objecte de reparació. 

 Com a precaució addicional, per evitar la posada en servei de màquines avariades o de 
funcionament irregular, es bloquejaran els arrencadors, o si s’escau, s’extrauran els 
fusibles elèctrics. 

 La mateixa persona que instal·li el rètol d’avís de “MÀQUINA AVARIADA”, serà 
l’encarregada de retirar-lo, en prevenció de connexions o posades en servei fora de 
control. 

 Només el personal autoritzat serà l’encarregat de la utilització d’una determinada 
màquina o màquina-eina. 

 Les màquines que no siguin de sustentació manual es recolzaran sempre sobre 
elements anivellats i ferms. 

 L’elevació o descens a màquina d’objectes s’efectuarà lentament, hissant-los en 
direcció vertical. Es prohibeixen les estibades inclinades. 
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 Els ganxos de penjar dels aparells d’hissar quedaran lliures de càrregues durant les 
fases de descens. 

 Les càrregues en transport suspès estaran sempre a la vista, per tal d’evitar els 
accidents per falta de visibilitat de la trajectòria de la càrrega. 

 Els angles sense visió de la trajectòria de càrrega es supliran mitjançant operaris, que 
utilitzant senyals preacordades supleixin la visió de l’esmentat treballador. 

 Es prohibeix la permanència o el treball d’operaris en zones sota la trajectòria de 
càrregues suspeses. 

 Els aparells d’hissar a emprar en aquesta obra estaran equipats amb limitador de 
recorregut del carro i dels ganxos, càrrega punta gir per interferència. 

 Els motors elèctrics de grues i dels muntacàrregues estaran proveïts de limitadors 
d’alçada i del pes a desplaçar, que automàticament tallin el subministrament elèctric al 
motor quan s’arribi al punt en el que s’ha de parar el gir o desplaçament de la càrrega. 

 Els cables d’hissat i sustentació a emprar en els aparells d’elevació i transports de 
càrregues en aquesta obra estaran calculats expressament en funció dels sol·licitats 
per als que se’ls instal·la. 

 La substitució de cables deteriorats s’efectuarà mitjançant mà d’obra especialitzada, 
seguint les instruccions del fabricant. 

 Els llaços dels cables estaran sempre protegits interiorment mitjançant forralls 
guardacaps metàl·lics per evitar deformacions i cisalladures. 

 Els cables utilitzats directa o auxiliarment per al transport de càrregues suspeses 
s’inspeccionaran com a mínim un cop a la setmana pel Servei de Prevenció que, prèvia 
comunicació al Cap d’Obra, ordenarà la substitució d’aquells que tinguin més del 10% 
de fils trencats. 

 Els ganxos de subjecció o sustentació seran d’acer o de ferro forjat, proveïts de “pestell 
de seguretat”. 

 Es prohibeix en aquesta obra la utilització d’enganxalls artesanals constituïts a base de 
rodons doblegats. 

 Tots els aparells d’hissat de càrregues portaran impresa la càrrega màxima que puguin 
suportar. 

 Tots els aparells d’hissar estaran sòlidament fonamentats, recolzats segons les normes 
del fabricant. 

 Es prohibeix en aquesta obra l’hissat o transport de persones a l’interior de gàbies, 
bacs, cubilots i assimilables. 

 Totes les màquines amb alimentació a base d’energia elèctrica estaran dotades de 
presa de terra. 

 Els carrils per al desplaçament de grues estaran limitats, a una distància d’1 m del seu 
terme, mitjançant topalls de seguretat de final de carrera. 

 Es mantindrà en bon estat el greix dels cables de les grues (muntacàrregues, etc.). 

 Setmanalment, el Servei de Prevenció revisarà el bon estat del llast i contrapès de la 
grua torre, passant-ne comptes a la  Direcció d’Obra. 

 Els treballs d’hissat, transport i descens de càrregues suspeses quedaran interromputs 
sota el règim de vents superiors als assenyalats pel fabricant de la màquina. 
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Peces de Protecció personal recomanables: 

 Casc de polietilè.  

 Roba de treball. 

 Botes de seguretat. 

 Guants de cuir. 

 Ulleres de seguretat antiprojeccions. 

Altres. 

8.2. PALA CARREGADORA(SOBRE ORUGUES O SOBRE PNEUMÀTICS) 

Riscos detectables més comuns: 

 Atropellament. 

 Bolcada de la màquina. 

 Topada contra altres vehicles. 

 Cremades (treballs de manteniment). 

 Atrapaments. 

 Caiguda de persones des de la màquina. 

 Cops. 

 Soroll propi i de conjunt. 

 Vibracions. 

Normes o mesures preventives tipus: 

 En camins de circulació interna de l’obra, es tindrà cura per evitar brandons i 
enfangaments excessius, que minvin la seguretat de la circulació de la maquinària. 

 No s’admetran en aquesta obra màquines que no vinguin amb la protecció de cabina 
antibolcada o pòrtic de seguretat. 

 Es prohibeix que els conductors abandonin la màquina amb el motor en marxa. 

 Es prohibeix que els conductors abandonin la pala amb la cullera hissada i sense 
recolzar al terra. 

 La cullera durant els transports de terres romandrà el més baix possible per poder 
desplaçar-se, amb la màxima estabilitat. 

 Els ascensos o descensos en càrrega de la màquina s’efectuaran sempre utilitzant 
marxes curtes.  

 La circulació sobre terrenys desiguals s’efectuarà a velocitat lenta. 

 Es prohibeix transportar persones a l’interior de la cullera. 

 Es prohibeix hissar persones per accedir a treballs puntuals a la cullera. 

 Les màquines a utilitzar en aquesta obra estaran dotades d’un extintor, timbrat i amb 
les revisions al dia. 

 Les màquines a utilitzar en aquesta obra estaran dotades de llums i botzina de 
retrocés. 



Projecte d’ampliació del Port de S’Arenal  Document 5 

23 

 

 Es prohibeix arrancar el motor sense abans comprovar que no hi ha ningú a l’àrea 
d’operació de la pala. 

 Els conductors es cercioraran de què no existeix perill per als treballadors que es 
trobin a l’interior de pous o rases properes al lloc d’excavació. 

 Als maquinistes d’aquestes màquines se’ls comunicarà per escrit la següent normativa 
preventiva, abans de l’inici dels treballs. 

Normes d’actuació preventiva per als maquinistes: 

 Per pujar o baixar de la màquina utilitzi els graons i agafadors dispostos per a tal 
funció, evitant lesions per caiguda. 

 No pugi utilitzant les llantes, cobertes, cadenes i parafangs, evitant accidents per 
caiguda. 

 Pugi i baixi de la maquinària de forma frontal, agafant-se amb ambdues mans; és més 
segur. 

 No salti mai directament al terra, sinó és per perill imminent per a vostè. 

 No tracti de realitzar “ajustaments” amb la màquina en moviment o amb el motor en 
funcionament; pot patir lesions. 

 No permeti que persones no autoritzades accedeixin a la màquina, poden provocar 
accidents, o lesionar-se. 

 No treballi amb la màquina en situació d’avaria o semiavaria. Repari-la primer, després 
reiniciï el treball. 

 Per evitar lesions, recolzi a terra la cullera, pari el motor, posi el fre de mà i bloquegi la 
màquina; a continuació realitzi les operacions de servei que necessiti. 

 No alliberi els frens de la màquina en posició d’aturada si abans no ha instal·lat els tacs 
d’immobilització a les rodes. 

 Vigili la pressió dels pneumàtics, treballi amb l’inflament a la pressió recomanada pel 
fabricant de la màquina. 

Peces de protecció personal recomanables: 

 Ulleres antiprojeccions. 

 Casc de polietilè (d’ús obligatori per abandonar la cabina). 

 Roba de treball. 

 Guants de cuir. 

 Guants de goma o de PVC. 

 Cinturó elàstic antivibratori. 

 Calçat antilliscant. 

 Botes impermeables (terreny enfangat). 

 

8.3. CAMIÓ BASCULANT 

Riscos detectables més comuns: 

 Atropellament de persones (entrada, sortida, etc.). 
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 Topades contra d’altres vehicles. 

 Bolcada del camió. 

 Caiguda (al pujar o baixar del calaix). 

 Atrapament (obertura o tancament del calaix). 

Normes o mesures preventives tipus: 

 Els camions dedicats al transport de terres a l’obra estaran en perfectes condicions de 
manteniment i conservació. 

 El calaix es baixarà immediatament després d’efectuar la descàrrega i abans 
d’emprendre la marxa. 

 Les entrades i sortides a l’obra es realitzaran amb precaució, auxiliat pels senyals d’un 
membre de l’obra. 

 Si per qualsevol circumstància s’hagués de parar a la rampa, el vehicle quedarà frenat i 
calçat amb topalls. 

 Es prohibeix expressament carregar els camions per damunt de la càrrega màxima 
marcada pel fabricant, per prevenir els riscos de sobrecàrrega. El conductor es quedarà 
fora de la cabina durant la càrrega. 

Peces de protecció personal recomanables: 

 Casc de polietilè (al abandonar la cabina i transitar per l’obra). 

 Roba de treball. 

Calçat de seguretat. 

8.4. GRUES EN GENERAL 

Riscos destacables més comuns: 

 Caiguda de persones i objectes a les cobertes d’embarcacions al mateix o diferent 
nivell. 

 Cops de la càrrega. 

 Caiguda de la grua al mar. 

 Caiguda o despreniment de la càrrega. 

Normes o mesures preventives tipus: 

 S’extremarà la vigilància en les operacions de càrrega i descàrrega.  

 El capità del vaixell serà sempre una persona qualificada. 

 La zona de treball estarà sempre en perfecte estat d’ordre i neteja, en prevenció 
d’ensopegades i caigudes. 

 Es prohibeix sobrepassar la càrrega màxima admesa pel fabricant de la grua, en funció 
de la longitud en servei del braç. 

 Es prohibeix romandre o realitzar treballs dintre del radi d’acció de la grua. 

 Els ganxos de penjar estaran dotats de pestells de seguretat. 

 La grua haurà d’anar perfectament soldada a l’embarcació, de manera que qualsevol 
balanceig d’aquesta segona no provoqui la caiguda de la grua al mar.   
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Proteccions individuals: 

 Casc de seguretat. 

 Guants. 

 Cinturó de seguretat. 

 Botes de seguretat. 

Armilla salvavides. 

8.5. GRUES SOBRE GÀNGUILS O PLATAFORMES FLOTANTS 

Addicionalment al riscos associats al treball amb grues en general, els riscos destacables més 
comuns son: 

 Caiguda de persones i objectes a les cobertes d’embarcacions al mateix o diferent 
nivell. 

 Ofegament de persones per caiguda al mar. 

 Ruptura dels amarratges de les embarcacions. 

 Bolcada de l’embarcació o plataforma. 

 Caiguda de la grua al mar. 

Normes o mesures preventives tipus: 

 S’extremarà la vigilància en les operacions de càrrega i descàrrega.  

 El capità del vaixell serà sempre una persona qualificada. 

 La zona de treball estarà sempre en perfecte estat d’ordre i neteja, en prevenció 
d’ensopegades i caigudes. 

 Les plataformes flotants, siguin autopropulsades o remolcades, han d’anar proveïdes 
de punts d’amarratge del cap de seguretat. Hauran de portar així mateix una barana 
de 90 cm d’alçada, i en cas de treballs en pla inferior a elles, entornpeus continu de 20 
cm. En el cas de què no existissin baranes, el personal ha d’anar proveït en el moment 
de l’embarcament d’armilla salvavides, adequat al tipus de treball a desenvolupar. 
Haurà de dur-lo durant la seva permanència en l’embarcació o plataforma flotant.  

 Ha d’evitar-se el treball sobre superfícies o immersió en llocs propers a roques o 
esculleres en dies de marejol, marejades o mar de fons. 

 Si es treballa simultàniament en dos o més plataformes, s’ha de tenir en compte les 
col·lisions de les unes amb les altres, per la qual cosa es tindran en compte les 
següents recomanacions: 

1. Fixar les plataformes entre sí de forma flexible i alhora sòlida. 

2. Tota plataforma ha d’anar proveïda de la seva àncora per a la fixació al fons i 
evitar desplaçaments incontrolats.  

 Tota embarcació haurà de comptar com a mínim amb: 

1. Extintors. 

2. Cèrcols i armilles salvavides. 

3. Radio telèfon. 
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4. Tres bengales i 3 coets de senyals, homologats per la Comandància de Marina 
respectiva. 

5. Boies de senyalització d’amarratges de fons de les embarcacions, perquè 
puguin desviar-se les que passin prop de treballs amb trànsit de vaixell.  

 Es prohibeix sobrepassar la càrrega màxima admesa pel fabricant de la grua, en funció 
de la longitud en servei del braç. 

 Es prohibeix romandre o realitzar treballs dintre del radi d’acció de la grua. 

 Els ganxos de penjar estaran dotats de pestells de seguretat. 

 La grua haurà d’anar perfectament soldada a l’embarcació de manera que qualsevol 
balanceig d’aquesta segona no provoqui la caiguda de la grua al mar.   

Proteccions individuals: 

 Casc de seguretat. 

 Guants. 

 Cinturó de seguretat. 

 Botes de seguretat. 

Armilla salvavides. 

8.6. TAULA DE SERRA CIRCULAR 

Es tracta d’una màquina versàtil i de gran utilitat a l’obra, amb alt risc d’accident, que 
acostuma a utilitzar qualsevol que la necessiti. 

Riscos detectables més comuns: 

 Talls. 

 Cops per objectes. 

 Atrapaments. 

 Projecció de partícules. 

 Emissió de pols. 

 Contacte amb l’energia elèctrica. 

 Altres. 

Normes o mesures preventives tipus: 

 Les màquines de serra circular a utilitzar en aquesta obra estaran dotades dels 
següents elements de protecció: 

o Carcassa de recobriment del disc. 

o Ganivet divisor del tall. 

o Empenyedor de la peça a tallar i guia. 

o Carcassa de protecció de les transmissions per corrioles. 

o Interruptor d’estanc. 

o Presa de terra. 
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 El manteniment de les taules de serra d’aquesta obra serà realitzat per personal 
especialitzat per aquest menester, en prevenció dels riscos per imperícia. 

 L’alimentació elèctrica de les serres d’aquesta obra es realitzarà mitjançant mànegues 
antihumitat, dotades de clavilles estanques a través del quadre elèctric de distribució, 
per evitar els riscos elèctrics. 

 Es prohibeix ubicar la serra circular sobre els llocs embassats, per evitar els riscos de 
caigudes i els elèctrics. 

 Es netejarà de productes procedents dels talls, els voltants de les taules de serra 
circular, mitjançant neteja i apilament per a la seva càrrega sobre safates emplintades 
(o per al seu vessament mitjançant les trombes d’abocament). 

 En aquesta obra, al personal autoritzat per al maneig de la serra de disc (ja sigui per a 
tall de fusta o per a tall ceràmic), se li lliurarà la següent normativa d’actuació. El 
Justificant del rebut es lliurarà a la Direcció de l’Obra. 

Normes de seguretat per al maneig de la serra de disc: 

 Abans de posar la màquina en servei, comprovi que no està anul·lada la connexió a 
terra, en cas afirmatiu, avisi al Servei de Prevenció. 

 Comprovi que l’interruptor elèctric és estanc, en cas de no ser-ho, avisi al Servei de 
Prevenció. 

 Utilitzi l’empenyedor per manejar la fusta. Consideri que de no fer-ho pot perdre els 
dits de les seves mans. Desconfiï de la seva destresa. Aquesta màquina és perillosa. 

 No retiri la protecció del disc de tall. Projecti la forma de tallar sense necessitat 
d’observar la “trisca”. L’empenyedor portarà la peça on vostè desitgi i a la velocitat 
que vostè necessiti. Si la fusta “no passa”, el ganivet divisor està mal muntat. Demani 
que li ajustin. 

 Si la màquina, inopinadament s’atura, retiri’s i avisi al Servei de Prevenció perquè sigui 
reparada. No intenti realitzar ni ajustaments ni reparacions. 

 Comprovi l’estat del disc, substituint els que estiguin fissurats o no tinguin cap dent. 

 Per evitar danys als ulls, sol·liciti que se’l proveeixi d’unes ulleres de seguretat 
antiprojecció de partícules i utilitzi-les sempre, quan hagi de tallar. 

 Extregui prèviament tots els claus o parts metàl·liques inflades a la fusta que desitgi 
tallar. Pot fracturar-se el disc o sortir llançada la fusta de forma descontrolada, 
provocant accidents seriosos. 

Per al tall de peces ceràmiques: 

 Observi que el disc per a tall ceràmic no està fissurat. De ser així, sol·liciti al Servei de 
Prevenció que es canviï per un de nou. 

 Efectuï el tall a ser possible a la intempèrie (o en un local molt ventilat), i sempre 
protegit amb una mascareta de filtre mecànic bescanviable. 

 Efectuï el tall a sotavent. El vent allunyarà de vostè les partícules pernicioses. 

 Mulli el material ceràmic, abans de tallar, evitarà gran quantitat de pols. 

Peces de protecció personal recomanables: 

 Casc de polietilè. 

 Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
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 Mascareta antipols amb filtre mecànic bescanviable. 

 Roba de treball. 

 Botes de seguretat. 

 Guants de cuir (preferible molt ajustats). 

Per a talls en via humida s’utilitzarà: 

 Guants de goma o de PVC (preferible molt ajustats). 

 Vestit impermeable. 

 Polaines impermeables. 

 Manil impermeable. 

Botes de seguretat de goma o de PVC. 

8.7. VIBRADOR 

Riscos detectables més comuns: 

 Descàrregues elèctriques. 

 Caigudes a distint nivell del vibrador. 

 Esquitxades d’abeurades en ulls i pell. 

 Vibracions. 

Normes preventives tipus: 

 Les operacions de vibrat es realitzaran sempre sobre posicions estables. 

 Es procedirà a la neteja diària del vibrador després de la seva utilització. 

 El cable d’alimentació del vibrador haurà d’estar protegit, sobretot si discorre per 
zones de pas dels operaris. 

 Els vibradors hauran d’estar protegits elèctricament mitjançant doble aïllament. 

Proteccions personals recomanables: 

 Roba de treball. 

 Casc de polietilè. 

 Botes de goma. 

 Guants de seguretat. 

Ulleres de protecció contra esquitxades. 

8.8. MAQUINÀRIA-EINES EN GENERAL 

En aquest apartat es consideren globalment els riscos de prevenció apropiats per a la 
utilització de petites eines accionades per energia elèctrica: trepants, perforadores, 
planejadores metàl·liques, serres, etc., d’una forma molt genèrica. 

Riscos detectables més comuns: 

 Talls. 

 Cremades. 



Projecte d’ampliació del Port de S’Arenal  Document 5 

29 

 

 Cops. 

 Projecció de fragments. 

 Caiguda d’objectes. 

 Contacte amb l’energia elèctrica. 

 Vibracions. 

 Soroll. 

 Altres. 

Normes o mesures preventives col·lectives tipus: 

 Les màquines-eines elèctriques a utilitzar en aquesta obra estaran protegides 
elèctricament mitjançant doble aïllament. 

 Els motors elèctrics de les màquines-eines estaran protegides per la carcassa i 
resguards propis de cada aparell, per evitar els riscos d’atrapaments, o de contacte 
amb l’energia elèctrica. 

 Les transmissions motrius per corretges estaran sempre protegides mitjançant 
bastidor que suporti una malla metàl·lica, disposada de tal forma que, permetent 
l’observació de la correcta transmissió motriu, impedeixi l’atrapament dels operaris o 
dels objectes. 

 Les màquines en situació d’avaria o de semiavaria es lliuraran al Servei de Prevenció 
per a la seva reparació. 

 Les màquines-eines amb capacitat de tall tindran el disc protegit mitjançant una 
carcassa antiprojeccions. 

 Les màquines-eines no protegides elèctricament mitjançant el sistema de doble 
aïllament tindran les seves carcasses de protecció de motors elèctrics, etc., 
connectades a la xarxa de terres en combinació amb els disjuntors diferencials del 
quadre elèctric general de l’obra. 

 En ambients humits, l’alimentació per a les màquines-eines no protegides amb doble 
aïllament es realitzarà mitjançant connexió a transformadors a 24 V. 

 Es prohibeix l’ús de màquines-eines al personal no autoritzat per evitar accidents per 
imperícia. 

 Es prohibeix deixar les eines elèctriques de tall o trepant, abandonades al terra, o en 
marxa encara que sigui en moviment residual per evitar accidents. 

Peces de protecció personal recomanables: 

 Casc de polietilè. 

 Roba de treball. 

 Guants de seguretat. 

 Guants de goma o de PVC. 

 Botes de goma o de PVC. 

 Botes de seguretat. 

 Ulleres de seguretat antiprojeccions. 

 Protectors auditius. 
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 Mascareta filtrant. 

Màscara antipols amb filtre mecànic o específic bescanviable. 

8.9. EINES MANUALS 

Riscos detectables més comuns: 

 Cops a mans i peus. 

 Talls a mans. 

 Projeccions de partícules. 

 Caigudes al mateix nivell. 

 Caigudes a distint nivell. 

Normes o mesures preventives tipus: 

 Les eines manuals s’utilitzaran en aquelles tasques per a les que han estat concebudes. 

 Abans del seu ús es revisaran, refusant les que no es trobin en bon estat de 
conservació. 

 Es mantindran netes d’olis, greixos i altres substàncies lliscants. 

 Per evitar caigudes, talls o riscos anàlegs, es col·locaran en portaeines o estants 
adequats. 

 Durant el seu ús s’evitarà el seu dipòsit arbitrari pels terres. 

 Els treballadors rebran instruccions concretes sobre l’ús correcte de les eines que 
hagin d’utilitzar. 

Peces de protecció personal recomanables: 

 Cascos. 

 Botes de seguretat. 

 Guants de cuir o PVC. 

 Roba de treball. 

 Ulleres contra projecció de partícules. 

Cinturons de seguretat. 

8.10. BOMBA PER A FORMIGONAT 

Riscos més freqüents: 

 Els derivats del tràfic durant el transport. 

 Bolcada per proximitat a talls i per errors mecànics. 

 Projeccions d’objectes. 

 Cops per objectes que vibren. 

 Atrapaments. 

 Ruptura de la canonada. 

 Ruptura de la mànega. 
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 Caiguda de persones des de la màquina. 

 Sobre esforços. 

Normes bàsiques de seguretat: 

 El personal encarregat de la utilització de l’equip del bombament serà especialista en 
el maneig i manteniment de la bomba, en prevenció dels accidents per imperícia. 

 Els dispositius de seguretat de l’equip de bombament, estaran sempre en perfectes 
condicions de funcionament. Es prohibeix expressament la seva modificació o 
manipulació per evitar accidents. 

 La bomba de formigonat només podrà utilitzar-se per al bombament de formigó 
segons el “con” recomanat pel fabricant en funció de la distància de transport. 

 El vigilant de seguretat, abans d’iniciar el bombament del formigó, comprovarà que les 
rodes de la bomba estiguin bloquejades mitjançant falques i els gats estabilitzats en 
posició amb l’enclavament mecànic o hidràulic instal·lat, en prevenció dels riscos per 
treballar en plans inclinats. 

 Les conduccions d’abocament de formigó per bombament, a la que poden aproximar-
se operaris a distàncies inferiors a 3 m, quedaran protegides per resguards de 
seguretat, en prevenció d’accidents. 

 Un cop acabat el formigonat, es rentarà i netejarà l’interior dels tubs de tota la 
instal·lació, en prevenció d’accidents per l’aparició de “taps” de formigó. 

Proteccions personals: 

 Casc de polietilè. 

 Roba de treball. 

 Guants de goma. 

Botes de seguretat impermeables (en especial per l’estada al tall de formigonat). 

8.11. COMPRESSOR 

Riscos més freqüents: 

 Bolcada.  

 Atrapament de persones. 

 Caiguda per tall del terreny. 

 Despreniment durant el transport en suspensió. 

 Soroll. 

 Ruptura de la mànega de pressió. 

 Els derivats de l’emanació de gasos tòxics per escapament del motor. 

Normes bàsiques de seguretat: 

 El transport en suspensió s’efectuarà mitjançant un eslingat a quatre punts del 
compressor, de tal forma que quedi garantida la seguretat de la càrrega. 

 El compressor quedarà en estació amb la llança de tracció en posició horitzontal, amb 
les rodes subjectades mitjançant tacs antilliscants. Si la llança de tracció no té  roda o 
pivot d’anivellació, se li adaptarà mitjançant un afegit sòlid i segur. 
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 Les carcasses protectores dels compressors estaran sempre instal·lades en posició de 
tancades, en prevenció de possibles atrapaments i sorolls. 

 La zona dedicada en aquesta obra per a la ubicació del compressor quedarà 
acordonada en un radi de 4 m (com a norma general) al seu voltant, instal·lant-se 
senyals “d’obligatori l’ús de protectors auditius” per sobrepassar la línia de limitació. 

 Les operacions de proveïment de combustibles s’efectuaran amb el motor parat, en 
prevenció d’incendis o d’explosió. 

 Les mànegues a utilitzar en aquesta obra, estaran sempre en perfectes condicions 
d’ús, és a dir, sense esquerdes o desgasts que puguin produir una rebentada. 

 El vigilant de seguretat controlarà l’estat de les mànegues, comunicant les 
degradacions detectades diàriament per tal de que siguin reparades. 

 Els mecanismes de connexió o d’empalmament seran rebuts per les mànegues 
mitjançant valors de pressió segons càlcul. 

Proteccions personals : 

 Cascos de polietilè. 

 Protectors auditius. 

 Roba de treball. 

 Botes de seguretat. 

Guants de goma o PVC. 

9. MITJANS AUXILIARS. RISCOS, NORMES DE SEGURETAT I 
PROTECCIONS 

9.1. BASTIDES. NORMES GENERALS 

Les bastides seran utilitzades per a la construcció dels blocs de formigó. 

Riscos detectables més comuns: 

 Caigudes a distint nivell (al entrar o sortir). 

 Caigudes al mateix nivell. 

 Volada de la bastida. 

 Volada o caiguda d’objectes (taulons, eines, materials). 

 Cops per objectes o eines. 

 Atrapaments. 

 Altres. 

Normes o mesures preventives tipus: 

 Les bastides sempre s’arrossegaran per evitar els moviments indesitjables que puguin 
fer perdre l’equilibri als treballadors.  

 Abans de pujar-se a una plataforma bastimentada, haurà de revisar-se tota la seva 
estructura per evitar les situacions inestables. 
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 Els trams verticals (mòduls o peus rectes) de les bastides es recolzaran sobre els 
taulons de repartiment de càrregues. 

 Els peus rectes de les bastides a les zones de terreny inclinat es complementaran 
mitjançant tacs o porcions de tauló, travades entre sí i rebudes al dorment de 
repartiment. 

 Les plataformes de treball tindran un mínim de 60 cm. d’amplada i estaran fermament 
ancorades als suports, de tal forma que s’evitin els moviments per lliscament o 
bolcada. 

 Les plataformes de treball, independentment de l’alçada, tindran baranes perimetrals 
completes de 90 cm. d’alçada, formades per passamans, barra o llistó intermedi i 
entornpeus. 

 Les plataformes de treball permetran la circulació i intercomunicació necessària per a 
la realització dels treballs. 

 Els taulons que formin les plataformes de treball estaran sense defectes visibles, amb 
bon aspecte i sense nusos que minvin la seva resistència. Estaran nets, de tal forma 
que es puguin apreciar els defectes per l’ús i el seu cantell serà de 7 cm. com a mínim. 

 Es prohibeix abandonar a les plataformes sobre de les bastides, materials o eines. 
Poden caure sobre les persones o fer-les ensopegar i caure al caminar sobre elles. 

 Es prohibeix tirar runa directament des de les bastides. La runa es recollirà i es 
descarregarà de planta en planta, o bé s’abocarà a través de trombes. 

 Es prohibeix fabricar morters (o assimilables) directament sobre les plataformes de les 
bastides. 

 La distància de separació d’una bastida i el parament vertical de treball no serà 
superior a 30 cm en prevenció de caigudes. 

 Es prohibeix expressament córrer per les plataformes sobre les bastides, per evitar els 
accidents per caiguda. 

 Es prohibeix “saltar” de la plataforma bastimentada a l’interior de l’edifici. El pas es 
realitzarà mitjançant una passarel·la instal·lada per a tal efecte. 

 Les bastides s’inspeccionaran diàriament pel Capatàs, Encarregat o Servei de 
Prevenció, abans de l’inici dels treballs, per prevenir errors o faltes de mesures de 
seguretat. 

 Els elements que denotin algun error tècnic o mal comportament es desmuntaran 
d’immediat per a la seva reparació (o substitució). 

 Els reconeixements mèdics previs per a l’admissió del personal que hagi de treballar 
sobre les bastides d’aquesta obra intentaran detectar aquells trastorns orgànics 
(vertigen, epilèpsia, trastorns cardíacs, etc.) que puguin patir i provocar accidents a 
l’operari. Els resultats dels reconeixements es presentaran a la Direcció  de l’Obra. 

Peces de protecció personal recomanables: 

 Casc de polietilè (preferible amb galtera). 

 Botes de seguretat (segons casos). 

 Calçat antilliscant (segons cas). 

 Cinturó de seguretat classes A i C. 

 Roba de treball. 
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Vestits per ambients plujosos. 

9.2. BASTIDES METÀL·LIQUES SOBRE RODES 

Mitjà auxiliar conformat com una bastida metàl·lica tubular instal·lada sobre rodes en canvi de 
sobre eixos d’anivellament i suport. S’utilitzarà per a la construcció dels blocs de formigó. 

Riscos detectables més comuns: 

 Caigudes a distint nivell. 

 Els derivats de desplaçaments incontrolats de la bastida. 

 Aixafaments i atrapaments durant el muntatge. 

 Sobreesforços. 

 Altres. 

Normes o mesures preventives tipus: 

 Les plataformes de treball es consolidaran immediatament després de la seva formació 
mitjançant les abraçadores de subjecció contra basculaments. 

 Les plataformes de treball sobre les torretes amb rodes tindran l’amplada màxima (no 
inferior a 60 cm) que permeti l’estructura de la bastida, per tal de fer-les més segures i 
operatives. 

 Les torretes (o bastides), sobre rodes en aquesta obra, compliran sempre amb la 
següent expressió per tal de complir un coeficient d’estabilitat i, per consegüent, de 
seguretat. 

h/l igual o major que 3 

on: 

h = a l’alçada de la plataforma de la torreta. 

l = a l’amplada menor de la plataforma en planta. 

 A la base, a nivell de rodes, es muntaran dues barres en diagonal de seguretat per fer 
el conjunt indeformable i més estable. 

 Cada dues bases muntades en altura, s’instal·larà de forma alternativa -vistes en 
plantea- una barra diagonal d’estabilitat. 

 Les plataformes de treball muntades sobre bastides amb rodes es limitaran a tot el seu 
contorn amb una baraneta sòlida de 90 cm d’alçada, formada per passamans, barra 
intermèdia i entornpeu. 

 La torreta sobre rodes serà esbiaixada mitjançant barres a “punts forts de seguretat” 
en prevenció de moviments indesitjables durant els treballs, que puguin fer caure als 
treballadors. 

 Les càrregues s’hissaran fins a la plataforma de treball mitjançant corrioles muntades 
sobre forques tubulars subjectades mitjançant un mínim de dues brides a la bastida o 
torreta sobre rodes, en prevenció de bolcades de la càrrega (o del sistema). 

 Es prohibeix fer pastes directament sobre les plataformes de treball, en prevenció de 
superfícies relliscoses que puguin originar caigudes als treballadors. 

 Els materials es repartiran uniformement sobre les plataformes de treball, en 
prevenció de sobrecàrregues que poguessin originar desequilibris o balanceigs. 
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 Es prohibeix en aquesta obra treballar o quedar a menys de quatre metres de les 
plataformes de les bastides sobre rodes, en prevenció d’accidents. 

 Es prohibeix llançar directament runa des de les plataformes de les bastides sobre 
rodes.  

 Es prohibeix transportar persones o materials sobre les torretes, (o bastides), sobre 
rodes durant les maniobres de canvi de posició, en prevenció de caigudes dels 
operaris. 

 Es prohibeix pujar a realitzar treballs en plataformes de bastides (o torretes 
metàl·liques) recolzades sobre rodes, sense haver instal·lat prèviament els frens 
antibolcada de les rodes. 

 Es prohibeix en aquesta obra utilitzar bastides (o torretes) sobre rodes recolzades 
directament sobre soleres no fermes (terres, paviments frescos, jardins i assimilables), 
en prevenció de bolcades. 

Peces de protecció personal recomanables: 

 Casc de polietilè (preferible amb galtera). 

 Roba de treball. 

 Calçat antilliscant. 

 Cinturó de seguretat. 

Per al muntatge s’utilitzaran a més: 

 Guants de cuir. 

 Botes de seguretat. 

 Cinturó de seguretat classe C. 

 

9.3. CASTELLET FORMIGONAT 

Entengui’s com una petita plataforma auxiliar que s’acostuma a utilitzar com a suport per guiar 
el cubell o catúfol de la grua durant les operacions de formigonat. 

S’ha de tenir present que és costum que els fusters encofradors es “fabriquin” una plataforma 
de fusta que, a més de no complir amb el legislat, es tracta generalment d’un artefacte sense 
nivells de seguretat acceptables. 

Riscos detectables més comuns: 

 Caigudes de persones a distint nivell. 

 Cops pel catúfol de la grua. 

 Sobreesforços de transport i nova ubicació. 

 Altres. 

Normes o mesures preventives tipus: 

 Les plataformes  presentaran unes dimensions mínimes de 1’10 per 1’10 m (el mínim 
necessari per l’estada de dos homes). 

 La plataforma disposarà d’una baraneta de 90 cm d’alçada formada per barra 
passamans, barra intermèdia i un entornpeu de taula de 15 cm d’alçada. 
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 L’ascens i descens de la plataforma es realitzarà a través d’una escala. 

 L’accés a la plataforma es tancarà mitjançant una cadena o barra sempre que en 
quedin persones sobre. 

 Es prohibeix el transport de persones o d’objectes sobre les plataformes dels 
“castellets de formigonat” durant els canvis de posició, en prevenció de riscos de 
caiguda. 

Peces de protecció personal recomanables: 

 Casc de polietilè (preferible amb galtera). 

 Calçat antilliscant. 

 Guants de goma o cautxú. 

 Roba de treball. 

 

9.4. ESCALES DE MÀ (DE FUSTA O DE METALL) 

Aquest mitjà auxiliar acostuma a estar present a totes les obres, sigui quina sigui la seva 
entitat. 

Acostuma ser objecte de “prefabricació rudimentària”, en especial al començament de l’obra o 
durant la fase d’estructura. 

Aquestes pràctiques són contràries a la Seguretat i s’han d’impedir a l’obra. 

Riscos detectables més comuns: 

 Caigudes al mateix nivell. 

 Caigudes a distint nivell. 

 Lliscament per incorrecte suport. 

 Bolcada lateral per suport irregular. 

 Ruptura per defectes ocults. 

 Els derivats dels usos inadequats o dels muntatges perillosos (connexió d’escales, 
formació de plataformes de treball, escales “curtes” per altura a salvar, etc.). 

 Altres. 

Normes o mesures preventives tipus: 

D’aplicació a l’ús d’escales de fusta: 

 Les escales de fusta a utilitzar en aquesta obra tindran els muntants d’una sola peça, 
sense defectes ni nusos que puguin fer minvar la seva seguretat. 

 Els esglaons (travessers) de fusta estaran acoblats. 

 Les escales de fusta estaran protegides de la intempèrie mitjançant vernissos 
transparents, perquè no ocultin els possibles defectes. 

D’aplicació a l’ús d’escales metàl·liques: 

 Els muntants seran d’una sola peça i estaran sense deformacions o abonyegaments 
que puguin fer minvar la seva seguretat. 
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 Les escales metàl·liques estaran pintades amb pintura antioxidació que les preservin 
de les agressions de la intempèrie. 

 Les escales metàl·liques a utilitzar en aquesta obra no estaran suplementades amb 
unions soldades. 

D’aplicació a l’ús d’escales de tisora: 

 Són d’aplicacions les condicions enunciades als apartats anteriors per a les qualitats de 
“fusta o metall”. 

 Les escales de tisora a utilitzar en aquesta obra estaran dotades, en la seva articulació 
superior, de topalls de seguretat i obertura. 

 Les escales de tisora estaran dotades, cap a la meitat de la seva alçada, de cadeneta (o 
cable d’acer) de limitació d’obertura màxima. 

 Les escales de tisora s’utilitzaran sempre com a tal obrint ambdós muntants per no fer 
minvar la seva seguretat. 

 L’escala de tisora mai s’utilitzarà a mode de borriquetes per sustentar les plataformes 
de treball.  

 Les escales de tisora no s’utilitzaran si la posició necessària sobre elles per realitzar un 
determinat treball obliga a ubicar els peus en els tres últims esglaons. 

 Les escaletes de tisora s’utilitzaran muntades sempre sobre paviments horitzontals. 

Per l’ús d’escales de mà, independentment dels materials que la constitueixin: 

 Es prohibeix la utilització d’escales de mà en aquesta obra per salvar altures superiors 
a 5 m. 

 Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra estaran dotades en el seu extrem inferior 
de capçals antilliscants de seguretat. 

 Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra estaran fermament amarrades al seu 
extrem superior a l’objecte o estructura al que donin accés. 

 Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra sobrepassaran en 1 m. l’alçada a salvar. 

 Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra s’instal·laran de tal forma que el seu 
suport inferior disti de la projecció vertical del superior ¼ de la longitud del muntant 
entre suports. 

 Es prohibeix en aquesta obra pesos a mà (o a l’espatlla) iguals o superiors a 25 Kg. 
sobre les escales de mà. 

 Es prohibeix recolzar la base de les escales de mà d’aquesta obra sobre llocs o objectes 
poc ferms que puguin fer minvar l’estabilitat d’aquest mitjà auxiliar. 

 L’accés d’operaris en aquesta obra, a través de les escales de mà, es realitzarà d’un en 
un. Es prohibeix la utilització a l’uníson de l’escala a dos o més operaris. 

 L’ascens i descens i treball a través de les escales de mà d’aquesta obra, s’efectuarà 
frontalment, és a dir, mirant directament cap als esglaons que s’estiguin utilitzant. 

Peces de protecció personal recomanables: 

 Casc de polietilè. 

 Botes de seguretat. 

 Calçat antilliscant. 
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Cinturó de seguretat classe A o C. 

9.5. PUNTALS 

Aquest element auxiliar s’utilitza correntment pel fuster encofrador, o per la peonada. 

El coneixement de l’ús correcte d’aquest estri auxiliar està en proporció directa amb el nivell 
de la seguretat. 

Riscos detectables més comuns: 

 Caiguda des de l’altura de les persones durant la instal·lació de puntals. 

 Caiguda des de l’altura dels puntals per incorrecta instal·lació. 

 Caiguda des de l’altura dels puntals durant les maniobres de transport elevat. 

 Cops en diverses parts del cos durant la manipulació. 

 Atrapades de dits (extensió i retracció). 

 Caiguda d’elements conformadors del puntal sobre els peus. 

 Bolcada de la càrrega durant operacions de càrrega i descàrrega. 

 Ruptura del puntal per fatiga del material. 

 Ruptura del puntal per mal estat (corrosió interna i/o externa). 

 Lliscament del puntal per falta de falcament o de clavasó. 

 Desplom d’encofrats per causa de la disposició de puntals. 

Normes o mesures preventives tipus: 

 Els puntals s’apilaran ordenadament per capes horitzontals d’un únic puntal en altura i 
fons que es desitgi, amb l’única excepció de què cada capa es disposi de forma 
perpendicular a la immediata anterior. 

 L’estabilitat de les torretes d’apilament de puntals s’assegurarà amb sistemes de 
limitació lateral. 

 Es prohibeix expressament, després del desencofrat, l’amuntegament irregular dels 
puntals. 

 Els puntals s’hissaran (o descendiran) en paquets uniformes sobre safates,  reflectides 
per evitar vessaments innecessaris. 

 Els puntals s’hissaran (o descendiran) en paquets fixats pels dos extrems; el conjunt, es 
suspendrà mitjançant aparells d’eslingues del ganxo de la grua torre. 

 Es prohibeix expressament en aquesta obra la càrrega a les espatlles de més de dos 
puntals per a una sola espatlla, en prevenció de sobreesforços. 

 Els puntals de tipus telescòpic es transportaran a braç o a les espatlles, amb els 
passadors i mordasses instal·lades en la posició d’immobilitat de la capacitat 
d’extensió o retracció dels puntals. 

 Els puntals es clavaran al dorment i als sotapons, per aconseguir una major estabilitat. 

 El repartiment de la càrrega sobre les superfícies apuntalades es realitzarà 
uniformement repartit. Es prohibeixen expressament en aquesta obra les 
sobrecàrregues puntuals. 

Normes o mesures preventives tipus per a l’ús de puntals metàl·lics: 
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 Tindran la longitud adequada per a la missió a realitzar. 

 Estaran en perfectes condicions de manteniment (absència d’òxid, pintats, amb tots 
els seus components, etc.). 

 Els cargols sense fi els tindran engreixats en prevenció d’esforços innecessaris. 

 No tindran deformacions en el fust (abonyegaments o torcements). 

 Estaran dotats en el seus extrems de les plaques per a suport i clavasó. 

Peces de protecció personal recomanables: 

 Casc de polietilè (preferible amb galtera). 

 Roba de treball. 

 Guants de cuir. 

 Cinturó de seguretat. 

 Botes de seguretat. 

Les pròpies del treball específic en el que s’utilitzin puntuals. 

10. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL DE L’OBRA 

10.1. RISCOS DETECTABLES MÉS COMUNS 

 Ferides punxants a mans. 

 Caigudes al mateix nivell. 

 Electrocució, contactes elèctrics directes i indirectes derivats essencialment de: 

o Treballs amb tensió. 

o Interrompuda o que no pot connectar-se inopinadament. 

o Mal funcionament dels mecanismes i sistemes de protecció. 

o Usar equips inadequats o deteriorats. 

o Mal comportament o incorrecta instal·lació del sistema de protecció contra 
contactes elèctrics indirectes en general, i de la presa de terra en particular. 

 

10.2. NORMES O MESURES PREVENTIVES TIPUS 

Sistema de protecció contra contactes indirectes: 

Per a la prevenció de possibles contactes elèctrics indirectes, el sistema de protecció escollit és 
el de posada a terra de les masses i dispositius de tall per intensitat de defecte (interruptors 
diferencials). 

Normes de prevenció tipus per als cables: 

 El calibre o secció del cablejat serà l’especificat en els plànols i d’acord amb la càrrega 
elèctrica que ha de suportar en funció de la maquinària i il·luminació prevista. 

 Tots els conductors utilitzats seran aïllats de tensió nominal de 1000 volts com a mínim 
i sense defectes apreciables (estrips, repèls i assimilables). No s’admetran trams 
defectuosos en aquest sentit. 
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 La distribució des del quadre general i obra als quadres secundaris s’efectuarà 
mitjançant canalitzacions soterrades. 

 En cas d’efectuar-se l’estesa de cables i mànegues es realitzarà a una alçada mínima de 
2 m en llocs per als vianants i de 5 m en els de vehicles, mesurats sobre el nivell del 
paviment. 

 L’estesa dels cables per creuar vials d’obra, com ja s’ha indicat anteriorment, 
s’efectuarà soterrat. Es senyalitzarà el “pas del cable” mitjançant un cobriment 
permanent de taulons per tal de protegir mitjançant repartiment de càrregues, i 
assenyalar l’existència del “pas elèctric” als vehicles. La profunditat de la rasa mínima 
serà d’entre 40 i 50 cm. El cable estarà a més protegit a l’interior d’un tub rígid, de 
fibrociment, o de plàstic rígid corbable en calent. 

 En cas d’haver d’efectuar empalmaments entre mànegues es tindrà en compte: 

o Sempre estaran elevats. Es prohibeix mantenir-los al terra. 

o Els empalmaments provisionals entre mànegues s’executaran mitjançant 
connexions normalitzades estanques antihumitat. 

o Els empalmaments definitius s’executaran utilitzant caixes d’empalmaments 
normalitzats estancs de seguretat. 

Normes de prevenció tipus per als interruptors: 

 S’ajustaran expressament als especificats en el Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió. 

 Els interruptors s’instal·laran a l’interior de les caixes normalitzades, proveïdes de 
porta d’entrada amb pany de seguretat. 

 Les caixes d’interruptors tindran adherida sobre la seva porta un senyal normalitzat de 
“perill, electricitat”. 

 Les caixes d’interruptors es penjaran dels paràmetres verticals o de “peus rectes” 
estables. 

Normes de prevenció tipus per als quadres elèctrics: 

 Seran metàl·lics de tipus per a la intempèrie, amb porta i pany de seguretat (amb clau), 
segons norma UNE-20324. 

 Malgrat ser de tipus per a la intempèrie, es protegiran de l’aigua de la pluja mitjançant 
viseres eficaces com a protecció addicional. 

 Els quadres elèctrics metàl·lics tindran la carcassa connectada a terra. 

 Tindran adherit sobre la porta un senyal normalitzat de “perill, electricitat”. 

 Es penjaran pendents de taulers de fusta rebuts als paràmetres verticals o bé, a “peus 
rectes” ferms. 

 Tindran preses de corrent per a connexions normalitzades blindades per a intempèrie, 
en número determinat segons el càlcul realitzat (grau de protecció recomanable 
IP.447). 

 Els quadres elèctrics d’aquesta obra estaran dotats d’enclavament elèctric d’obertura. 

Normes de prevenció tipus per a les preses d’energia: 

 Les preses de corrent aniran proveïdes d’interruptors de tall omnipolar que permeti 
deixar-les sense tensió quan no hagin de ser utilitzades. 
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 Les preses de corrent dels quadres s’efectuaran dels quadres de distribució, mitjançant 
clavilles normalitzades blindades (protegides contra contactes directes) i sempre que 
sigui possible, amb enclavament. 

 Cada presa de corrent subministrarà energia elèctrica a un sol aparell, màquina o 
màquina-eina. 

 La tensió sempre estarà a la clavilla “femella”, mai en el “mascle”, per tal d’evitar els 
contactes elèctrics directes. 

 Les preses de corrent no seran accessibles sense l’ús d’estris especials o estaran 
incloses sota coberta o armaris que proporcionin un grau similar d’inaccessibilitat. 

Normes de prevenció tipus per a la protecció dels circuits: 

 Els interruptors automàtics es trobaran instal·lats a totes les línies de presa de corrent 
dels quadres de distribució, així com en les d’alimentació a les màquines, aparells i 
màquines-eina de funcionament elèctric, com ara queda reflectit a l’esquema unifilar. 

 Els circuits generals estaran igualment protegits amb interruptors automàtics o 
magnetotèrmics. 

 Tots els circuits elèctrics es protegiran així mateix mitjançant disjuntors diferencials. 

 Els disjuntors diferencials s’instal·laran d’acord amb les següents sensibilitats: 

o 300 mA (segons R.E.B.T.).-Alimentació a la màquina. 

o 30 mA (segons R.E.B.T.).- Alimentació a la maquinària com a millora del nivell 
de seguretat. 

o 30 mA per a les instal·lacions elèctriques d’enllumenat no portàtil. 

o L’enllumenat portàtil s’alimentarà a 24 V mitjançant transformadors de 
seguretat, preferentment amb separació de circuits. 

Normes de prevenció tipus per a les preses de terra: 

 La xarxa general de terra haurà d’ajustar-se a les especificacions detallades a la 
Instrucció MIBT.039 del vigent Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió, així com tots 
aquells aspectes especificats en la Instrucció MIBT.023 per tal de què se’n pugui 
millorar la instal·lació. 

 En el cas d’haver de disposar d’un transformador a l’obra, aquest serà dotat d’una 
presa de terra ajustada als Reglaments vigents i a les normes pròpies de la companyia 
elèctrica subministradora a la zona. 

 Les parts metàl·liques de tot equip elèctric disposaran de presa de terra. 

 El neutre de la instal·lació estarà posat a terra. 

 La presa de terra en una primera fase s’efectuarà a través d’una pica a situar junt al 
quadre general, des del que es distribuirà a la totalitat dels receptors de la instal·lació. 
Quan la presa general de terra definitiva de l’edifici es realitzi, serà aquesta la que 
s’utilitzi per a la protecció de la instal·lació elèctrica provisional d’obra. 

 El fil de presa de terra sempre estarà protegit amb macarró en colors groc i verd. Es 
prohibeix expressament utilitzar-lo per a d’altres usos. Únicament podrà utilitzar-se 
conductor o cable de coure nu de 95 mm2 de secció com a mínim en els trams soterrats 
horitzontalment i que seran considerats com a elèctrode artificial de la instal·lació. 

 La xarxa general de terra serà única per a la totalitat de la instal·lació, incloses les 
unions a terra dels carrils per a l’estada o desplaçament de les grues. 
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 En el cas de què les grues poguessin aproximar-se a una línia elèctrica de mitja o alta 
tensió mancada d’apantallament aïllant adequat, la presa de terra, tant de la grua com 
dels seus carrils, haurà de ser elèctricament independent de la xarxa general de terra 
de la instal·lació elèctrica provisional d’obra. 

 Els receptors elèctrics dotats de sistema de protecció per doble aïllament i els 
alimentats mitjançant transformador de separació de circuits acreixeran de conductor 
de protecció, per tal d’evitar la seva referenciació a terra. La resta de carcasses de 
motors o màquines es connectaran degudament a la xarxa general de terra. 

 Les preses de terra estaran situades en el terreny de tal forma que el seu 
funcionament i eficàcia sigui el requerit per a la instal·lació. 

 La conductivitat del terreny s’augmentarà abocant en el lloc d’enfonsament de la pica 
(placa o conductor) aigua de forma periòdica. 

 El punt de connexió de la pica (placa o conductor) estarà protegit a l’interior d’una 
troneta practicable. 

Normes de prevenció tipus per a la instal·lació d’enllumenat: 

 Les masses dels receptors fixos d’enllumenat es connectaran a la xarxa general de 
terra mitjançant el corresponent conductor de protecció. Els aparells d’enllumenat 
portàtils, excepte els utilitzats amb petites tensions, seran de tipus protegit contra els 
raigs d’aigua (grau de protecció recomanable IP.447). 

 L’enllumenat de l’obra complirà les especificacions establertes en les Ordenances de 
Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica i General de Seguretat i Higiene en el 
Treball. 

 La il·luminació dels talls serà mitjançant projectors ubicats sobre “peus rectes” ferms. 

 L’energia elèctrica que s’ha de subministrar a les làmpades portàtils per a la 
il·luminació de talls entollats, (o humits), s’evitarà a través d’un transformador de 
corrent amb separació de circuits que la redueixi a 24 volts. 

 La il·luminació dels talls es situarà a una altura al voltant dels 2 m, mesurats des de la 
superfície de suport dels operaris en el lloc de treball. 

 La il·luminació dels talls, sempre que sigui possible, s’efectuarà encreuada per tal de 
disminuir ombres. 

 Les zones de pas de l’obra estaran permanentment il·luminades evitant racons 
obscurs. 

Normes de seguretat tipus, d’aplicació durant el manteniment i reparacions de la instal·lació 
elèctrica provisional de l’obra: 

 El personal de manteniment de la instal·lació serà electricista, i preferentment en 
possessió del carnet professional corresponent. 

 Tota la maquinària elèctrica es revisarà periòdicament, i en especial, en el moment en 
el que es detecti un error, moment en el que se’l declararà “fora de servei” mitjançant 
desconnexió elèctrica i es penjarà el rètol corresponent en el quadre de govern. 

 La màquina elèctrica serà revisada per personal especialista en cada tipus de màquina. 

 Es prohibeixen les revisions o reparacions sota corrent. Abans d’iniciar una reparació 
es desconnectarà la màquina de la xarxa elèctrica, instal·lant en el lloc de connexió un 
rètol visible, en el que s’hi llegeixi: “NO CONNECTAR, HOMES TREBALLANT A LA 
XARXA”. 
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L’ampliació o modificació de línies, quadres i assimilables només l’efectuaran els 
electricistes. 

10.3. NORMES O MESURES DE PROTECCIÓ TIPUS 

 Els quadres elèctrics de distribució s’ubicaran sempre en llocs de fàcil accés. 

 Els quadres elèctrics no s’instal·laran en el desenvolupament de les rampes d’accés al 
fons de l’excavació (poden ser arrencats per la maquinària o camions i provocar 
accidents). 

 Els quadres elèctrics d’intempèrie per protecció addicional es cobriran amb viseres 
contra la pluja. Els pals provisionals en els que s’han de penjar les mànegues 
elèctriques no s’ubicaran a menys de 2 m (com a norma general), de la vora de 
l’excavació, carretera i assimilables. 

 El subministrament elèctric al fons d’una excavació s’executarà per un lloc que no sigui 
la rampa d’accés, per a vehicles o per al personal, (mai junt a escales de mà). 

 Els quadres elèctrics, en servei, romandran tancats amb els panys de seguretat de 
triangle (o de clau), en servei. 

 No es permet la utilització de fusibles rudimentaris (trossos de cablejat, fils, etc.). Hi ha 
que utilitzar “cartutxos fusibles normalitzats” adequats a cada cas, segons s’especifica 
en els plànols. 

 

11. DOCUMENTS QUE INCLOU EL PROJECTE 

El present Estudi de Seguretat i Salut consta dels documents que es relacionen tot 

seguit: 

DOCUMENT 1. MEMÒRIA  

MEMÒRIA 

DOCUMENT 2. FITXES 

 Fitxa 1. Emplaçament edificis sanitaris més pròxims 

 Fitxa 2. Planta General de seguretat i salut 

 Fitxa 3. Senyals 1 

 Fitxa 4. Senyals 2 

 Fitxa 5. Proteccions col·lectives 

 Fitxa 6. Rases  

 Fitxa 7. Abocament 

 Fitxa 8. Excavacions 

 Fitxa 9. Desmunt 

 Fitxa 10. Escullera 
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DOCUMENT 3. PLEC DE CONDICIONS 

DOCUMENT 4. PRESSUPOST 
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1. LEGISLACIÓ VIGENT APLICABLE A L’OBRA 

L’execució de l’obra objecte d’aquest Estudi de Seguretat estarà regulada per la 
normativa que a continuació es cita, sent d’obligat compliment per a les parts 
implicades. 

LLEI 31/95 DE 8 DE NOVEMBRE DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS AMB ESPECIAL 
ATENCIÓ A: 

CAPÍTOL I 

Objecte, àmbit d’aplicacions i definicions. 

CAPÍTOL III 

Drets i obligacions, amb especial atenció a: 

Art. 14 Dret a la protecció front als riscos laborals. 

Art. 15 Principis de l’acció preventiva. 

Art. 16 Avaluació de riscos. 

Art. 17 Equips de treball i mitjans de protecció. 

Art. 18 Informació, consulta i participació dels treballadors. 

Art. 19 Formació dels treballadors. 

Art. 20 Mesures d’emergència. 

Art. 21 Risc greu i imminent. 

Art. 22 Vigilància de la salut. 

Art. 23 Documentació. 

Art. 24 Coordinació d’activitats empresarials. 

Art. 25 Protecció de treballadors, especialment sensibles a determinats riscos. 

Art. 29 Obligacions dels treballadors en matèria de prevenció de riscos. 

CAPÍTOL IV 

Serveis de prevenció: 

Art. 30 Protecció i prevenció de riscos professionals. 

Art. 31 Serveis de prevenció. 

CAPÍTOL V 

Consulta i participació dels treballadors: 

Art. 33 Consulta als treballadors. 

Art. 34 Drets de participació i representació. 

Art. 35 Delegats de prevenció. 

Art. 36 Competències i facultats dels delegats de prevenció. 

Art. 37 Garanties i secret professional dels delegats de prevenció. 
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Art. 38 Comitè de seguretat i salut. 

Art. 39 Competències i facultats del Comitè de Seguretat i Salut. 

Art. 40 Col·laboració amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social. 

 

CAPÍTOL VII 

Responsabilitats i sancions: 

Art. 42 Responsabilitats i la seva compatibilitat. 

Art. 43 Requeriments de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. 

Art. 44 Paralització de treball. 

Art. 45 Infraccions administratives. 

Art. 46 Infraccions lleus. 

Art. 47 Infraccions greus. 

Art. 48 Infraccions molt greus. 

Art. 49 Sancions. 

Art. 50 Reincidència. 

Art. 51 Prescripció de les infraccions. 

Art. 52 Competències sancionadores. 

Art. 53 Suspensió o tancament del centre de treball. 

Art. 54 Limitacions a la facultat de contractar amb l’administració. 

REIAL DECRET 39/97 DE 17 DE GENER, PEL QUE S’APROVA EL REGLAMENT DELS 
SERVEIS DE PREVENCIÓ AMB ESPECIAL ATENCIÓ A: 

CAPÍTOL I. Disposicions generals. 

CAPÍTOL II. Avaluació dels riscos i Planificació de l’activitat preventiva. 

CAPÍTOL III. Organització de recursos per les activitats preventives. 

ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL DE 8 DE MARÇ DE 1971 
AMB ESPECIAL ATENCIÓ A: 

CAPÍTOL II 

Condicions generals dels centres de treball i dels mecanismes i mesures de protecció: 

Art. 19 Escales de mà. 

Art. 20 Plataformes de treball. 

Art. 21 Obertura de pisos. 

Art. 22 Obertures a les parets. 

Art. 23 Baranes i plints. 

Art. 24 Portes i sortides. 
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Art. 25 a 28 Il·luminació. 

Art. 31 Sorolls, vibracions i trepidacions. 

Art. 36 Menjadors. 

Art. 38 a 43 Instal·lacions sanitàries i d’higiene. 

Art. 51 Proteccions contra contactes a les instal·lacions i equips elèctrics. 

Art. 52 Inaccessibilitat a les instal·lacions elèctriques. 

Art. 54 Soldadura elèctrica. 

Art. 56 Màquines d’elevació i transport. 

Art. 58 Motors elèctrics. 

Art. 59 Conductors elèctrics. 

Art. 60 Interruptors i curtcircuits de baixa tensió. 

Art. 61 Equips i eines elèctriques portàtils. 

Art. 62 Treballs a instal·lacions d’alta tensió. 

Art. 67 Treballs a instal·lacions de baixa tensió. 

Art. 69 Xarxes subterrànies i de terra. 

Art. 70 Protecció personal contra l’electricitat. 

Art. 71 a 82 Mitjans de prevenció i extinció d’incendis. 

Art. 83 a 93 Motors, transmissions i màquines. 

Art. 94 a 96 Eines portàtils. 

Art. 100 a 107 Elevació i transport. 

Art. 123 Carretons i carros manuals. 

Art. 124 Tractors i altres mitjans de transport automotors. 

A tot el que s’oposi a la legislació anteriorment esmentada: 

ORDENANÇA DE TREBALL PER LES INDÚSTRIES DE LA CONSTRUCCIÓ, VIDRE I 
CERÀMICA DE 28 D’AGOST DE 1970. 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES DE LA DIRECCIÓ GENERAL D’ARQUITECTURA. 

REIAL DECRET 1.409/92 DE 20 DE NOVEMBRE, PEL QUAL ES REGULA LA LLIURE 
COMERCIALITZACIÓ I LLIURE CIRCULACIÓ INTRACOMUNITÀRIA DELS EQUIPS DE 
PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI). 

ORDRE 16 DE MAIG DE 1994, PER LA QUE ES MODIFICA EL PERÍODE TRANSITORI 
ESTABLERT PEL REIAL DECRET 1.407/1992. 

ORDRE DE 28 DE DESEMBRE DE 1994 SOBRE EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 
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REIAL DECRET 159/1995, DE 3 DE FEBRER DE 1995, DEL MINISTERI DE PRESIDÈNCIA. 
SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL-COMUNITAT. 

EUROPEA. MODIFICA EL REIAL DECRET 1.407/1992, DE 20 DE NOVEMBRE (RCL 1992-
2778 I RCL 1993-663), QUE REGULA LES CONDICIONS PER A LA COMERCIALITZACIÓ I 
LLIURE CIRCULACIÓ INTRACOMUNITÀRIA DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 

Altres disposicions d’aplicació: 

REGLAMENT ELECTROTÈCNIC DE BAIXA TENSIÓ (B.O.E. 9-10-73) I DECRET 2.413/73 
DE 20 DE SETEMBRE I LES INSTRUCCIONS COMPLEMENTÀRIES QUE LA 
DESENVOLUPEN, AMB ESPECIAL APLICACIÓ A LA 028. 

Modificacions: 

 Instrucció 028 – Instal·lacions temporals d’obra. 

 Instruccions complementàries. Ordre 31-10-73 (B.O.E. 27 al 31-12-73). 

 Aplicació de les instruccions complementàries. Ordre 6-4-74 (B.O.E. 15-4-74). 

 Aïllament de les instal·lacions elèctriques. Resolució de 30-4-74 (B.O.E. 7-5- 74). 

 Modificació de la ITC-MI-BT-025. Ordre 19-12-77 (B.O.E. 13-1-78). 

 Modificació de la ITC-MI-BT-004, ITC-MI-BT-007 al ITC-MI-BT-017. Ordre 19-12-
77 (B.O.E. 26-1-78). 

 Modificació de la ITC-MI-BT-025. Ordre 30-7-81 (B.O.E. 13-8-81). 

 Inclouen les Normes UNE que es relacionen a la Instrucció complementària. 
ITC-MI-BT-004. Ordre 5-6-82 (B.O.E. 12-6-82). 

 Modificació de la ITC-MI-BT-008 i ITC-MI-BT-004. Ordre 11-7-83 (B.O.E. 22-7-
83). 

 Modificació de la ITC-MI-BT-025 i ITC-MI-BT-044. Ordre 5-4-84 (B.O.E. 4- 6-84). 

 Addició d’un nou paràgraf a l’article 20. Reial Decret 2.295/85 de 9-10-85 
(B.O.E. 12- 2-85). 

 Modificació de la ITC-MI-BT-026. Ordre 13-1-88 (B.O.E. 26-1-88). 

 Adapta al progrés tècnic la ITC-MI-BT-026. Ordre 26-1-90 (B.O.E. 9-2-90). 

 Adapta al progrés tècnic la ITC-MI-BT-026. Ordre 24-7-92 (B.O.E. 4-8-92). 

 Adapta al progrés tècnic la ITC-MI-BT-026. Ordre 18-7-95 (B.O.E. 28-7-95). 

 Adapta al progrés tècnic la ITC-MI-BT-044. Ordre 22-11-95 (B.O.E. 4-12-95). 

 Estatut dels Treballadors. 

 OCCM 1992 Ajuntament d’Obres i Treballs. 

 Aparells per a obres: 

o Grues: 

 Reglaments d’Aparells d’Elevació i Manutenció dels Mateixos. 
R.D. 2.291/85 de 8 de novembre de 1985 (B.O.E. 11-12-85). 
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 Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del Reglament 
d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a Grues-torre 
desmuntables per a les obres, aprovada per Ordre de 28 de juny 
de 1988 (B.O.E. 7-7-88) i modificada per Ordre de 16 d’abril de 
1990 (B.O.E. 24-4-90). 

 Instrucció Tècnica Complementària ITC-MIE-AEM-3 del 
Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a 
carretons autònoms de manutenció, aprovada per Ordre de 26 
de maig de 1989 (B.O.E. 9-6- 89). o Normes per a la instal·lació i 
utilització de Grues a obres de construcció; aprovades per 
Acords Plenaris de 21 de març de 1975, de 27 de juny de 1975 i 
de 28 de març de 1977, de l’Ajuntament de Madrid. 

o Màquines: 

 Reglament de seguretat a les màquines. R.D. 1.495/86 de 26 de 
maig de 1986 (B.O.E. 21-7-86), modificat pel R.D. 830/91 de 24 
de maig de 1991 (B.O.E. 31-5-91). 

 Aplicació de la Directiva del Consell 89-392-CEE. R.D. 1.435/92 
de 27 de novembre de 1992 (B.O.E. 11-12-92), relativa a 
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 
màquines. 

 Legislació, Reglaments de maquinària: 

o R.D. 1436/92 de 27 de novembre. 

o Directives 89/391/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CEE i 91/383/CEE relatives a 
l’aplicació de les mesures per promoure la millora de la seguretat i la 
salut dels treballadors, a la protecció de la maternitat i dels joves i al 
tractament de les relacions de treballadors temporals. 

o Conveni 155 de l’Organització Internacional del Treball, sobre seguretat 
i salut dels treballadors. 

o Resta de disposicions oficials relatives a seguretat, higiene i medicina al 
treball que afecten als treballs que s’han de realitzar. 

2. CONDICIONS GENERALS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 

2.1. INICI DE LES OBRES 

  Abans de l’inici de les obres s’han de supervisar les peces i elements de 
protecció personal o col·lectiu. Tots els elements de protecció personal 
s’ajustaran a les normes d’homologació del Ministeri de Treball (O.M.17.5.74). 
També es mantindran netes les àrees de treball i fins i tot si s’han de produir 
excavacions, regar-les lleugerament per evitar la producció de pols. Quan es 
realitzin treballs nocturns, la il·luminació serà de l’ordre de 120 lux en les zones 
de treball i de 10 lux a la resta. 
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 S’han de senyalar tots els obstacles, indicant clarament les seves 
característiques com la tensió d’una línia elèctrica, conduccions de gasos, etc., i 
instruir convenientment als operaris. S’advertirà al personal que utilitzi la 
maquinària de la presència de línies elèctriques i que en cap cas podrà apropar-
se amb cap element de les màquines a menys de 3 m (si la línia és superior als 
20.000 volts la distància mínima serà de 5 m). 

2.2. PROTECCIONS PERSONALS 

  Totes les peces de protecció individual dels operaris o elements de protecció 
col·lectiva tindran fixat un període de vida útil, rebutjant-se al seu acabament. 

 Tot element de protecció personal s’ajustarà a normes Tècniques 
Reglamentàries MT, d’homologació del Ministeri de Treball (O.M.17.5.74), 
sempre que existeixi aquesta Norma. 

 En els casos en què no existeixi Norma d’Homologació oficial, serà de qualitat 
adequada a les prestacions respectives que se’ls hi demana pel que es 
sol·licitarà al fabricant un informe dels assaigs realitzats. 

 Quan per circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid a 
una determinada peça o equip, es reposarà aquesta, independentment de la 
duració prevista o data de lliurament. 

 Tota peça o equip de protecció que hagi sofert tracte límit, és a dir, el màxim 
pel que va ser concebut, per exemple per un accident, serà rebutjat i reposat al 
moment. 

 Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de les 
admeses pel fabricant, seran reposades al moment. 

 Tota peça o equip de protecció individual, i tot element de protecció col·lectiva, 
estarà adequadament concebut i suficientment acabat per a què el seu ús mai 
representi un risc o dany a si mateix. 

 El personal d’obra haurà de ser instruït sobre la utilització de cadascuna de les 
peces de protecció individual que se li proporcioni. En el cas concret del cinturó 
de seguretat, serà perceptiu que la Direcció Tècnica de l’obra proporcioni a 
l’operari el punt d’ancoratge, o en el seu defecte, les instruccions concretes per 
a la instal·lació prèvia del mateix. 

2.3. PROTECCIONS COL·LECTIVES 

 L’àrea de treball ha de mantenir-se lliure d’obstacles, i el moviment del 
personal a l’obra ha de quedar previst establint itineraris obligatoris. 

 Es senyalitzaran i protegiran les línies i conduccions aèries que puguin ser 
afectades pels moviments de les màquines i vehicles. Tanmateix, es 
senyalitzaran i abalisaran els accessos i recorreguts de vehicles, així com els 
desnivells existents a l’obra. 

 Les mesures de protecció de zones o punts perillosos seran, entre d’altres, les 
següents: 
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o Tanques de tancament. 

o La protecció de tot el recinte de l’obra es realitzarà mitjançant tanques 
autònomes de limitació i protecció. 

o Aquestes tanques es situaran al límit de la parcel·la tal com s’indica als 
Plànols i entre d’altres reuniran les següents condicions: 

 Tindran 2 metres d’altura. 

 Disposaran de porta d’accés per a vehicles de 4 metres d’ample i 
porta independent d’accés de personal. 

 La tanca es realitzarà a base de peus de fusta i mallat metàl·lic 
electrosoldat. 

 Aquesta haurà de mantenir-se fins la conclusió de les obres o la 
seva substitució pel tancat definitiu. 

o Baranes i tanques per la protecció i limitació de zones perilloses. 
Tindran una alçada d’almenys 90 cm i estaran construïdes de tubs 
rodons o metàl·lics de rigidesa suficient. 

o Topalls per a vehicles als voltants de desnivells, o a zones de descàrrega 
posterior o circulació marxa enrere delimitant el final de la mateixa. 

o Senyals. Totes les senyals hauran de tenir la dimensió i colors 
reglamentaris pel Ministeri de Foment. 

o Els cables de subjecció del cinturó de seguretat i els seus ancoratges 
tindran suficient resistència per a suportar els esforços a què poden ser 
sotmesos d’acord amb la seva funció protectora. 

o Les plataformes de treball tindran com a mínim 60 cm d’ample i les 
situades a més de 2 metres del terra estaran dotades de baranes de 90 
cm d’altura, llistó intermedi i entornpeu. 

o Les escales de mà hauran d’anar provistes de sabates antilliscants.  

o Totes les transmissions mecàniques hauran de quedar senyalitzades de 
forma eficient de manera que s’evitin possibles accidents. 

o Totes les eines hauran d’estar en bon estat d’ús ajustant-se a la seva 
comesa. 

 Cap vehicle anirà sobrecarregat. Tota maquinària d’obra, vehicles de transport i 
maquinària pesada de via, estaran pintats amb colors vius i tindran els equips 
de seguretat reglamentaris en bones condicions de funcionament. 

 Per al seu millor control hauran de portar ben visibles plaques on s’especifiquin 
la tara i la càrrega màxima, el pes màxim per eix i la pressió sobre el terreny de 
la maquinària que es mou sobre cadenes. 

 

 



Projecte d’ampliació del Port de S’Arenal  Document 5 

10 
 

3. CONDICIONS TÈCNIQUES DE LA MAQUINÀRIA 

  Conforme marca el Capítol VI, Art. 41, de la Llei 10/11/1995 B.O.E. 269, els 
fabricants hauran de subministrar informació sobre la correcta utilització, 
mesures preventives i riscos laborals que comportin el seu ús normal, així 
com la manipulació inadequada. 

 Les màquines amb ubicació fixa a l’obra, tal com grues torre i formigoneres, 
seran instal·lades per personal competent i degudament autoritzat. 

 El manteniment i reparació d’aquestes màquines quedarà, així mateix, a 
càrrec de tal personal, el qual seguirà sempre les instruccions senyalades 
pel fabricant de les màquines. 

 Les operacions d’instal·lació i manteniment hauran de registrar-se 
documentalment als llibres de registre pertinents de cada màquina. En cas 
de no existir aquests llibres per a aquelles màquines utilitzades amb 
anterioritat en altres obres, abans de la seva utilització, hauran de ser 
revisades amb profunditat pel personal competent, assignant-se l’esmentat 
llibre de registre d’incidències. 

 Especial atenció requerirà la instal·lació de les grues torre, el muntatge de 
les quals es realitzarà per personal autoritzat que emetrà el corresponent 
certificat de “posada en marxa de la grua”, sent d’aplicació l’Ordre de 28 de 
juny de 1998 o Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del 
Reglament d’aparells elevadors referent a grues torre per a obres. 

 Les màquines amb ubicació variable, tal com circular, vibrador, soldadura, 
etc., hauran de ser revisades per personal expert abans del seu ús a l’obra, 
quedant a càrrec de la Direcció Tècnica de l’obra amb l’ajuda del Servei de 
Prevenció, la realització del manteniment de les màquines segons les 
instruccions proporcionades pel fabricant. 

El personal encarregat de l’ús de les màquines emprades a l’obra haurà d’estar 

degudament autoritzat per part de la Direcció Tècnica de l’obra, que li proporcionarà 

les instruccions concretes d’ús. 

4. CONDICONS TÈCNIQUES DE PREODUCTES I SUBSTÀNCIES 

QUÍMIQUES EMPRATS EN OBRA 

 Els productes, substàncies químiques d’utilització al treball, estan obligades a estar 

envasades i etiquetades de manera que permeti la seva conservació i manipulació en 

condicions de seguretat, identificant-se el seu contingut. 

5. CONDICIONS TÈCNIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

5.1. PRESCRIPCIONS DE SEGURETAT PEL CORRENT ELÈCTRIC DE BAIXA TENSIÓ 



Projecte d’ampliació del Port de S’Arenal  Document 5 

11 
 

 No s’ha d’oblidar que està demostrat, estadísticament, que el major nombre 
d’accidents elèctrics es produeixen per la corrent alterna de baixa tensió. Per això, els 
operaris es protegiran de la corrent de baixa tensió amb els següents mitjans: 

No apropant-se a cap element de baixa tensió, mantenint-se a una distància de 0,50 m, 
si no és amb les proteccions adequades, ulleres de protecció, casc, guants aïllants i 
eines precisament protegides per treballar a baixa tensió. Mentre que el contractista 
adjudicatari esbrina, oficial i exactament la tensió a que està sotmesa, s’obligarà, amb 
senyalització adequada, als operaris i les eines per ells utilitzades, a mantenir-se a una 
distància no menor de 4 m. 

En cas que l’obra sigui interferida amb una línia de baixa tensió, i no es pogués retirar 
aquesta, es muntaran els corresponents pòrtics de protecció mantenint-se la llinda del 
pòrtic en totes les direccions a una distància mínima dels conductors de 0,50 m. 

Les proteccions contra contactes indirectes s’assoliran combinant adequadament les 
Instruccions Tècniques Complementàries MI BT. 039, 021 i 044 del Reglament 
Electrotècnic per a Baixa Tensió (aquesta última citada es correspon amb la norma UN 
20383-75). 

Es combina, a la suma, la presa de terra de totes les masses possibles amb els 
interruptors diferencials, de manera que a l’ambient exterior de l’obra, possiblement 
humit en ocasions, cap massa agafi mai una tensió igual o superior a 24 V. 

El terra s’obté mitjançant una o més piques d’acer recobert de coure, de diàmetre 
mínim 14 mm i longitud mínima de 2 m. En el cas de varies piques, la distància entre 
aquestes serà com a mínim vegada i mitja la longitud, i sempre els seus caps quedaran 
a 50 cm per sota del terra. Si en són vàries, estaran unides en paral·lel. El conductor 
serà coure de 35 mm2 de secció. La presa de terra així obtinguda tindrà una resistència 
inferior als 20 ohms. Es connectarà a les preses de terra de tots els quadres generals 
de l’obra de baixa tensió. Totes les masses possibles hauran de quedar connectades a 
terra. 

Totes les sortides de l’enllumenat, dels quadres generals de l’obra de baixa tensió, 

estaran dotades amb un interruptor diferencial de 30 mA de sensibilitat. La presa de 

terra es tornarà a mesurar a l’època més seca de l’any. 

5.2. PRESCRIPCIONS DE SEGURETAT PEL CORRENT ELÈCTRIC D’ALTA TENSIÓ 

Donada la suma gravetat que casi sempre suposa un accident amb corrent elèctrica 
d’alta tensió, sempre que un element amb alta tensió intervingui, o com a part de 
l’obra, o s’interfereixi amb ella, el contractista adjudicatari queda obligat a assabentar-
se oficial i exactament de la tensió. Per això es dirigirà a la companyia distribuïdora 
d’electricitat o a l’entitat propietària de l’element amb tensió. 

En funció de la tensió esbrinada, es concediran distàncies mínimes de seguretat, per 
als treballadors a la proximitat d’instal·lacions amb tensió, mesures entre el punt més 
pròxim amb tensió i qualsevol part extrema del cos de l’operari o de les eines per ell 
utilitzades, que seran les que segueixen: 

 Tensions des de 1 kV fins a 18 kV    0,50 m 

 Tensions majors de 18 kV fins a 35 kV    0,70 m 
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 Tensions majors de 35 kV fins a 80 kV    1,30 m 

 Tensions majors de 80 kV fins a 140 kV              2,00 m 

 Tensions majors de 140 kV fins a 250 kV   3,00 m 

 Tensions majors de 250 kV     4,00 m 

En cas que l’obra sigui interferida per una línia d’alta tensió, es muntaran els pòrtics de 
protecció, mantenint-se la llinda del pòrtic en totes les direccions a una distància 
mínima dels conductors de 4 m. 

Si aquesta distància de 4 m no permetés mantenir per sota de la llinda el pas de 
vehicles i d’operaris, es mirarà la taula anteriorment donada. 

Per exemple, pel cas que s’hagi de creuar per sota de la catenària, la distància mitja en 
totes les direccions, i més desfavorable, de la llinda als conductors de contacte, no serà 
inferior a 0,50 m. Es fixarà la llinda, mantenint-se els mínims esmentats, el més baixa 
possible, però de manera que permeti el pas de vehicles d’obra. 

Els treballs en instal·lacions d’alta tensió es realitzaran, sempre, per personal 
especialitzat, i almenys per dues persones per poder-se auxiliar. S’adoptaran les 
precaucions que segueixen: 

a) Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió, mitjançant interruptors i 
seccionadors que assegurin la immobilitat del seu tancament intespectiu. 

b) Enclavament o bloqueig, si és possible, dels aparells de tall. 

c) Reconeixement de l’absència de tensió. 

d) Posar a terra i curtcircuit totes les possibles fonts de tensió. 

e) Col·locar les senyals de seguretat adequades delimitant la zona de treball. 

Per a la reposició de fusibles d’alta tensió s’observaran, com a mínim, els apartats a), c) 
i e). 

En treballs i maniobres en seccionadors i interruptors, es seguiran les següents 
normes: 

a) Per al aïllament del personal s’empraran els següents elements: 

o Perxa aïllant. 

o Guants aïllants. 

o Banqueta aïllant. 

b) Si els aparells de tall s’accionen mecànicament, s’adoptaran precaucions per 
evitar el seu funcionament intespectiu. 

c) En els comandaments dels aparells de tall, es col·locaran rètols que indiquin, 
quan procedeixi, que no poden maniobrar-se. 

En treballs i maniobres en transformadors, s’actuarà com segueix: 

a) El secundari del transformador haurà d’estar sempre tancat en curtcircuit, 
tenint cura que mai quedi obert. 
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b) Si es manipulen olis s’haurà de tenir a mà els elements d’extinció. Si el treball 
és en cel·la, amb instal·lació fixa contra incendis, estarà disposada per al seu 
accionament manual. Quan el treball s’efectuï al propi transformador, estarà 
bloquejada per evitar que el seu funcionament imprevist pugui ocasionar 
accidents als treballadors situats a la seva caixa. 

Un cop separat el condensador o una bateria de condensadors estàtics de la seva font 
d’alimentació mitjançant tall visible, abans de treballar en ells, hauran de posar-se en 
curtcircuit i a terra, esperant el necessari per la seva descàrrega. 

En els alternadors, motors sense cronos, dinamos i motors elèctrics, abans de 
manipular a l’interior d’una màquina es comprovarà el següent: 

a) Que la màquina estigui parada. 

b) Que els borns de sortida estiguin en curtcircuit a terra. 

c) Que la protecció contra els incendis estigui bloquejada. 

d) Que estiguin retirats els fusibles d’alimentació del rotor, quan aquest mantingui 
una tensió permanent a la màquina. 

e) Que l’atmosfera no sigui inflamable o explosiva. 

Quedarà prohibit obrir o retirar els resguards de protecció de les cel·les d’una 
instal·lació d’alta tensió abans de deixar sense tensió els conductors i aparells 
continguts en elles. Recíprocament, es prohibeix donar tensió sense carregar-la 
prèviament amb el resguard de protecció. 

Només s’establirà el servei d’una instal·lació elèctrica d’alta tensió, quan es tingui la 
completa seguretat de què no quedi ningú treballant-hi. 

Les operacions que condueixen a la posada en funcionament es faran en l’ordre 
següent: 

a) Al lloc de treball, es retiraran les posades a terra i el material de protecció 
complementari, i el cap del treball, després de l’últim reconeixement, donarà 
avís de què el mateix ha acabat. 

b) En l’origen de l’alimentació, rebuda la comunicació que s’ha acabat el treball, 
es retirarà el material de senyalització i es desbloquejaran els aparells de tall i 
maniobra. 

Quan per necessitats de l’obra sigui precís muntar equips d’alta tensió, tal com línia 

d’alta tensió i transformador de potència, necessitant donar-los tensió, es posarà la 

deguda cura en complir el Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de 

Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació i 

especialment les seves Instruccions Tècniques Complementaries MIERAT 09 i 013. 

6. PRESCRIPCIONS D’EXTINTORS 

  Els extintors esmaltats en color vermell, portaran suport per al seu ancoratge i 
estaran dotats amb manòmetre. La simple observació de la pressió del 
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manòmetre permetrà comprovar l’estat de la seva càrrega. Es revisaran 
periòdicament, almenys una vegada cada sis mesos. 

 El recipient de l’extintor complirà el Reglament d’Aparells a Pressió, Real Decret 
1244/1979 de 4 d’abril de 1979 (B.O.E. 29.5.1979). 

 Els extintors estaran visiblement localitzats en llocs on tinguin fàcil accés i 
estiguin en disposició d’ús immediat en cas d’incendi. S’instal·laran en llocs de 
pas normal de persones, mantenint una àrea lliure d’obstacles al voltant de 
l’aparell. 

 Els extintors estaran a la vista. En els punts on la seva sensibilitat quedi 
obstaculitzada, s’implantarà una senyal que indiqui la localització. 

 Els extintors portàtils s’emplaçaran sobre parament vertical a una altura de 
1,20 m mesurada des del terra a la base de l’extintor. 

 L’extintor sempre complirà la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AP (O.M. 
31.5.1982). 

 Per la seva major versatilitat i evitar dilatacions per titubeigs, tots els extintors 
seran portàtils, de pols polivalent i de 14 kg de capacitat de càrrega; un d’ells 
s’instal·larà a l’interior de l’obra, i precisament a prop de la porta d’entrada i 
sortida. La resta es col·locaran a les casetes i barracons. 

 Si existís instal·lació d’alta tensió, pel cas que aquesta fos l’origen d’un sinistre, 
s’emplaçarà a prop de la instal·lació amb alta tensió un extintor. Aquest serà 
precisament de diòxid de carboni, CO2, de 14 kg de capacitat de càrrega. 

7. INSTAL·LACIONS D’HIGIENE I BENESTAR 

 Les instal·lacions provisionals d’obra, destinades al personal, s’adaptaran a les 
següents especificacions, en compliment del corresponent articulat de l’Ordenança de 
Seguretat i Higiene al Treball: 

7.1. VESTUARI I LAVABOS 

  La superfície mínima dels mateixos serà de 2,00 m2 per cada treballador que 
l’hagi d’utilitzar i l’altura mínima del sostre serà de 2,30 m. 

 Estaran provistos de seients i d’armaris o taquilles individuals, amb clau, per a 
guardar la roba i el calçat. 

 Disposaran d’un lavabo d’aigua corrent, provist de sabó per cada 10 
treballadors o fracció d’aquesta xifra i d’un mirall de dimensions adequades, 
per cada 10 treballadors, així com d’assecador de mans amb aire calent. 

 Als treballadors que realitzin treballs marcadament bruts se’ls hi facilitaran els 
mitjans especials de neteja necessaris en cada cas. 

7.2. LAVABOS 

  Existiran lavabos amb descàrrega automàtica d’aigua corrent i paper higiènic, 
en nombre de 1 per cada 10 homes. 
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 Quan els lavabos comuniquin amb els llocs de treball, estaran completament 
tancats i tindran ventilació a l’exterior, natural o forçada. Si comuniquen amb 
cambres de bany o passadissos que tinguin ventilació a l’exterior, es podrà 
suprimir el sostre de cabines. No tindran comunicació directa amb menjadors, 
cuines i vestuaris. 

 Les portes impediran totalment la visibilitat des de l’exterior i estaran provistes 
de tancament interior i d’una perxa. 

 Els inodors i urinaris s‘instal·laran i es conservaran en degudes condicions de 
desinfecció, desodorització i supressió d’emanacions. 

Es tindrà cura que les aigües residuals s’allunyin de les fonts de subministrament de 

l’aigua de consum. 

7.3. DUTXES 

  Una dutxa d’aigua freda i calenta per cada 10 treballadors. 

 Estaran aïllades, tancades en compartiments individuals amb portes dotades de 
tanca interior. 

 Estaran preferentment situades a les cambres vestuari i lavabos; s’instal·laran 
penjadors per a la roba mentre els treballadors es dutxen. 

En treballs bruts o tòxics es facilitaran els mitjans de neteja i asèpsia necessaris. 

7.4. MENJADORS 

 Els menjadors estaran ubicats en llocs pròxims als del treball separats d’altres 
locals, i de focus insalubres o molestos, si aquests no estiguessin 
convenientment aïllats. 

 L’altura mínima del sostre serà de 2,60 m. 

 Disposaran d’aigua potable per a la neteja d’utensilis i vaixella. 

 Independentment de les piques, existiran uns lavabos pròxims a aquests locals. 

 El menjador disposarà de cuina o forn, o d’algun altre sistema per a què els 
treballadors puguin escalfar el menjar. 

 El local tindrà capacitat suficient per a tots els que l’utilitzin i estarà provist de 
taules, seients i calefacció. 

Es disposaran de recipients amb tancament per a dipositar-hi les deixalles. 

7.5. NORMES GENERALS DE CONSERVACIÓ I NETEJA 

  Els terres, parets i sostres dels vestuaris, lavabos i menjadors seran continus, 
llisos i impermeables, arrebossats en tons clars i amb materials que permetin el 
rentat amb líquids desinfectants o antisèptics, amb la freqüència necessària. 

 Tots els elements, tal com aixetes, desaigües i carxofes de dutxa, hauran d’estar 
sempre en perfecte estat de funcionament, i els armaris i bancs aptes per a la 
seva utilització. 
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 Es prohibeix l’ús d’aquests locals per a finalitats diferents a aquelles per a les 
quals estan destinats. 

 Els vestuaris, lavabos i menjadors es mantindran curosament nets, fent-se una 
escombrada i baldeig diari amb aigua i sotal, realitzant-se una neteja general 
almenys una vegada per setmana, preferiblement els divendres. 

En quant a les comunes, es netejaran diàriament amb una solució de sotal, i 

setmanalment amb aigua forta o producte similar, per evitar l’acumulació de tosques. 

8. ORGANITZACIÓ DE LA SEGURETAT 

8.1. OBLIGACIONS DE LES PARTS IMPLICADES 

 L’autor de l’encàrrec adoptarà les mesures necessàries per a què l’Estudi de Seguretat 
quedi inclòs com a document integrant del projecte d’execució de l’obra. Aquest Estudi 
de Seguretat i Higiene serà visat al Col·legi professional corresponent. 

Així mateix, abonarà a l’empresa constructora, prèvia certificació de la direcció 
facultativa, les partides incloses al document pressupostat del present Pla de 
Seguretat. Si s’implantessin elements de l’obra, aquests s’abonaran igualment a 
l’empresa constructora prèvia autorització de l’autor de l’Estudi de Seguretat. 

El Pla de Seguretat que ha d’analitzar, estudiar i completar aquest Estudi de Seguretat, 
constarà dels mateixos apartats, així com l’adopció expressa dels sistemes de 
producció previstos pel constructor, respectant fidelment el Plec de Condiciones. 
Aquest Pla serà segellat i format per una persona amb suficient capacitat legal. 
L’aprovació expressa del Pla quedarà plasmada en acta signada pel tècnic que aprovi el 
Pla i el representant de l’empresa constructora amb facultats legals suficients o pel 
propietari amb idèntica qualificació legal. 

Els equips de protecció individual compliran la normativa vigent; cas de no existir 
aquests al mercat, s’utilitzaran els més adequats sota el criteri del Comitè de Seguretat 
i Salut o Delegat de Prevenció o Vigilant de Seguretat, amb el vist i plau de la Direcció 
Facultativa de Seguretat. 

L’empresa constructora complirà les estipulacions preventives del present Pla de 
Seguretat i Higiene, responent solidàriament dels danys que es derivin de la infracció 
del mateix per la seva part o dels possibles subcontractistes i treballadors. 

La Direcció Facultativa considerarà l’Estudi de Seguretat com a part integrant de 
l’execució de l’obra. A la Direcció Facultativa li correspon el control i supervisió de 
l’execució del Pla de Seguretat i Higiene, autoritzant prèviament qualsevol modificació 
d’aquest, deixant constància escrita al Llibre d’Incidències. 

Periòdicament, segons el pactat, es realitzaran les pertinents certificacions del 
pressupost de seguretat, posant en coneixement de la Propietat i dels organismes 
competents, l’incompliment, per part de l’empresa constructora, de les mesures de 
seguretat contingudes al Pla de Seguretat. 

Els subministradors de mitjans, dispositius, màquines i mitjans auxiliars, així com els 
subcontractistes, lliuraran al cap d’obra, el qual informarà als Delegats de Prevenció i 
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Direcció Facultativa, les normes per al muntatge, desmuntatge, usos i manteniment 
dels subministres i activitats; tot això per a què els treballs s’executin amb la seguretat 
suficient i complint la Normativa vigent. 

8.2. SERVEI DE PREVENCIÓ 

L’empresari haurà de nomenar un Servei de Prevenció i Higiene en el Treball donant 
compliment a l’indicat en l’article 30 de la Llei 31/195 de Prevenció e Riscos Laborals, 
que determina en el Paràgraf 1 com obligació de l’Empresari la designació d’un o 
diversos treballadors per a ocupar-se de les tasques de prevenció de riscos 
professionals o, en el seu cas, constituir un Servei de Prevenció específic dins de 
l’empresa, o concretar l’esmentat Servei a una Entitat especialitzada, aliena a la 
mateixa. 

S’entendrà com Servei de Prevenció el conjunt de mitjans humans i materials 
necessaris per a realitzar les activitats preventives a fi de garantir l’adequada protecció 
de la seguretat i la salut dels treballadors, assessorant i assistint a l’empresari, als 
treballadors i als seus representants i als òrgans de representació especialitzats. Per a 
l’exercici de les seves funcions, l’empresari haurà de facilitar a l’esmentat servei l’accés 
a la informació i documentació a què es refereix l’apartat 3 de l’esmentat article 30 de 
l’esmentada Llei. 

Les funcions seran les indicades en els articles 30, 31 i 32: 

 El disseny, aplicació i coordinació dels plans i programes d’actuació preventiva. 

 L’avaluació dels factors dels plans i programes d’actuació preventiva. 

 L’avaluació dels factors de risc que puguin afectar a la seguretat i la salut dels 
treballadors en els termes previstos en l’article 16 de l’esmentada Llei. 

 La determinació de les prioritats en l’adopció de les mesures preventives 
adequades i la vigilància de la seva eficàcia. 

 La informació i formació dels treballadors. 

 La prestació dels primers auxilis i plans d’emergència. 

 La vigilància de la salut dels treballadors en relació amb els riscos derivats del 
treball. 

Serà persona idònia per a això qualsevol treballador que acrediti haver seguit amb 

aprofitament algun curs sobre la matèria i, en el seu defecte,, el treballador més 

preparat, a jutjar per la Direcció Tècnica de l’obra, en aquestes qüestions. 

8.3. ASSEGURANCES DE RESPONSABILITAT CIVIL I TOT RISC A L’OBRA 

 Serà preceptiu en l’obra, que els tècnics responsables disposin de cobertura en 
matèria de responsabilitat civil professional. Així mateix, el contractista ha de disposar 
de cobertura de responsabilitat civil en l’exercici de la seva activitat industrial, cobrint 
el risc inherent a la seva activitat com constructor pels danys a terceres persones dels 
que pugui resultar responsabilitat civil extracontractual al seu càrrec, per fets sorgits 
de culpa o negligència, imputables al mateix o a les persones que tingui al seu càrrec. 
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El Contractista està obligat a la contractació d’una Assegurança, en la modalitat de tot 

risc a la construcció, durant el termini d’execució de l’Obra amb ampliació a un període 

de manteniment d’un any, comptat a partir de la data de terminació definitiva de 

l’obra. 

8.4. FORMACIÓ 

 Tot el personal que realitzi la seva comesa en les fases de fonaments, estructura i obra 
de paleta en general, haurà de realitzar un curs de Seguretat i Higiene en la 
Construcció, en el qual se’ls indicaran les normes generals sobre Seguretat i Higiene 
que s’adoptaran en l’execució d’aquesta obra. 

Aquesta informació haurà de ser impartida pels Caps de Seguretat Tècnics o càrrecs 
intermedis, recomanant-se la seva formalització per Institucions tal com els Gabinets 
de Seguretat i Higiene en el Treball, Mútua d’Accidents, etc. 

Per part de la Direcció de l’empresa, en col·laboració amb la Direcció Tècnica de l’obra, 
es vetllarà per a què el personal sigui instruït sobre les normes particulars que siguin 
requerides per a l’execució de cada tasca o per a la utilització de cada màquina. 

Aquesta formació es complementarà amb les notes, que de forma continua la Direcció 

Tècnica de l’obra posarà en coneixement del personal, per mitjà de la seva exposició 

en el tauló habilitat per a aquesta finalitat en el vestuari d’obra. 

8.5. RECONEIXEMENTS MÈDICS 

 Al moment d’ingressar en l’empresa constructora, tot treballador haurà de ser sotmès 
a la pràctica d’un reconeixement mèdic, el qual es repetirà amb periodicitat màxima 
d’un any. 

 El reconeixement mèdic serà portat a terme per personal sanitari amb formació 
acreditada. 

 La vigilància de la salut tan sols es portarà a terme si el treballador mostra el 
seu consentiment. 

 Es respectarà sempre la intimitat, dignitat de la persona i confidencialitat del 
seu estat de salut. 

 Els resultats de la vigilància es comunicaran als treballadors, i no podran ser 
utilitzats amb fins discriminatoris. 

Sense consentiment del treballador, la informació mèdica no podrà ser facilitada a 

l’empresari. 

9. CONSULTA I PARTICIPACIÓ DELS TREBALLADORS EN 

MATÈRIA DE SEGURETAT 

9.1. CONSULTA DE L’EMPRESARI ALS TREBALLADORS 
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Conforme marca el Capítol V de la Llei 10/11/1995 Article 33, l’empresari ha de 
consultar als treballadors l’adopció de les decisions relatives a: 

 Introducció de noves tecnologies, amb les conseqüències que porten per a la 
salut. 

 Organització i desenvolupament d’activitats de protecció de la salut. 

 Designació de treballadors per a mesures d’emergència. 

Si l’empresa té representants dels treballadors, tot l’anterior es portarà a terme pels 

mateixos. 

9.2. DELEGACIÓ DE PREVENCIÓ 

 Delegats de Prevenció o representants dels treballadors en matèria de prevenció, 
seran designats per i entre els representants del personal, seguint l’escala marcada per 
l’article 35 Capítol V Llei 10/11/1995. 

És competència dels Delegats de Prevenció: 

 Col·laborar amb la Direcció en la millora de l’acció preventiva de riscos. 

 Promoure als treballadors per a cooperar en l’execució de la Normativa sobre 
prevenció. 

 Controlar l’acompliment de la Normativa de prevenció de riscos laborals. 

 Ser consultat per l’empresari amb caràcter previ a l’execució, sobre les 
decisions a què es refereix l’article 33 de la present Llei. 

 Acompanyar als Tècnics, Inspectors de Treball i Seguretat Social en les visites. 

 Exercir una labor de vigilància i control sobre l’acompliment de la Normativa de 
Prevenció de Riscos Laborals. 

 Rebre informació sobre les inspeccions realitzades per Òrgans o Organismes 
competents. 

 La informació rebuda estarà subjecta al disposat en l’apartat 2 de l’article 65 de 
l’Estatut dels Treballadors en quant al secret professional. 

El temps dedicat a la formació serà considerat com temps de treball a tots els efectes i 

el seu cost no podrà recaure en cap cas sobre els Delegats de Prevenció. 

9.3. COMITÈS DE SEGURETAT I SALUT 

  L’empresa constructora procurarà que per part dels treballadors es constitueixi 
el Comitè de Seguretat o Delegats de Prevenció, quan es produeixin les 
condicions previstes en la Llei 32/95 amb les competència i facultats 
determinades per la legislació vigent. 

 Es constituiran si l’empresa té 50 o més treballadors. 

 Participarà en l’elaboració, posada en pràctica i avaluació de programes de 
prevenció. 
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 Proposarà iniciatives sobre mètodes i procediments per a l’eficàcia en la 
prevenció. 

En l’exercici de les seves competències, el Comitè de Seguretat i Salut estarà facultat 

per a conèixer els danys produïts en la salut dels treballadors per a valorar les seves 

causes i proposar les mesures preventives oportunes. 

10. NORMES PER A CERTIFICACIÓ D’ELEMENTS DE 

SEGURETAT 

  Un cop al mes, la constructora estendrà la valoració de les partides que, en 
matèria de Seguretat, s’haguessin realitzat a l’obra. La valoració es farà 
conforme al Pla i d’acord amb els preus contractats per la propietat. Aquesta 
valoració serà visada i aprovada per la Direcció Facultativa i sense aquest 
requisit no podrà ser abonada per la Propietat. 

 L’abonament de les certificacions exposades en el paràgraf anterior es faran 
conforme s’estipuli en el contracte d’obra. 

 Es tindran en compte a l’hora de redactar el pressupost d’aquest Estudi o Pla, 
només les partides que intervenen com mesures de Seguretat i Higiene, fent 
omissió de mitjans auxiliars, sense els quals l’obra no es podria realitzar. 

 En cas d’executar en obra unitats NO previstes en el present pressupost, es 
definiran total i correctament les mateixes i se’ls adjudicarà el preu 
corresponent procedint-se al seu abonament, tal i com s’indica en els apartats 
anteriors. 

En cas de plantejar-se una revisió de preus, el Contractista comunicarà aquesta 

proposició a la Propietat per escrit, havent obtingut l’aprovació del tècnic autor de 

l’Estudi de Seguretat. 

11. PLA DE SEGURETAT I SALUT 

 El Contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Higiene adaptant aquest 
Estudi als mitjans i mètodes d’execució. 

12. ÍNDEXS DE CONTROL 

 En aquesta obra es portaran obligatòriament els índexs següents: 

1. ÍNDEX D’INCIDÈNCIA 

Definició: Número de sinistres amb baixa succeïts per cada 100 treballadors. 

100·
º

º
..

rstreballadon

baixaambaccidentsn
II   

2. ÍNDEX DE FREQÜÈNCIA 

Definició: Número de sinistres amb baixa succeïts per cada milió d’hores 
treballades. 
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610·
º

º
..

streballadehoresn

baixaambaccidentsn
FI   

3. ÍNDEX DE GRAVETAT 

Definició: Número jornades perdudes per accidents amb baixa per cada mil 
hores treballades. 

310·
º

º
..

streballadehoresn

baixaambaccidentsperperdudesjornadesn
GI   

4. DURACIÓ MITJA D’INCAPACITAT 

Definició: Número de jornades perdudes per cada accident amb baixa. 

baixaambaccidentsn

baixaambaccidentsperperdudesjornadesn
IMD

º

º
...   

13. PARTE D’ACCIDENTS I DEFICIÈNCIES 

Respectant-se qualsevol model normalitzat que pogués ser d’ús normal en la pràctica 
del contractista, els partes d’accident i deficiències observades recolliran com a mínim 
les següents dades amb una tabulació ordenada: 

A) Parte d’accident: 

 Identificació de l’obra. 

 Dia, mes i any en què s’ha produït l’accident. 

 Hora de producció de l’accident. 

 Nom de l’accidentat. 

 Categoria professional i ofici de l’accidentat. 

 Domicili de l’accidentat. 

 Lloc (tall d’obra) en el què es va produir l’accident. 

 Causes de l’accident. 

 Importància aparent de l’accident. 

 Possible especificació sobre errors humans. 

 Lloc, persona i forma de produir-se la primera cura (metge practicant, 
socorrista, personal d’obra). 

 Lloc de trasllat per a hospitalització. 

 Testimonis de l’accident (verificació nominal i versions dels mateixos). 

Com a complement d’aquest parte, s’emetrà un informe que contingui: 

 Com s’hagués pogut evitar? 

 Ordres immediates a executar. 

B) Parte de deficiències: 
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 Identificació de l’obra. 

 Data en que s’ha produït l’observació. 

 Lloc (tall d’obra) en el qual s’ha fet l’observació. 

 Informe sobre la deficiència observada. 

 Estudi de millora de la deficiència en qüestió. 

ESTADÍSTIQUES 

A) Els partes de deficiències es disposaran degudament ordenats per dates des de 
l’origen de l’obra fins a la seva terminació, i es complementaran amb les observacions 
fetes pel Comitè de Seguretat i Salut o Delegació de Prevenció i les normes executives 
per a arreglar les anomalies observades. 

B) Els partes d’accident, si els hagués, es disposaran de la mateixa manera que els 
partes de deficiències. 

 

 

Palma de Mallorca,maig de 2014 

 

 

 

 

L’autor del projecte 

Sgt: Miquel Gost Amengual 

 

           M.G.A
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PRESSUPOST  SSOBRA 01
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUALCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 H1411115

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

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

2 H1421110

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 1363 H1447005

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458

4 H1433115

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

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

5 H1457520

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

6 H145C002

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, 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

7 H1461110

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica

8 H1462241

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340

9 H1481242

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

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

10 H1487460

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

EUR
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u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

11 H147D102

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 47112 H1485800

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

u Armilla salvavides amb material flotant, de niló13 H1485670

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 45814 H1431101

AMIDAMENT DIRECTE 2.800,000

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

15 H1471101

AMIDAMENT DIRECTE 140,000

u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 34816 H1488580

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

u Jaqueta de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó (100%), amb butxaques, homologada segons UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

17 H14899A0

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 1208318 H144D205

AMIDAMENT DIRECTE 1.000,000

PRESSUPOST  SSOBRA 01
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVACAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 H1522111

AMIDAMENT DIRECTE 600,000

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

2 H6452131

AMIDAMENT DIRECTE 400,000

EUR
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h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions3 H15Z1001

AMIDAMENT DIRECTE 600,000

u Balisa flotant per a senyalització marina provisional, d'acord amb les indicacions de Capitania Marítima i de l'Autoritat
Portuària, composta per boia de senyalització marina de 600 mm de diàmetre i 1100 mm d'alçària, de plàstic rígid de color
groc, amb grillet de lira, cap, cadeneta de fondeig i contrapés, 2 grillets rectes, 2 morts de 60 kg i cadena d'unió entre els
morts, per a seguretat i salut, preparada per a instal·lar

4 HBD151CA

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

u Fondeig i retirada de balisa flotant per a senyalització provisional, d'acord amb les indicacions de Capitania Marítima i de
l'Autoritat Portuària, per a boia de 600 mm de diàmetre, incloent el transport amb mitjans marins fins al punt de fondeig, i
la retirada fins al lloc d'emmagatzematge

5 HBD151DA

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al
terreny i amb el desmuntatge inclòs

6 H153A9F1

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb
el desmuntatge inclòs

7 HBBA1511

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

m Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats i amb el desmuntatge inclòs8 HBC1B001

AMIDAMENT DIRECTE 4.000,000

u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs9 HBB11111

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

h Senyaler10 H15Z2011

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs11 HBC1GFJ1

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

PRESSUPOST  SSOBRA 01
PROTECCIÓ INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICACAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge
inclòs

1 HG42439H

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

EUR
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u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de
diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs

2 HGD1222E

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

PRESSUPOST  SSOBRA 01
DESPESES DE FORMACIÓ SEGURETAT PERSONALCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones1 H16F1003

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut2 H16F1005

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra3 H16F1004

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

h Presencia al lloc de treball de recursos preventius4 H16F3000

AMIDAMENT DIRECTE 960,000

PRESSUPOST  SSOBRA 01
DESPESES CONTROL SALUT PERSONALCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Reconeixement mèdic1 HQUAM000

AMIDAMENT DIRECTE 140,000

PRESSUPOST  SSOBRA 01
MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILISCAPÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball1 HQUA1100

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament2 HQUAAAA0

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm3 HQUACCJ0

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Curset de primers auxilis i socorrisme4 HQUAP000

AMIDAMENT DIRECTE 70,000

PRESSUPOST  SSOBRA 01
EQUIPAMENTSCAPÍTOL 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions1 HQUZM000

AMIDAMENT DIRECTE 960,000

u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

2 HQU1A502

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1
lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

3 HQU15312

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

4 HQU1H532

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs5 HQU2AF02

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs6 HQU2E001

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs7 HQU2GF01

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

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

8 HQU27902

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

EUR
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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

9 HQU25701

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta10 HQU21301

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs11 HQU22301

AMIDAMENT DIRECTE 70,000

PRESSUPOST  SSOBRA 01
EXTINCIÓ D'INCENDISCAPÍTOL 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs

1 HM31161J

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

EUR
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MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €22,24h Coordinador d'activitats preventivesA01H1000

 €20,99h Oficial 1a per a seguretat i salutA01H2000

 €95,67h Submarinista per a seguretat i salutA01H2S00

 €18,63h Ajudant per a seguretat i salutA01H3000

 €17,54h Manobre per a seguretat i salutA01H4000
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MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €40,20h Camió grua per a seguretat i salutC1Z13000

 €19,78h Foraborda de 4 m d'eslora amb motor foraborda d'11 kW,
per a seguretat i salut

C1Z41110
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 05/05/14

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,11u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos, per a
seguretat i salut

B0DZSM0K

 €10,60u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants,
homologat segons UNE-EN 812

B1411115

 €5,40u 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

B1421110

 €0,21u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

B1431101

 €13,61u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458

B1433115

 €11,04u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 136

B1447005

 €0,90u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083

B144D205

 €9,83u 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

B1457520

 €5,45u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

B145C002

 €5,14u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, 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

B1461110

 €18,56u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica

B1462241

 €43,78u 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

B1471101

 €49,19u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per un
terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

B147D102

 €16,81u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340

B1481242



Pressupost de Seguretat i Salut del projecte d´ampliació del Port de s´Arenal
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €46,58u Armilla salvavides amb material flotant, de nilóB1485670

 €16,84u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

B1485800

 €5,10u 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

B1487460

 €13,39u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

B1488580

 €12,66u Jaqueta de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs,
de cotó (100%), amb butxaques, homologada segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

B14899A0

 €51,70m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I, per a seguretat i salut

B1Z0300C

 €2,97cu Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salutB1Z09000

 €0,38m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salutB1Z0D230

 €3,17m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salutB1Z0D400

 €0,84kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a
seguretat i salut

B1Z4501A

 €22,24m2 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm, per a seguretat i salutB1ZC1300

 €60,76u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40
A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,3 A de sensibilitat,
de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN , per a
seguretat i salut

B1ZGM39H

 €10,09u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure,
de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300
µm, per a seguretat i salut

B1ZGP220

 €0,32u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials,
per a seguretat i salut

B1ZGW420

 €3,64u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de
connexió a terra, per a seguretat i salut

B1ZGYD10

 €0,28u Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a
seguretat i salut

B1ZM1000

 €6,38m2 Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, nervada, per a
tanca metàl·lica, per a seguretat i salut

B64M2201

 €12,84u Pal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a tanca
metàl·lica, per a seguretat i salut

B64Z2A00



Pressupost de Seguretat i Salut del projecte d´ampliació del Port de s´Arenal

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5Data: 05/05/14

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €16,76u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer
llisa serigrafiada, de 40x33 cm, per a seguretat i salut

BBBA1500

 €0,20m Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i
blanc alternats, per a seguretat i salut

BBC1B000

 €32,14u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb
energia de bateria de 12 V, per a 2 usos, per a seguretat i
salut

BBC1GFJ2

 €1.233,32u Boia de senyalització marina de 600 mm de diàmetre i 1100
mm d'alçària, de plàstic rígid de color groc, amb grillet de
lira, cap, cadeneta de fondeig i contrapés, 2 grillets rectes, 2
morts de 60 kg i cadena d'unió entre els morts, per a
seguretat i salut

BBD1AJ94

 €29,90u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2
usos, per a seguretat i salut

BBL11102

 €32,59u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, per a seguretat i salut

BM311611

 €1.173,10u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de
3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de
lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques
turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, per a 4 usos

BQU15314

 €1.354,86u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de
8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de
fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, per a 4
usos

BQU1A504

 €994,97u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6
m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2
piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, per a 4
usos

BQU1H534

 €48,81u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior,
de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos, per a seguretat i salut

BQU22303

 €69,87u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones per a 4 usos , per a seguretat i
salut

BQU25700

 €82,67u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones
per a 4 usos , per a seguretat i salut

BQU27900

 €95,98u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

BQU2AF02
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €82,02u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salutBQU2E002

 €47,67u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat, per a seguretat i salut

BQU2GF00

 €107,41u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

BQUA1100

 €180,64u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvamentBQUAAAA0

 €19,27u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cmBQUACCJ0

 €32,03u Reconeixement mèdicBQUAM000

 €191,01u Curset de primers auxilis i socorrismeBQUAP000
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €10,60u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants,
homologat segons UNE-EN 812

H1411115 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

10,6000010,600001,000B1411115 =xCasc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants,
homologat segons UNE-EN 812

u

Subtotal... 10,60000 10,60000

COST DIRECTE 10,60000

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,60000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,40u 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

H1421110 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

5,400005,400001,000B1421110 =xUlleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168

u

Subtotal... 5,40000 5,40000

COST DIRECTE 5,40000

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,40000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,21u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

H1431101 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

0,210000,210001,000B1431101 =xProtector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

u

Subtotal... 0,21000 0,21000

COST DIRECTE 0,21000

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,21000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €13,61u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458

H1433115 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

13,6100013,610001,000B1433115 =xProtector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458

u

Subtotal... 13,61000 13,61000

COST DIRECTE 13,61000

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,61000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,04u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 136

H1447005 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

11,0400011,040001,000B1447005 =xMàscara de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 136

u

Subtotal... 11,04000 11,04000

COST DIRECTE 11,04000

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,04000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,90u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083

H144D205 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

0,900000,900001,000B144D205 =xFiltre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083

u

Subtotal... 0,90000 0,90000

COST DIRECTE 0,90000

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,90000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,83u 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

H1457520 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

9,830009,830001,000B1457520 =xParella 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

u

Subtotal... 9,83000 9,83000

COST DIRECTE 9,83000

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,83000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,45u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

H145C002 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

5,450005,450001,000B145C002 =xParella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns
de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

u

Subtotal... 5,45000 5,45000

COST DIRECTE 5,45000

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,45000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,14u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, 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

H1461110 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

5,140005,140001,000B1461110 =xParella de botes d'aigua de PVC de canya alta, 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

u

Subtotal... 5,14000 5,14000

COST DIRECTE 5,14000

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,14000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €18,56u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica

H1462241 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

18,5600018,560001,000B1462241 =xParella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica

u

Subtotal... 18,56000 18,56000

COST DIRECTE 18,56000

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,56000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €43,78u 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

H1471101 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

43,7800043,780001,000B1471101 =xCinturó 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

u

Subtotal... 43,78000 43,78000

COST DIRECTE 43,78000

0,00%DESPESES INDIRECTES

43,78000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €49,19u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per un
terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

H147D102 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

49,1900049,190001,000B147D102 =xSistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per un
terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

u

Subtotal... 49,19000 49,19000
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COST DIRECTE 49,19000

0,00%DESPESES INDIRECTES

49,19000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,81u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340

H1481242 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

16,8100016,810001,000B1481242 =xGranota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340

u

Subtotal... 16,81000 16,81000

COST DIRECTE 16,81000

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,81000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €46,58u Armilla salvavides amb material flotant, de nilóH1485670 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

46,5800046,580001,000B1485670 =xArmilla salvavides amb material flotant, de nilóu

Subtotal... 46,58000 46,58000

COST DIRECTE 46,58000

0,00%DESPESES INDIRECTES

46,58000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,84u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

H1485800 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

16,8400016,840001,000B1485800 =xArmilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

u

Subtotal... 16,84000 16,84000

COST DIRECTE 16,84000

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,84000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €5,10u 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

H1487460 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

5,100005,100001,000B1487460 =xImpermeable 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

u

Subtotal... 5,10000 5,10000

COST DIRECTE 5,10000

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,10000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,39u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

H1488580 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

13,3900013,390001,000B1488580 =xDavantal per a soldador, de serratge, homologat segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

u

Subtotal... 13,39000 13,39000

COST DIRECTE 13,39000

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,39000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,66u Jaqueta de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs,
de cotó (100%), amb butxaques, homologada segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

H14899A0 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

12,6600012,660001,000B14899A0 =xJaqueta de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs,
de cotó (100%), amb butxaques, homologada segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

u

Subtotal... 12,66000 12,66000

COST DIRECTE 12,66000

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,66000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €11,85m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol
de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i
amb el desmuntatge inclòs

H1522111 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,24750/R 20,990000,250A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth

4,38500/R 17,540000,250A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 9,63250 9,63250
Materials:

0,385000,110003,500B0DZSM0K =xTub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos, per a
seguretat i salut

u

1,0340051,700000,020B1Z0300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I, per a seguretat i salut

m3

0,697403,170000,220B1Z0D400 =xPost de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salutm2

Subtotal... 2,11640 2,11640

0,096331,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,84522

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,84522COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,90u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al
terreny i amb el desmuntatge inclòs

H153A9F1 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,14850/R 20,990000,150A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth

2,63100/R 17,540000,150A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 5,77950 5,77950
Materials:

4,560000,3800012,000B1Z0D230 =xTauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salutm

10,500000,8400012,500B1Z4501A =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a
seguretat i salut

kg

Subtotal... 15,06000 15,06000

0,057801,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,89730

0,00%DESPESES INDIRECTES

20,89730COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €38,92h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions

H15Z1001 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,99000/R 20,990001,000A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth

17,54000/R 17,540001,000A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 38,53000 38,53000

0,385301,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 38,91530

0,00%DESPESES INDIRECTES

38,91530COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,72h SenyalerH15Z2011 Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,54000/R 17,540001,000A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 17,54000 17,54000

0,175401,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,71540

0,00%DESPESES INDIRECTES

17,71540COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €127,20u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones

H16F1003 Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

125,94000/R 20,990006,000A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth

Subtotal... 125,94000 125,94000

1,259401,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 127,19940

0,00%DESPESES INDIRECTES

127,19940COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,72h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de
l'obra

H16F1004 Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,54000/R 17,540001,000A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 17,54000 17,54000
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0,175401,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,71540

0,00%DESPESES INDIRECTES

17,71540COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,99u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i SalutH16F1005 Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,99000/R 20,990001,000A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth

Subtotal... 20,99000 20,99000

COST DIRECTE 20,99000

0,00%DESPESES INDIRECTES

20,99000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,24h Presencia al lloc de treball de recursos preventiusH16F3000 Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,24000/R 22,240001,000A01H1000 =xCoordinador d'activitats preventivesh

Subtotal... 22,24000 22,24000

COST DIRECTE 22,24000

0,00%DESPESES INDIRECTES

22,24000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,77m 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

H6452131 Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,24750/R 20,990000,250A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth

4,38500/R 17,540000,250A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 9,63250 9,63250
Materials:

0,7755051,700000,015B1Z0300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I, per a seguretat i salut

m3

12,760006,380002,000B64M2201 =xPlanxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, nervada, per a
tanca metàl·lica, per a seguretat i salut

m2

4,3656012,840000,340B64Z2A00 =xPal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a tanca
metàl·lica, per a seguretat i salut

u

Subtotal... 17,90110 17,90110
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0,240812,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,77441

0,00%DESPESES INDIRECTES

27,77441COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €47,62u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat,
per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

HBB11111 Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,54000/R 17,540001,000A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 17,54000 17,54000
Materials:

29,9000029,900001,000BBL11102 =xPlaca triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2
usos, per a seguretat i salut

u

Subtotal... 29,90000 29,90000

0,175401,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 47,61540

0,00%DESPESES INDIRECTES

47,61540COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,54u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer
llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb
el desmuntatge inclòs

HBBA1511 Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,63100/R 17,540000,150A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 2,63100 2,63100
Materials:

0,118802,970000,040B1Z09000 =xVisos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salutcu

16,7600016,760001,000BBBA1500 =xPlaca de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer
llisa serigrafiada, de 40x33 cm, per a seguretat i salut

u

Subtotal... 16,87880 16,87880

0,026311,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,53611

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,53611COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,09m Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i
blanc alternats i amb el desmuntatge inclòs

HBC1B001 Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,87700/R 17,540000,050A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
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Subtotal... 0,87700 0,87700
Materials:

0,200000,200001,000BBC1B000 =xCinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i
blanc alternats, per a seguretat i salut

m

Subtotal... 0,20000 0,20000

0,008771,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,08577

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,08577COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,80u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb
energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs

HBC1GFJ1 Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,63100/R 17,540000,150A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 2,63100 2,63100
Materials:

32,1400032,140001,000BBC1GFJ2 =xLlumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb
energia de bateria de 12 V, per a 2 usos, per a seguretat i
salut

u

Subtotal... 32,14000 32,14000

0,026311,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 34,79731

0,00%DESPESES INDIRECTES

34,79731COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.246,67u Balisa flotant per a senyalització marina provisional, d'acord
amb les indicacions de Capitania Marítima i de l'Autoritat
Portuària, composta per boia de senyalització marina de 600
mm de diàmetre i 1100 mm d'alçària, de plàstic rígid de color
groc, amb grillet de lira, cap, cadeneta de fondeig i
contrapés, 2 grillets rectes, 2 morts de 60 kg i cadena d'unió
entre els morts, per a seguretat i salut, preparada per a
instal·lar

HBD151CA Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,15500/R 17,540000,750A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 13,15500 13,15500
Materials:

1.233,320001.233,320001,000BBD1AJ94 =xBoia de senyalització marina de 600 mm de diàmetre i 1100
mm d'alçària, de plàstic rígid de color groc, amb grillet de lira,
cap, cadeneta de fondeig i contrapés, 2 grillets rectes, 2
morts de 60 kg i cadena d'unió entre els morts, per a
seguretat i salut

u

Subtotal... 1.233,32000 1.233,32000
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0,197331,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.246,67232

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.246,67232COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €623,97u Fondeig i retirada de balisa flotant per a senyalització
provisional, d'acord amb les indicacions de Capitania
Marítima i de l'Autoritat Portuària, per a boia de 600 mm de
diàmetre, incloent el transport amb mitjans marins fins al
punt de fondeig, i la retirada fins al lloc d'emmagatzematge

HBD151DA Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

83,96000/R 20,990004,000A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth

382,68000/R 95,670004,000A01H2S00 =xSubmarinista per a seguretat i saluth

70,16000/R 17,540004,000A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 536,80000 536,80000
Maquinària:

79,12000/R 19,780004,000C1Z41110 =xForaborda de 4 m d'eslora amb motor foraborda d'11 kW,
per a seguretat i salut

h

Subtotal... 79,12000 79,12000

8,052001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 623,97200

0,00%DESPESES INDIRECTES

623,97200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €73,55u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40
A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN,
desmuntatge inclòs

HG42439H Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,18610/R 20,990000,390A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth

4,09860/R 18,630000,220A01H3000 =xAjudant per a seguretat i saluth

Subtotal... 12,28470 12,28470
Materials:

60,7600060,760001,000B1ZGM39H =xInterruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40
A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,3 A de sensibilitat,
de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN , per a
seguretat i salut

u

0,320000,320001,000B1ZGW420 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials,
per a seguretat i salut

u
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Subtotal... 61,08000 61,08000

0,184271,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 73,54897

0,00%DESPESES INDIRECTES

73,54897COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,10u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de
coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de
diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs

HGD1222E Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,89067/R 20,990000,233A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth

4,34079/R 18,630000,233A01H3000 =xAjudant per a seguretat i saluth

Subtotal... 9,23146 9,23146
Materials:

10,0900010,090001,000B1ZGP220 =xPiqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de
1500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm,
per a seguretat i salut

u

3,640003,640001,000B1ZGYD10 =xPart proporcional d'elements especials per a piquetes de
connexió a terra, per a seguretat i salut

u

Subtotal... 13,73000 13,73000

0,138471,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 23,09993

0,00%DESPESES INDIRECTES

23,09993COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €40,91u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

HM31161J Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,19800/R 20,990000,200A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth

3,72600/R 18,630000,200A01H3000 =xAjudant per a seguretat i saluth

Subtotal... 7,92400 7,92400
Materials:

0,280000,280001,000B1ZM1000 =xPart proporcional d'elements especials per a extintors, per a
seguretat i salut

u

32,5900032,590001,000BM311611 =xExtintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, per a seguretat i salut

u

Subtotal... 32,87000 32,87000

0,118861,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 40,91286

0,00%DESPESES INDIRECTES
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40,91286COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.190,55u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de
3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de
lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques
turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU15312 Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,26200/R 17,540000,300A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 5,26200 5,26200
Maquinària:

12,06000/R 40,200000,300C1Z13000 =xCamió grua per a seguretat i saluth

Subtotal... 12,06000 12,06000
Materials:

1.173,100001.173,100001,000BQU15314 =xAmortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3
m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1
lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, per a
4 usos

u

Subtotal... 1.173,10000 1.173,10000

0,131552,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.190,55355

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.190,55355COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.372,31u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de
8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de
fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

HQU1A502 Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,26200/R 17,540000,300A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 5,26200 5,26200
Maquinària:

12,06000/R 40,200000,300C1Z13000 =xCamió grua per a seguretat i saluth

Subtotal... 12,06000 12,06000
Materials:
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1.354,860001.354,860001,000BQU1A504 =xAmortització de mòdul prefabricat de vestidors de

8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de
fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, per a 4
usos

u

Subtotal... 1.354,86000 1.354,86000

0,131552,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.372,31355

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.372,31355COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.012,42u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6
m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2
piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

HQU1H532 Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,26200/R 17,540000,300A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 5,26200 5,26200
Maquinària:

12,06000/R 40,200000,300C1Z13000 =xCamió grua per a seguretat i saluth

Subtotal... 12,06000 12,06000
Materials:

994,97000994,970001,000BQU1H534 =xAmortització de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6
m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2
piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, per a 4
usos

u

Subtotal... 994,97000 994,97000

0,131552,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.012,42355

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.012,42355COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €43,75u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit
sobre tauler de fusta

HQU21301 Rend.: 1,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,99000/R 20,990001,000A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 20,99000 20,99000
Materials:

22,2400022,240001,000B1ZC1300 =xMirall de lluna incolora de gruix 3 mm, per a seguretat i salutm2

Subtotal... 22,24000 22,24000

0,524752,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 43,75475

0,00%DESPESES INDIRECTES

43,75475COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €53,30u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU22301 Rend.: 1,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,38500/R 17,540000,250A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 4,38500 4,38500
Materials:

48,8100048,810001,000BQU22303 =xArmari metàl·lic individual amb doble compartiment interior,
de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos, per a seguretat i salut

u

Subtotal... 48,81000 48,81000

0,109632,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 53,30462

0,00%DESPESES INDIRECTES

53,30462COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,16u 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

HQU25701 Rend.: 1,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,63100/R 17,540000,150A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 2,63100 2,63100
Materials:

17,4675069,870000,250BQU25700 =xBanc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones per a 4 usos , per a seguretat i
salut

u

Subtotal... 17,46750 17,46750

0,065782,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,16428

0,00%DESPESES INDIRECTES

20,16428COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €26,96u 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

HQU27902 Rend.: 1,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,13900/R 17,540000,350A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 6,13900 6,13900
Materials:

20,6675082,670000,250BQU27900 =xTaula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària
i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones per a 4
usos , per a seguretat i salut

u

Subtotal... 20,66750 20,66750

0,153482,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,95998

0,00%DESPESES INDIRECTES

26,95998COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €102,27u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs

HQU2AF02 Rend.: 1,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,13900/R 17,540000,350A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 6,13900 6,13900
Materials:

95,9800095,980001,000BQU2AF02 =xNevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

u

Subtotal... 95,98000 95,98000

0,153482,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 102,27247

0,00%DESPESES INDIRECTES

102,27247COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €82,92u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

HQU2E001 Rend.: 1,000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,87700/R 17,540000,050A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 0,87700 0,87700
Materials:

82,0200082,020001,000BQU2E002 =xForn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salutu

Subtotal... 82,02000 82,02000
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0,021932,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 82,91893

0,00%DESPESES INDIRECTES

82,91893COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €49,47u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU2GF01 Rend.: 1,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,75400/R 17,540000,100A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 1,75400 1,75400
Materials:

47,6700047,670001,000BQU2GF00 =xRecipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat, per a seguretat i salut

u

Subtotal... 47,67000 47,67000

0,043852,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 49,46785

0,00%DESPESES INDIRECTES

49,46785COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €107,41u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

HQUA1100 Rend.: 1,000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

107,41000107,410001,000BQUA1100 =xFarmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

u

Subtotal... 107,41000 107,41000

COST DIRECTE 107,41000

0,00%DESPESES INDIRECTES

107,41000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €180,64u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvamentHQUAAAA0 Rend.: 1,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

180,64000180,640001,000BQUAAAA0 =xLlitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvamentu

Subtotal... 180,64000 180,64000

COST DIRECTE 180,64000

0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

180,64000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,27u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cmHQUACCJ0 Rend.: 1,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

19,2700019,270001,000BQUACCJ0 =xManta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cmu

Subtotal... 19,27000 19,27000

COST DIRECTE 19,27000

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,27000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,03u Reconeixement mèdicHQUAM000 Rend.: 1,000P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

32,0300032,030001,000BQUAM000 =xReconeixement mèdicu

Subtotal... 32,03000 32,03000

COST DIRECTE 32,03000

0,00%DESPESES INDIRECTES

32,03000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €191,01u Curset de primers auxilis i socorrismeHQUAP000 Rend.: 1,000P- 51

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

191,01000191,010001,000BQUAP000 =xCurset de primers auxilis i socorrismeu

Subtotal... 191,01000 191,01000

COST DIRECTE 191,01000

0,00%DESPESES INDIRECTES

191,01000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,72h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacionsHQUZM000 Rend.: 1,000P- 52

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,54000/R 17,540001,000A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 17,54000 17,54000
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0,175401,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,71540

0,00%DESPESES INDIRECTES

17,71540COST EXECUCIÓ MATERIAL
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OBRA PRESSUPOST  SS01

CAPÍTOL EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons
UNE-EN 812 (P - 1)

200,00010,60 2.120,00

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

200,0005,40 1.080,00

3 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN
136 (P - 5)

200,00011,04 2.208,00

4 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458 (P - 4)

200,00013,61 2.722,00

5 H1457520 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 -
7)

200,0009,83 1.966,00

6 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN
420 (P - 8)

200,0005,45 1.090,00

7 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347 (P - 9)

200,0005,14 1.028,00

8 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica (P - 10)

200,00018,56 3.712,00

9 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 13)

200,00016,81 3.362,00

10 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE-EN 340 (P - 16)

200,0005,10 1.020,00

11 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a
un element d'amarrament composat per un terminal
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 (P - 12)

200,00049,19 9.838,00

12 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 15)

200,00016,84 3.368,00

13 H1485670 u Armilla salvavides amb material flotant, de niló (P - 14) 200,00046,58 9.316,00

14 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 (P - 3)

2.800,0000,21 588,00

15 H1471101 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 - 11)

140,00043,78 6.129,20

16 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 17)

50,00013,39 669,50

EUR
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17 H14899A0 u Jaqueta de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de
cotó (100%), amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 18)

50,00012,66 633,00

18 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 6)

1.000,0000,90 900,00

CAPÍTOLTOTAL 01.01 51.749,70

OBRA PRESSUPOST  SS01

CAPÍTOL SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser
intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs (P - 19)

600,00011,85 7.110,00

2 H6452131 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 - 27)

400,00027,77 11.108,00

3 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions (P - 21)

600,00038,92 23.352,00

4 HBD151CA u Balisa flotant per a senyalització marina provisional, d'acord amb
les indicacions de Capitania Marítima i de l'Autoritat Portuària,
composta per boia de senyalització marina de 600 mm de
diàmetre i 1100 mm d'alçària, de plàstic rígid de color groc, amb
grillet de lira, cap, cadeneta de fondeig i contrapés, 2 grillets
rectes, 2 morts de 60 kg i cadena d'unió entre els morts, per a
seguretat i salut, preparada per a instal·lar (P - 32)

30,0001.246,67 37.400,10

5 HBD151DA u Fondeig i retirada de balisa flotant per a senyalització provisional,
d'acord amb les indicacions de Capitania Marítima i de l'Autoritat
Portuària, per a boia de 600 mm de diàmetre, incloent el
transport amb mitjans marins fins al punt de fondeig, i la retirada
fins al lloc d'emmagatzematge (P - 33)

30,000623,97 18.719,10

6 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i
amb el desmuntatge inclòs (P - 20)

20,00020,90 418,00

7 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el
desmuntatge inclòs (P - 29)

50,00019,54 977,00

8 HBC1B001 m Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc
alternats i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)

4.000,0001,09 4.360,00

9 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 28)

40,00047,62 1.904,80

10 H15Z2011 h Senyaler (P - 22) 50,00017,72 886,00

11 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de
bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs (P - 31)

20,00034,80 696,00

CAPÍTOLTOTAL 01.02 106.931,00

OBRA PRESSUPOST  SS01

CAPÍTOL PROTECCIÓ INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HG42439H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de

20,00073,55 1.471,00

EUR
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desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs (P - 34)

2 HGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure
300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre,
clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs (P - 35)

20,00023,10 462,00

CAPÍTOLTOTAL 01.03 1.933,00

OBRA PRESSUPOST  SS01

CAPÍTOL DESPESES DE FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones
(P - 23)

24,000127,20 3.052,80

2 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut (P -
25)

24,00020,99 503,76

3 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
(P - 24)

100,00017,72 1.772,00

4 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 26) 960,00022,24 21.350,40

CAPÍTOLTOTAL 01.04 26.678,96

OBRA PRESSUPOST  SS01

CAPÍTOL DESPESES CONTROL SALUT PERSONAL05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 50) 140,00032,03 4.484,20

CAPÍTOLTOTAL 01.05 4.484,20

OBRA PRESSUPOST  SS01

CAPÍTOL MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 47)

40,000107,41 4.296,40

2 HQUAAAA0 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament (P -
48)

4,000180,64 722,56

3 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm (P - 49) 8,00019,27 154,16

4 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 51) 70,000191,01 13.370,70

CAPÍTOLTOTAL 01.06 18.543,82

OBRA PRESSUPOST  SS01

CAPÍTOL EQUIPAMENTS07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (P - 52) 960,00017,72 17.011,20

2 HQU1A502 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,

7,0001.372,31 9.606,17

EUR
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amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P -
38)

3 HQU15312 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 37)

7,0001.190,55 8.333,85

4 HQU1H532 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i
taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 39)

7,0001.012,42 7.086,94

5 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 44)

10,000102,27 1.022,70

6 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 45)

10,00082,92 829,20

7 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 46)

10,00049,47 494,70

8 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i
0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs (P - 43)

7,00026,96 188,72

9 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
(P - 42)

14,00020,16 282,24

10 HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre
tauler de fusta (P - 40)

5,00043,75 218,75

11 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 41)

70,00053,30 3.731,00

CAPÍTOLTOTAL 01.07 48.805,47

OBRA PRESSUPOST  SS01

CAPÍTOL EXTINCIÓ D'INCENDIS08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs (P - 36)

40,00040,91 1.636,40

CAPÍTOLTOTAL 01.08 1.636,40

EUR
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 €10,60uH1411115 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb
tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812

P- 1

(DEU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €5,40uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 2

(CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €0,21uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458P- 3
(ZERO EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

 €13,61uH1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

P- 4

(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

 €11,04uH1447005 Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136P- 5
(ONZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

 €0,90uH144D205 Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i
UNE-EN 12083

P- 6

(ZERO EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €9,83uH1457520 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- 7

(NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

 €5,45uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

P- 8

(CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €5,14uH1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, 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- 9

(CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €18,56uH1462241 Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica

P- 10

(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

 €43,78uH1471101 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- 11

(QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €49,19uH147D102 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 354

P- 12

(QUARANTA-NOU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

 €16,81uH1481242 Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

P- 13

(SETZE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

 €46,58uH1485670 Armilla salvavides amb material flotant, de nilóP- 14
(QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €16,84uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

P- 15

(SETZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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 €5,10uH1487460 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- 16

(CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €13,39uH1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

P- 17

(TRETZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

 €12,66uH14899A0 Jaqueta de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó (100%), amb butxaques,
homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

P- 18

(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

 €11,85mH1522111 Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser
superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada
al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

P- 19

(ONZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €20,90uH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

P- 20

(VINT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €38,92hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 21
(TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

 €17,72hH15Z2011 SenyalerP- 22
(DISSET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

 €127,20uH16F1003 Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 23
(CENT VINT-I-SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €17,72hH16F1004 Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 24
(DISSET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

 €20,99uH16F1005 Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i SalutP- 25
(VINT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

 €22,24hH16F3000 Presencia al lloc de treball de recursos preventiusP- 26
(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €27,77mH6452131 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- 27

(VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

 €47,62uHBB11111 Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 28

(QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

 €19,54uHBBA1511 Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

P- 29

(DINOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €1,09mHBC1B001 Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats i amb el desmuntatge
inclòs

P- 30

(UN EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €34,80uHBC1GFJ1 Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el
desmuntatge inclòs

P- 31

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €1.246,67uHBD151CA Balisa flotant per a senyalització marina provisional, d'acord amb les indicacions de Capitania
Marítima i de l'Autoritat Portuària, composta per boia de senyalització marina de 600 mm de
diàmetre i 1100 mm d'alçària, de plàstic rígid de color groc, amb grillet de lira, cap, cadeneta de
fondeig i contrapés, 2 grillets rectes, 2 morts de 60 kg i cadena d'unió entre els morts, per a
seguretat i salut, preparada per a instal·lar

P- 32

(MIL DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)
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 €623,97uHBD151DA Fondeig i retirada de balisa flotant per a senyalització provisional, d'acord amb les indicacions de
Capitania Marítima i de l'Autoritat Portuària, per a boia de 600 mm de diàmetre, incloent el
transport amb mitjans marins fins al punt de fondeig, i la retirada fins al lloc d'emmagatzematge

P- 33

(SIS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

 €73,55uHG42439H Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic
de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs

P- 34

(SETANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

 €23,10uHGD1222E Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs

P- 35

(VINT-I-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €40,91uHM31161J Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs

P- 36

(QUARANTA EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

 €1.190,55uHQU15312 Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques
turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 37

(MIL  CENT NORANTA EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

 €1.372,31uHQU1A502 Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 38

(MIL TRES-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €1.012,42uHQU1H532 Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 39

(MIL DOTZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

 €43,75uHQU21301 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fustaP- 40
(QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

 €53,30uHQU22301 Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

P- 41

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

 €20,16uHQU25701 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- 42

(VINT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

 €26,96uHQU27902 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- 43

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

 €102,27uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòsP- 44
(CENT DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

 €82,92uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 45
(VUITANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

 €49,47uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 46

(QUARANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)
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 €107,41uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

P- 47

(CENT SET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €180,64uHQUAAAA0 Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvamentP- 48
(CENT VUITANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €19,27uHQUACCJ0 Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cmP- 49
(DINOU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

 €32,03uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 50
(TRENTA-DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

 €191,01uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 51
(CENT NORANTA-UN EUROS AMB UN CÈNTIMS)

 €17,72hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacionsP- 52
(DISSET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

Gost
Sello
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uH1411115 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812

P- 1  €10,60

B1411115 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812

 €10,60000

Altres conceptes 0,00 €

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

P- 2  €5,40

B1421110 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

 €5,40000

Altres conceptes 0,00 €

uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458

P- 3  €0,21

B1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458

 €0,21000

Altres conceptes 0,00 €

uH1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

P- 4  €13,61

B1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

 €13,61000

Altres conceptes 0,00 €

uH1447005 Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136P- 5  €11,04

B1447005 Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136  €11,04000
Altres conceptes 0,00 €

uH144D205 Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat
segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083

P- 6  €0,90

B144D205 Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat
segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083

 €0,90000

Altres conceptes 0,00 €

uH1457520 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- 7  €9,83

B1457520 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

 €9,83000

Altres conceptes 0,00 €

uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció
nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

P- 8  €5,45

B145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció
nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

 €5,45000

Altres conceptes 0,00 €

uH1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, 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- 9  €5,14

B1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, 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

 €5,14000

Altres conceptes 0,00 €
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uH1462241 Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al
taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica

P- 10  €18,56

B1462241 Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al
taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica

 €18,56000

Altres conceptes 0,00 €

uH1471101 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- 11  €43,78

B1471101 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

 €43,78000

Altres conceptes 0,00 €

uH147D102 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un
terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

P- 12  €49,19

B147D102 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un
terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

 €49,19000

Altres conceptes 0,00 €

uH1481242 Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color
beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

P- 13  €16,81

B1481242 Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color
beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

 €16,81000

Altres conceptes 0,00 €

uH1485670 Armilla salvavides amb material flotant, de nilóP- 14  €46,58

B1485670 Armilla salvavides amb material flotant, de niló  €46,58000
Altres conceptes 0,00 €

uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471

P- 15  €16,84

B1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471

 €16,84000

Altres conceptes 0,00 €

uH1487460 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- 16  €5,10

B1487460 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

 €5,10000

Altres conceptes 0,00 €

uH1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

P- 17  €13,39

B1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

 €13,39000

Altres conceptes 0,00 €
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uH14899A0 Jaqueta de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó (100%),
amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

P- 18  €12,66

B14899A0 Jaqueta de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó (100%),
amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

 €12,66000

Altres conceptes 0,00 €

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

P- 19  €11,85

B0DZSM0K Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos, per a seguretat i salut  €0,38500
B1Z0300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del

granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I, per a seguretat i salut

 €1,03400

B1Z0D400 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut  €0,69740
Altres conceptes 9,73 €

uH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb
tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

P- 20  €20,90

B1Z0D230 Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut  €4,56000
B1Z4501A Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils

laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller
per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant, per
a seguretat i salut

 €10,50000

Altres conceptes 5,84 €

hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 21  €38,92

Altres conceptes 38,92 €

hH15Z2011 SenyalerP- 22  €17,72

Altres conceptes 17,72 €

uH16F1003 Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 23  €127,20

Altres conceptes 127,20 €

hH16F1004 Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 24  €17,72

Altres conceptes 17,72 €

uH16F1005 Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i SalutP- 25  €20,99

Altres conceptes 20,99 €

hH16F3000 Presencia al lloc de treball de recursos preventiusP- 26  €22,24

Altres conceptes 22,24 €

mH6452131 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- 27  €27,77

B1Z0300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I, per a seguretat i salut

 €0,77550

B64M2201 Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, nervada, per a tanca
metàl·lica, per a seguretat i salut

 €12,76000

B64Z2A00 Pal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a tanca metàl·lica, per a
seguretat i salut

 €4,36560

Altres conceptes 9,87 €
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uHBB11111 Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 28  €47,62

BBL11102 Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

 €29,90000

Altres conceptes 17,72 €

uHBBA1511 Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

P- 29  €19,54

B1Z09000 Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salut  €0,11880
BBBA1500 Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa

serigrafiada, de 40x33 cm, per a seguretat i salut
 €16,76000

Altres conceptes 2,66 €

mHBC1B001 Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats i
amb el desmuntatge inclòs

P- 30  €1,09

BBC1B000 Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats, per
a seguretat i salut

 €0,20000

Altres conceptes 0,89 €

uHBC1GFJ1 Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de
12 V i amb el desmuntatge inclòs

P- 31  €34,80

BBC1GFJ2 Llumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb energia de bateria de
12 V, per a 2 usos, per a seguretat i salut

 €32,14000

Altres conceptes 2,66 €

uHBD151CA Balisa flotant per a senyalització marina provisional, d'acord amb les
indicacions de Capitania Marítima i de l'Autoritat Portuària, composta per boia
de senyalització marina de 600 mm de diàmetre i 1100 mm d'alçària, de
plàstic rígid de color groc, amb grillet de lira, cap, cadeneta de fondeig i
contrapés, 2 grillets rectes, 2 morts de 60 kg i cadena d'unió entre els morts,
per a seguretat i salut, preparada per a instal·lar

P- 32  €1.246,67

BBD1AJ94 Boia de senyalització marina de 600 mm de diàmetre i 1100 mm d'alçària,
de plàstic rígid de color groc, amb grillet de lira, cap, cadeneta de fondeig i
contrapés, 2 grillets rectes, 2 morts de 60 kg i cadena d'unió entre els morts,
per a seguretat i salut

 €1.233,32000

Altres conceptes 13,35 €

uHBD151DA Fondeig i retirada de balisa flotant per a senyalització provisional, d'acord
amb les indicacions de Capitania Marítima i de l'Autoritat Portuària, per a boia
de 600 mm de diàmetre, incloent el transport amb mitjans marins fins al punt
de fondeig, i la retirada fins al lloc d'emmagatzematge

P- 33  €623,97

Altres conceptes 623,97 €

uHG42439H Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat
nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs

P- 34  €73,55

B1ZGM39H Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat
nominal, bipolar (2P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN , per a seguretat i salut

 €60,76000

B1ZGW420 Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials, per a seguretat
i salut

 €0,32000

Altres conceptes 12,47 €

uHGD1222E Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de
gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra i amb el
desmuntatge inclòs

P- 35  €23,10

B1ZGP220 Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de
llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm, per a seguretat i salut

 €10,09000
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B1ZGYD10 Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra,
per a seguretat i salut

 €3,64000

Altres conceptes 9,37 €

uHM31161J Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs

P- 36  €40,91

B1ZM1000 Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut  €0,28000
BM311611 Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a

seguretat i salut
 €32,59000

Altres conceptes 8,04 €

uHQU15312 Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació
de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 37  €1.190,55

BQU15314 Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb
instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques
turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, per a 4 usos

 €1.173,10000

Altres conceptes 17,45 €

uHQU1A502 Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de
fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 38  €1.372,31

BQU1A504 Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, per a 4 usos

 €1.354,86000

Altres conceptes 17,45 €

uHQU1H532 Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 39  €1.012,42

BQU1H534 Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, per a 4 usos

 €994,97000

Altres conceptes 17,45 €

uHQU21301 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de
fusta

P- 40  €43,75

B1ZC1300 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm, per a seguretat i salut  €22,24000
Altres conceptes 21,51 €

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

P- 41  €53,30

BQU22303 Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8
m, per a 3 usos, per a seguretat i salut

 €48,81000
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Altres conceptes 4,49 €

uHQU25701 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- 42  €20,16

BQU25700 Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5
persones per a 4 usos , per a seguretat i salut

 €17,46750

Altres conceptes 2,69 €

uHQU27902 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- 43  €26,96

BQU27900 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones per a 4 usos , per a seguretat i
salut

 €20,66750

Altres conceptes 6,29 €

uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge
inclòs

P- 44  €102,27

BQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut  €95,98000
Altres conceptes 6,29 €

uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 45  €82,92

BQU2E002 Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut  €82,02000
Altres conceptes 0,90 €

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

P- 46  €49,47

BQU2GF00 Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a
seguretat i salut

 €47,67000

Altres conceptes 1,80 €

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

P- 47  €107,41

BQUA1100 Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

 €107,41000

Altres conceptes 0,00 €

uHQUAAAA0 Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvamentP- 48  €180,64

BQUAAAA0 Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament  €180,64000
Altres conceptes 0,00 €

uHQUACCJ0 Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cmP- 49  €19,27

BQUACCJ0 Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm  €19,27000
Altres conceptes 0,00 €

uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 50  €32,03

BQUAM000 Reconeixement mèdic  €32,03000
Altres conceptes 0,00 €

uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 51  €191,01

BQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrisme  €191,01000
Altres conceptes 0,00 €

hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacionsP- 52  €17,72
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NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 51.749,70
Capítol 01.02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 106.931,00
Capítol 01.03 PROTECCIÓ INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1.933,00
Capítol 01.04 DESPESES DE FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 26.678,96
Capítol 01.05 DESPESES CONTROL SALUT PERSONAL 4.484,20
Capítol 01.06 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS 18.543,82
Capítol 01.07 EQUIPAMENTS 48.805,47
Capítol 01.08 EXTINCIÓ D'INCENDIS 1.636,40

01 Pressupost  SSObra 260.762,55

260.762,55

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost SS 260.762,55
260.762,55

EUR
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