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E.1 Memòria 

E.1.1 Objecte de l’estudi 

La finalitat de l’estudi de seguretat i salut en les obres de construcció és establir, durant 
l’execució del projecte de les instal·lacions centrals de E.T.S. GRUPO TITAN S.A. ubicades 
al carrer Vallespir del polígon industrial LES SALINES de Cubelles (comarca del Garraf), les 
previsions respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com els 
derivats dels treballs de reparació, conservació i manteniment que es realitzin en el temps de 
garantía, i definir els locals preceptius d’higiene dels treballadors. 

Serveix per a donar les directrius bàsiques a l’empresa o empreses contractistes per a dur a 
terme la seva obligació de redacció d’un Pla de Seguretat, o de diversos plans si existeixen 
diferents empreses, en el que s’analitzi, estudiï, desenvolupi i complementi, en funció del seu 
propi sistema d’execució, les previsions contingudes en aquest estudi. Per aquest motiu, els 
errors o omissions que poguessin existir al mateix no podran ser presos pel contractista al 
seu favor. 

Tot es realitzarà en estricte compliment del Reial Decret 1.627/1997 per el que s’obliga a 
incloure un Estudi de Seguretat i Salut als projectes d’edificació i obres públiques. 

D’acord amb aquest decret, el pla serà sotmès per a la seva aprovació expressa abans de 
l’inici de l’obra pel coordinador de seguretat i salut durant l’execució de l’obra, mantenint 
després de la seva aprovació una copia a la seva disposició. Es farà entrega d’una altre 
copia al Comitè de Seguretat i Salut Laboral o en el seu defecte, als representants dels 
treballadors. El pla de seguretat i salut estarà a la obra a disposició permanent de la direcció 
facultativa. Serà document d’obligada presentació davant l’autoritat laboral encarregada de 
concedir l’obertura del centre de treball i estarà també  a disposició permanent de la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social. 

Els plans que no siguin presentats abans del començament de la obra per no haver-se 
designat en aquest moment els corresponents contractistes, no queden exclosos dels tràmits 
d’aprovació que tindran lloc quan existeixin aquests contractes. 

En aquest estudi es consideren: 

Preservar la integritat dels treballadors i totes les persones del contorn. 

L’organització del treball de forma que el risc sigui mínim. 
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Determinar les instal·lacions i útils necessaris per a la protecció col·lectiva i individual del 
personal. 

Definir les instal·lacions per a la higiene i el benestar dels treballadors. 

Establir les normes d’utilització dels elements de seguretat. 

Els treballs amb maquinaria lleugera. 

Els primers auxilis i evacuació de ferits. 

S’implanta l’obligació de un Llibre d’incidències. En el cas d’efectuar-hi una anotació, el 
coordinador de seguretat i salut durant l’execució de la obra o la direcció facultativa estaran 
obligats a remetre en el termini de 24 hores una copia a la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social de la província en que es realitza la obra. S’haurà de notificar aquestes anotacions al 
contractista afectat i als representants dels treballadors d’aquest. 

Es responsabilitat del contractista l’execució correcta de les mesures preventives fixades al 
pla i respon solidàriament de les conseqüències que es derivin de la no consideració de les 
mesures previstes per part de subcontractats o similars respecte a les no observacions que 
fossin imputables a aquests.  

 

E.1.2 Dades de la obra i antecedents 

E.1.2.1 Autor de l’estudi de seguretat i salut 

La redacció del present estudi ha estat realitzada per l’Enginyer Industrial Oscar Martín Raya. 

E.1.2.2 Emplaçament 

Les instal·lacions centrals de E.T.S. GRUPO TITAN S.A. s’ubicaran al carrer Vallespir del 
polígon industrial LES SALINES de Cubelles (comarca del Garraf, província de Barcelona). 

1.2.3 Pressupost 

El pressupost d’execució material de les obres projectades es de 1.017.280,75 euros. (Un 
milió disset mil dos cents vuitanta euros) 

 

E.1.2.4 Termini d’execució 
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El termini d’execució previst per a la total finalització de les obres és aproximadament de 15 
setmanes a partir de la signatura de l’Acta de Replanteig.    

E.1.2.5 Número de treballadors. 

El número de treballadors simultanis es preveu de 5 persones. 

E.1.2.6 Propietat 

L’empresa propietària es GRUPO TITAN S.A. amb domicili social al carrer Muntaner, 472 
entresol 3ª, 08006 BARCELONA i el seu representant legal és Abraham de la Rosa Galopa, 
amb D.N.I. 47283714-S  

E.1.2.7 Edificacions llindants. 

La parcel·la limita al carrer Vilafranca amb naus industrials de 300 m2  Al carrer Vallespir 
amb un terreny urbanitzable. A l’altre banda del carrer Vallespir es situa la Central Tèrmica 
de Cubelles (Térmicas del Besos) i a l’altra banda del carrer Penedès es situa la carretera 
comarcal C-31 

E.1.2.8 Justificació urbanística. 

Atenent al pla urbanístic municipal, les superfícies projectades s’adapten com es veu en el 
següent quadre. 

 Pla Parcial Projecte 

Superfície de parcel·la Min 5000 5155,6 m2 

Edificabilitat màxima 0,75 m2sostre/m2sol 0,75 max 0.294 

Altura màxima 10 m 10 m 

Separació perimetral de 10 m 10 m 

Casa vigilant màx.  20 m2 max 20 m2 

Taula 1. Justificació urbanistica 

 

E.1.2.9 Accessos 
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La parcel·la presenta actualment accés rodat pel carrer Penedès, i al projecte es preveu un 
accés de públic en general a la cruïlla del carrer Penedès i carrer Vallespir. I accessos per a 
la maquinària pesada als carrers Penedès (1) i Vallespir (1)  

E.1.2.10 Existència d’instal·lacions 

La parcel·la ja ha estat urbanitzada. Disposa d’escomesa de telèfon, electricitat, aigua i 
sanejament. 

E.1.2.11 Lloc del centre assistencial més proper 

El centre assistencial més proper es el C.A.P. Cubelles, Av. Joan XXIII, s/n. 08880 Cubelles. 
Telèfon: 93 895 00 81. Amb servei 24 hores. 

L’hospital més proper és l’Hospital Residència Sant Camil, carrer Sant Camil s/n. 08810 Sant 
Pere de Ribes. Telèfon: 93 893 00 25 

E.1.2.12 Descripció de la obra. 

Tipus d’obra 

La obra consisteix en la construcció d’un edifici industrial format per una nau destinada a 
taller per a la reparació i manteniment de camions grua, de 729,43 m2, unes oficines de 
668,90 m2, una estació de servei per abastir els camions grua, un sistema de rentat de grues 
i una caseta de 20 m2 per al guarda de la finca.  

Solució constructiva 

Deconstrucció de l’actual edifici 

Es procedirà a la deconstrucció de l’actual edifici de GRUPO TITAN S.A., de la coberta del 
pàrquing, de la caseta del vigilant i de la tanca perimetral.  

Es retiraran tots els materials deconstruïts, i tots els elements emmagatzemats al pati. 

Moviment de terres. 

Es procedirà al rebaix del terreny i a les excavacions per als fonaments dels edificis d’oficines 
i nau taller, i les excavacions per al fossat del taller. 

 

Fonaments. 
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Els fonaments  es componen per sabates aïllades de formigó armat, proveïdes de perns per 
ancorar els pilars metàl·lics.  

Sanejament interior. 

Les xarxes de recollida d’aigües seran separatives de pluvials i fecals, fins al seu 
entroncament amb el sistema de sanejament municipal. 

Aquest projecte fa una previsió del recorregut d’aquesta xarxa de canonades però no les 
calcula ni les defineix. 

Estructura 

Tota l’estructura de la nau (pilars, bigues, corretges) serà de perfils laminats d’acer. 

L’edifici d’oficines repeteix cada 5,90 m un pòrtic de dues llums i dues alçades de pilars 
HEB240 i jàsseres IPE550 (plànol G.9.4.5), exceptuant el primer pòrtic que al ser el d’entrada 
té un pilar circular i una de les llums és a doble alçada (plànol G.9.4.4). L’edifici nau-taller es 
composa de pòrtics d’una llum que es repeteixen cada 4,65 m i formats per encavallada a 
dues aigües i pilars HEB240 (plànol G.9.4.2). Finalment l’estructura de l’estació de servei es 
composa de dos pòrtics a dues aigües i una llum format per pilars HEB360 i jàsseres IPE360 
(plànol G.9.4.1). Els pilars aniran fixats a les sabates mitjançant plaques d’ancoratge  
cargolades als perns roscats de les mateixes. 

Els forjats de l’edifici d’oficines (sostre de la planta baixa i sostre de la planta primera) es 
componen de plaques alveolars prefabricades més una capa de compressió de 5cm. (definit 
i justificat a l’annex de càlcul d’estructura). Aquestes plaques es recolzen directament en els 
IPE550.  

Les 2 escales de les oficines són d’estructura metàl·lica i graons metàl·lics. L’escala principal 
està revestida amb graons de fusta i té una barana mixta de fusta, acer i vidre (veure 
seccions), mentre que l’escala de direcció té una barana circular ancorada a la paret. 

Coberta 

Es farà la coberta d’acord amb la documentació gràfica, mitjançant xapa preformada, guiada 
per l’estructura. L’edificació disposarà d’una coberta a dues aigües mitjançant panels coberta 
tipus sandwich de xapa grecada i de llana de roca de 50 mm de gruix en el cas de la nau i de 
l’estació de servei. 

En el cas de l’edifici d’oficines, la coberta (sostre de la planta primera) portarà la capa de 
compressió amb una inclinació de 1,5% a dues aigües en el sentit dels pòrtics per a evitar 
l’estancament de les aigües pluvials. Aquesta coberta es protegirà amb capa 
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impermeabilitzant  amb doble capa de tela asfàltica i una capa de graves de 5 cm de gruix 
mig. Aquesta coberta no és transitable. 

Tancaments exteriors 

L’edifici d’oficines s’executarà amb panell sandwich de façana de xapa metàl·lica llisa en 
mòduls de 90 cm entre eixos i 5 cm de gruix amb junta tancada per tapeta encadellada, 
format per xapa llisa galvanitzada de 0,80 mm de gruix a l’exterior, aïllament tèrmic d’escuma 
de poliuretà i xapa plana galvanitzada de 0,50 mm a l’interior, acabat amb termolacat de 
polièster de silicona de 25 micres de color blanc ral 1006, fixat sobre perfils en omega de 
40x40x2 cada 2-2,5 m, amb fixacions sense reblons vistos i perfils en 'U' de juntes verticals i 
tapetes. S’alternarà aquesta xapa metàl·lica amb vidre CLIMALIT, segons s’indica a la 
documentació gràfica. 

L’edifici taller s’executarà amb el mateix tipus de tancament que l’edifici d’oficines però sense 
fer servir vidre. 

L’edifici estació de servei portarà tancament perimetral despenjat 2 m de la coberta, i de la 
mateixa tipologia que l’edifici taller. 

Obres de paleta 

Els tancaments interiors es faran amb obra de fàbrica de 5, 10 i 20cm de gruix.  

Les parets de 5 cm es faran amb supermaó, les de 10 cm es faran amb totxana i les de 20 
cm es faran amb doble filera de totxana. Totes elles revestides de guix acabat a la bona 
vista.  

Tots els forats que hauran de rebre alguna fusteria quedaran perfectament definits amb els 
seus premarcs. 

Lampisteria: 

No entra dins del projecte aquest aspecte de l’edifici. 

Aparells sanitaris: 

No entra dins del projecte aquest aspecte de l’edifici. 
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Paviments, enrajolats i revestiments: 

En les zones de lavabos, vestuaris, office i infermeria es col·locarà rajola de gres antilliscant 
de 30x30 cm. 

Al menjador, distribuïdor, hall, passadissos, aula de formació, despatxos i arxiu es col·locarà 
rajola de gres porcellànic de 40x40 cm 

A l’aparcament de direcció, magatzem del taller i al taller, es col·locarà una capa de formigó 
H-250/IIIb amb pintura de poliuretà gris i barrera de vapor, de 20 cm de gruix, sobre capa de 
grava de 20 cm de gruix mig. 

A l’aparcament exterior de vehicles tipus turisme, sobre una capa de matxaca tot en u de 
16cm de gruix s’estendran dues capes de 4 cm d’asfalt.  

A l’aparcament de grues, sobre una capa matxaca tot en u de 10cm de gruix, s’estendrà el 
paviment, composat de llosa de formigó de gruix mig de 20cm amb malla electrosoldada de 
15x15x10, especial per al transit de vehicles pesants. 

A les oficines s’instal·larà fals sostre desmuntable amb planxa staff de 10mm de gruix, de 
120x60cm, amb perfileria vista, i col·locat a 2,5 m d’alçada a les zones de lavabos, a una 
alçada de 2,7 m en zona d’oficines i a 8,0 m d’alçada al hall d’entrada. 

Manyà: 

Les portes d’accés al recinte seran totes metàl·liques automàtiques. Les portes metàl·liques 
de dins de l’edifici d’oficines estan definides als plànols.  

Fusteria 

Es col·locaran portes de pas d’una fulla de 80x210 cm, amb cares llises. Portes de 2 fulles de 
140x210 cm i de 120x210 cm també amb cares llises. Les col·locades als lavabos estaran 
dotades de reixa de ventilació i seran de 70x210cm. 

Vidre 

Es col·locaran parets de vidre a les oficines segons plànols, amb doble capa de vidre i 
càmera d’aire. Als despatxos on la paret sigui de vidre es col·locarà també porta de vidre de 
80x210 cm. 

Al despatx de direcció hi haurà 5 finestres de 1,00x1,00 m per a poder veure les feines del 
taller. 
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Pintura 

Es pintaran totes les parets amb pintura plàstica llisa, amb una capa d’imprimació i dues 
d’acabat. 

Urbanització 

S’executarà vorera de panot amb vorada prefabricada de formigó a l’interior de la parcel·la, al 
voltant de l’edifici. 

En el perímetre de la parcel·la s’executarà tancament format per cinc fileres de bloc de 
formigó rematades superiorment amb capçaner del mateix material i una reixa metàl·lica fins 
arribar als 2 m d’alçada. 

Aquest projecte no inclou els càlculs i definició de les xarxes soterrades per a dotar l’edifici 
de les infraestructures necessàries (sanejament, abastament, electricitat, telefonia, etc.) 

Instal·lacions 

Climatització 

• La nau taller disposarà d’uns evacuadors de fums. 

• Aquest projecte no inclou el càlcul i definició del sistema de climatització de l’edifici. 

Electricitat 

• Tot i que no s’inclou la instal·lació elèctrica, s’ha fet previsió de xarxa de terres, que 
queda definida en els plànols. 

PCI – Bies 

• Els medis de protecció contra incendis estan formats bàsicament per una xarxa de 
boques d’incendis (Bies), extintors i senyalització d’emergència. 

• S’instal·laran boques d’incendis, o hidrants, equipades en les localitzacions definides 
en els plànols i es nodriran de l’alimentació general. 

• Aquesta xarxa suposa la instal·lació de canonades carregades de forma permanent 
amb aigua a pressió i connectades als equips de mànega. 

 

PCI – Extintors 
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• Tos els extintors instal·lats estaran homologats pel Servei d’Indústria i compliran 
l’especificat al Reglament d’Aparells a Pressió. L’eficàcia dels extintors complirà 
l’especificat als assaigs de la norma UNE 23.110. 

• Els extintors es situaran d’acord als següents criteris: 

• Es situaran on existeixi més gran risc de produir-se un incendi, propers a les sortides 
i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. (definit en els plànols). 

• Es col·locaran sobre suports fixats a paraments verticals o pilars, de manera que la 
part superior de l’extintor quedi a màxim 1,70 m del terra. 

• Els extintors seran de pols seca i anhídrid carbònic. L’eficàcia extintora serà 21A-
113B. La càrrega per als extintors de pols serà de 6 kg i 3,5 kg per als d’anhídrid 
carbònic. 

• Els extintors a fer servir seran de pols per a les zones comuns i de CO2 a les zones 
on existeixi maquinària i quadres elèctrics. 

 

E.1.3 Procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars a utilitzar 
en l’execució de l’obra 

Moviment de terres, excavacions i terraplens 

• Maquinària d’excavació 

• Maquinària de moviment de terres 

• Maquinària de compactació 

• Camions de trabuc 

• Compressors i martells pneumàtics 

• Eines manuals 

Sub-base i base, ferms i paviments 

• Maquinària d’estesa i compactació 

• Camions de trabuc 
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• Pavimentadores 

• Formigoneres 

• Encofrats 

• Vibradors 

• Regs 

• Eines manuals 

 

Demolicions i enderrocs 

• Maquinària de càrrega 

• Camions de trabuc 

• Compressors i martells pneumàtics 

• Eines manuals 

Pous, rases, etc. 

• Maquinària d’excavació 

• Camions 

• Formigoneres 

• Grues 

• Encofrats i armadures 

• Eines manuals 

Estructures 

• Sintres i encofrats 

• Apuntalaments 

• Recolzaments 
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• Impermeabilitzacions 

• Formigoneres 

• Prefabricats 

• Acers i armadures 

• Grues 

• Bombes 

• Eines manuals 

Cobertes, tancaments i ram de paleta 

• Bastides 

• Prefabricats 

• Fusteria i divisions practicables 

• Parets i envans 

• Impermeabilitzacions i aïllaments 

• Pintats i envernissats i revestiments 

• Grues 

• Camions 

• Eines manuals 

Drenatges, sanejament i canalitzacions 

• Formigoneres 

• Tubs i canonades 

• Recobriments 

• Grues 

• Prefabricats 
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• Eines manuals 

Instal·lacions elèctriques i d’enllumenat 

• Conduccions 

• Generadors 

• Escomeses 

• Eines manuals 

Acabaments, barreres, vorades, senyalització, mobiliari urbà. 

• Formigoneres 

• Col·locació paviments 

• Prefabricats 

• Camions 

• Grues 

• Eines manuals 

 

E.1.4. Identificació i relació dels riscs professionals de les 
diferents unitats d’obra que poden ser evitats 

Moviment de terres, excavacions i terraplens 

• Caigudes per talussos 

• Col·lisió de màquines o vehicles 

• Bolcades de màquines i vehicles 

• Interferències amb línies elèctriques, telefòniques, serveis municipals, enllumenat, 
etc. 

• Electrocucions amb línies elèctriques 
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• Pols per circulació de vehicles o vent 

• Sorolls 

• Projecció de partícules als ulls 

• Sobreesforços per postures incorrectes 

Sub-base i base, ferms i paviments 

• Col·lisió de màquines o vehicles 

• Bolcades de màquines i vehicles 

• Pols per circulació de vehicles o vent 

• Eccemes i cremades per utilització de productes bitumionosos 

• Esquitxades de formigó 

• Sorolls 

• Projecció de partícules als ulls 

Demolicions i enderrocs 

• Col·lisió de màquines o vehicles 

• Bolcades de màquines i vehicles 

• Interferències amb línies elèctriques, telefòniques, serveis municipals, enllumenat, 
etc. 

• Electrocucions amb línies elèctriques 

• Pols per circulació de vehicles o vent 

• Sorolls 

• Projecció de partícules als ulls 

Pous, rases, etc. 

• Electrocucions amb línies elèctriques 
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• Esquitxades de formigó 

• Causticacions 

• Col·lisió de màquines o vehicles 

• Bolcades de màquines i vehicles 

• Sobreesforços per postures incorrectes 

Estructures 

• Caigudes d’altura des dels forjats, excavacions, etc. 

• Cops i/o atrapaments amb elements suspesos (tubs, encofrats, etc.) i ensorrament 
de tubs aplegats 

• Col·lisió de màquines o vehicles 

• Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 

• Caigudes i/o trabucs de forjats i bastides 

• Esquitxades de formigó 

• Causticacions 

• Cremades amb bufador 

• Sorolls 

• Projecció de partícules als ulls 

• Sobreesforços per postures incorrectes 

 

Cobertes, tancaments i ram de paleta 

• Col·lisió de màquines 

• Bolcades de màquines 
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• Pols per circulació de vehicles o vent 

• Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 

• Caigudes des de punts alts i/o des de elements provisionals d’accés (escales, 
plataformes) 

• Cops i/o atrapaments amb elements suspesos (tubs, forjats, etc.) 

• Caiguda de materials, rebots 

• Interferències amb línies elèctriques, telefòniques, serveis municipals, enllumenat, 
etc. 

• Electrocucions amb línies elèctriques 

• Esquitxades de formigó 

• Causticacions 

• Sorolls 

• Projecció de partícules als ulls 

• Sobreesforços per postures incorrectes 

Drenatges, sanejament i canalitzacions 

• Cops i/o atrapaments amb elements suspesos (tubs, encofrats, etc.) i ensorrament 
de tubs aplegats 

• Col·lisió de màquines o vehicles 

• Bolcades de màquines i vehicles 

• Interferències amb línies elèctriques, telefòniques, serveis municipals, enllumenat, 
etc. 

• Electrocucions amb línies elèctriques 

• Pols per circulació de vehicles o vent 

• Esquitxades de formigó  
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• Causticacions 

• Sorolls 

• Projecció de partícules als ulls 

Instal·lacions elèctriques i d’enllumenat 

• Interferències amb línies elèctriques, telefòniques, serveis municipals, enllumenat, 
etc. 

• Electrocucions amb línies elèctriques 

• Cremades amb bufador 

• Sorolls 

• Projecció de partícules als ulls 

Acabaments, barreres, vorades, senyalització, mobiliari urbà 

• Col·lisió de màquines o vehicles 

• Cremades amb bufador 

• Sorolls 

• Projecció de partícules als ulls 

Maquinària de moviment de terres 

• Bolcades 

• Caiguda d’objectes sobre l’operari 

• Incendis 

Maquinària d’estesa de paviment asfàltic 

• Vapors de l’asfalt 

Camió formigonera 

• Eccemes, causticacions i dermatosis 
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• Esquitxades als ulls 

Camió de trabuc 

• Incendis 

• Caiguda per cantells de talús 

• Col·lisions 

• Bolcades 

Retroexcavadora 

• Bolcades 

Grues automòbils 

• Bolcades 

• Atrapaments 

• Caiguda de la càrrega 

Maquinària de compactació 

• Bolcades 

• Caiguda per cantells de talussos 

• Col·lisions 

 

E.1.5. Identificació i relació dels riscs professionals de les 
diferents unitats d’obra que no poden ser eliminats 

Moviment de terres, excavacions i terraplens 

• Picades i Talls 

• Caigudes de personal al mateix i a diferent nivell 

• Cops i atrapaments 
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• Atrapaments i cops amb la retroexcavadora 

• Atropellaments per màquines o vehicles 

• Vibracions 

• Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

Sub-base i base, ferms i paviments 

• Caigudes de personal al mateix i a diferent nivell 

• Cops i atrapaments 

• Atropellaments per màquines o vehicles 

• Vibracions 

• Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

Demolicions i enderrocs 

• Picades i Talls 

• Caigudes de personal al mateix i a diferent nivell 

• Cops i atrapaments 

• Atropellaments per màquines o vehicles 

• Vibracions 

Pous, rases, etc. 

• Picades i talls 

• Caigudes de personal al mateix i a diferent nivell 

• Atrapaments i cops amb la retroexcavadora 

• Atropellaments per màquines o vehicles 

• Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

Estructures 
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• Caigudes de personal al mateix i a diferent nivell 

• Cops i atrapaments 

• Atropellaments per màquines o vehicles 

• Vibracions 

• Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

Cobertes, tancaments i ram de paleta 

• Picades i talls 

• Cops i atrapaments 

• Caigudes de personal a diferent nivell 

• Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

Drenatges, sanejament i canalitzacions 

• Caigudes de personal al mateix i a diferent nivell 

• Cops i atrapaments 

• Atrapaments i cops amb la retroexcavadora 

• Atropellaments per màquines o vehicles 

• Vibracions 

Instal·lacions elèctriques i d’enllumenat 

• Picades i Talls 

• Caigudes de personal al mateix i a diferent nivell 

• Cops i atrapaments 

• Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

Acabaments, barreres, vorades, senyalització, mobiliari urbà 

• Picades i Talls 
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• Caigudes de personal al mateix i a diferent nivell 

• Cops i atrapaments 

• Atropellaments per màquines o vehicles 

Maquinària de moviment de terres 

• Atropellaments 

• Relliscades al pujar o baixar 

Maquinària d’estesa de paviment asfàltic 

• Atropellaments 

• Bolcades 

• Col·lisions 

• Relliscades al pujar o baixar 

• Atrapaments 

Camió formigonera 

• Atrapaments 

• Atropellaments 

• Relliscades 

• Cops amb les caneletes de descàrrega 

Camió de trabuc 

• Relliscades 

• Atropellaments 

Retroexcavadora 

• Cops i aixafaments durant el moviment de gir 

• Relliscades 
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• Atrapaments 

• Projecció de pedres sobre l’operari 

• Atropellaments 

Maquinària de compactació 

• Atrapaments 

• Relliscades al pujar o baixar 

 

E.1.6. Riscs de danys a tercers 

Deguts a la localització de l’obra en un carrer paral·lel a la carretera i a la insignificant 
densitat de transit peatonal a la proximitat de la obra. 

Els únics riscos de danys a tercers deriven de la circulació dels vehicles d’excavació i 
transport de materials.  

 

E.1.7. Eliminació i prevenció de riscs professionals 

1.7.1. Proteccions Personals 

Casc: d’ús obligatori per a tots els treballadors i visitants. 

Ulleres: s’hauran d’utilitzar en totes les operacions en que puguin esllavissar-se partícules 
agressives o pols, molt especialment en els treballs amb martell pneumàtic. 

Màscara antipols: en els treballs de descàrrega de material purulent, així com en els quals 
el nivell de pols sigui apreciable. 

Pantalles contra projecció de partícules: en esmolat o tall de material metàl·lic. 

Cinturons de seguretat: si fos necessari treballar a nivell superior al del sòl, i si no existís 
cap altre tipus de protecció. 

Davantal de cuir: en els treballs de soldadura i esmolat o tall de materials metàl·lics. 
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Granota: es tindran en compte les reposicions al llarg de l’obra, segons Conveni Col·lectiu 
Provincial. 

Vestit d’aigua: molt especialment en aquells treballs que no es puguin suspendre en 
condicions meteorològiques adverses. El seu color serà groc viu. 

Botes d’aigua: en les mateixes circumstàncies que els vestits d’aigua, i quan s’hagi de 
treballar en sòls enfangats o mullats, així com en els treballs de formigonat. 

Botes de seguretat: per a tot el personal que manipuli càrregues elèctriques. 

Botes aïllants: pel personal que treballa en conduccions elèctriques. 

D’acord amb la legislació vigent, i quan les circumstàncies ho aconsellin, s’utilitzarà, a més a 
més, protectors auditius, guants de goma fina, guants de cuir i guants dielèctrics. 

E.1.7.2. Proteccions Col·lectives 

Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 
circulacions dins l’obra. 

Senyalització de les zones de perill. 

Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l’interior de l’obra 
com en relació amb els vials exteriors. 

Deixar una zona lliure a l’entorn de la zona excavada pel pas de la maquinària. 

Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents. 

Els elements de les instal·lacions han d’estar amb les instal·lacions existents. 

Fonamentació correcta de la maquinària d’obra. 

Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de 
la càrrega màxima, delimitació del radi d’acció, frenada, bolcatge, etc. 

Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d’obra. 

Sistema de rec que impedeixi l’emissió de pols en gran quantitat. 

Comprovació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl). 

Comprovació d’apuntalaments, condicions d’estrebats i pantalles de protecció de rases. 
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Utilització de paviments antilliscants. 

Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda i de xarxat en forats 
horitzontals. 

Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones) 

Ús de canalitzacions d’evacuació de runes, correctament instal·lades. 

Ús d’escales de mà, plataformes de treball i bastides. 

Xarxes de seguretat horitzontal sota-forjats. 

Pòrtics protectors de línies elèctriques, en la circulació de camions i maquinària sota dites 
línies. 

Tanques de limitació i protecció 

Senyals de trànsit i de seguretat 

Cinta de balisament 

Topalls de desplaçament de vehicles i retrocés en abocament de terres per camions de 
trabuc. 

Balisament enllumenat 

Extintors 

Interruptors diferencials 

Preses de terra 

En les zones conflictives, hauran d’establir-se itineraris obligatoris pel personal. 

Hauran de senyalitzar-se les conduccions elèctriques i les de l’aigua. 

Les rases, forats, desguassos, etc., hauran de protegir-se amb tanques o baranes i 
senyalitzar-se adequadament. Si la seva profunditat és major de 1.50 metres, s'hauran 
d'estudiar les possibles alteracions del terreny abans de començar l'excavació. Igualment 
haurà de consultar-se l’Annex Geotècnic del Projecte, per si fos necessari fer instal·lacions 
de bombament. En tot cas, hauran d'instal·lar-se escales de mà cada 15 metres com a 
màxim. 
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En les proximitats de línies elèctriques no es treballarà amb maquinària de la qual la part més 
sortint pugui quedar a menys de dos metres de les mateixes, excepte si està tallat el corrent 
elèctric. En aquest cas serà necessari curt-circuitar la línia i posar-la a terra mitjançant una 
presa de terra de coure de 35 mil·límetres quadrats de secció mínima, connectada amb una 
pica ben humida. 

Si la línia té més de 50 KV l’aproximació màxima serà de 4 metres. 

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

E.1.7.3. Prevenció específica 

Cops i atrapaments per demolicions 

El personal anirà equipat amb casc i roba de treball. El calçat serà especial, amb botes de 
cuir de mitja canya. S’utilitzaran guants per evitar lesions a les mans. 

S’utilitzaran cordes auxiliars quan es necessiti enderrocar parets per tal d’evitar equilibris 
inestables, que puguin donar lloc a moviments inesperats. Es mantindran les distàncies a les 
demolicions en el moment de les mateixes, restringint l’accés a la zona si fos necessari. 

Atropellaments per màquines o vehicles 

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

En els talls de compactació d’aglomerat i terres, es col·locaran cartells adossats a les 
màquines i portàtils, prohibint la presència de personal. 

Al front dels estenedors, segons l’avanç, es col·locaran cartells prohibint-ne la presència de 
personal en aquest front, per tal d’evitar atropellament per part dels camions que facin marxa 
enrere. 

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

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

Col·lisions i bolcades de màquines i camions 
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Les pistes, cruïlles i incorporacions a vies públiques es senyalitzaran segons normativa 
vigent. Qualsevol senyalització que afecti la via pública serà autoritzada per la Direcció 
Facultativa de l'Obra u Organismes autònoms pertinents. 

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

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

Quan la descàrrega de camions es faci a abocadors, hauran de col·locar-se topalls. 

Pols per circulació, vent, etc. 

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

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

 

Atrapaments 

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

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

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

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

Caigudes a diferent nivell 

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

Les excavacions es senyalitzaran amb cordó de balisament. 

Abans de col·locar els elements que componen la coberta del taller es col·locaran xarxes de 
protecció horitzontals. 

Caigudes a mateix nivell 
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El personal haurà d'utilitzar botes de seguretat adequades al treball que realitzi. 

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

Caigudes d'objectes 

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

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

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

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

Si hi ha esllavissades en talussos, s'utilitzaran paranys amb malla metàl·lica. 

De manera general, es senyalitzaran els talls recordant la necessitat d'ORDRE i NETEJA. 

Quan el personal hagi de caminar per ferralla hauran d’habilitar-se passarel·les de fusta. 

Electrocucions 

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

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

Els electricistes tindran a la seva disposició guants dielèctrics. 

Eccemes, causticacions 

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

Igualment, el personal de taller en contacte amb olis portarà guants. 
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Els encarregats dels líquids desencofrants portaran guants, ulleres i caretes. 

Projecció de partícules 

S’utilitzaran ulleres en els treballs següents: 

- En els treballs de taller mecànic, pedra d'esmeril, desbarbadores, etc. 

- Per obrir regates, caixetins, etc. amb punter i maça, martell picador o martell i 
escarpa. 

- Al realitzar demolicions per tal d'evitar projeccions i cops als ulls. 

- Al realitzar treballs de neteja amb aire a pressió. 

Cremades 

Els soldadors utilitzaran l'equip complet de protecció. 

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

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

Incendis-Explosions 

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

Els equips oxicetilènics portaran incorporats vàlvules d'antirretrocés. 

Vibracions, lumbàlgies 

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

Punxades i talls 

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

Interferència amb línies elèctriques, telèfons, enllumenat 
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Si la interferència es produeix per circulació de vehicles o màquines sota la línia, s'utilitzaran 
gàlibs en ambdós costats de la mateixa i cartells avisadors del risc. 

Sorolls 

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

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

Ensorraments d'excavacions 

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

Intoxicacions per fums, pintures, etc. 

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

Radiacions 

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

Interferències amb servei d’aigua i xarxa de clavegueres 

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

Dites rases hauran de senyalitzar-se i protegir-se adequadament per a informació dels 
ciutadans, acotant la zona de treball i aplecs de materials per tal d’evitar tot tipus de perill. 

E.1.7.4. Formació 

A la contractació de cada treballador i periòdicament, s'informarà de les mesures de 
seguretat i salut que hauran d'adoptar-se en el treball, així com de la obligatorietat que tenen 
de complir-les. 
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Abans de començar el treball haurà de comprovar-se que cada operari coneix perfectament 
l'ús de les eines, útils i maquinària que se'l faciliti, i que les utilitza sense perill per si mateix i 
per les persones de l'entorn. En altre cas s'haurà de facilitar l'ensenyament i les normes 
necessàries per garantir el citat fi. 

E.1.7.5. Serveis sanitaris i primers auxilis 

Reconeixement mèdic 

Tot el personal que comenci a treballar en l'obra haurà de passar un reconeixement mèdic 
previ al treball, i que serà repetit en el període d'un any. 

S'analitzarà l'aigua destinada al consum dels treballadors per tal de garantir la seva 
potabilitat, si no procedeix de la xarxa de proveïment de la població. 

Farmaciola 

Es disposarà d'una farmaciola contenint el material especificat en l'Ordenança General de 
Seguretat i Higiene en el Treball. 

Assistència a accidentats 

S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents Centre Mèdics a on hauran de 
traslladar-se els accidentats pel seu més ràpid i efectiu tractament. 

És molt convenient disposar a l'obra, i en lloc ben visible, d'una llista de telèfons i direccions 
dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc., per garantir un ràpid 
transport dels accidentats als centres d'assistència. 

E.1.7.6. Serveis comuns 

Es disposarà de vestuaris i serveis higiènics degudament dotats. 

El vestuari disposarà de caselles individuals amb clau, seients i calefacció. 

Els serveis higiènics tindran lavabo i miralls. 

 

E.1.8. Prevenció de riscs de danys a tercers 

Es senyalitzaran els accessos a l’obra d’acord amb la normativa vigent. Es col·locaran 
cartells que prohibeixin l’entrada de persones i vehicles aliens. 
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Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada 
s’ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d’impedir que 
persones alienes a l’obra puguin entrar. 

Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a d’interior de l’obra com en relació amb 
els vials exteriors. 

Comprovació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, edificacions 
veïnes). 

Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones). 

 

E.1.9. Senyalització d’obra 

Les excavacions properes a carreteres, camins, zones urbanes, etc., es senyalitzaran per tal 
d’evitar accidents de curiosos. 

La senyalització haurà de ser aprovada per la Direcció Facultativa, i pot estar sotmesa a 
variacions al llarg de l’obra, en base a necessitats o modificacions que puguin presentar-se. 
Hauran, en tot cas, d’ajustar-se a la instrucció 8-3 I.C.: Senyalització d’obres. 

 

E.1.10. Pressupost de seguretat i salut 

El Pressupost d’Execució Material del Projecte és de DEU MIL DOS CENTS NORANTA 
NOU EUROS  (9.191,32 €). 

                              

 

       Barcelona, maig de 2006 

 

L'autor del Projecte 

         Oscar Martín Raya 

Enginyer Industrial 
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E.2 Plec de Condicions 

E.2.1. Disposicions legals d’aplicació 

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

Són d’obligat compliment totes les disposicions que segueixen: 

• Disposicions mínimes de seguretat i salut que han d’aplicar-se en obres de 
construcció temporals o mòbils (Directiva 92/57/CEE de 24 de Juny)(DO: 26/08/92) 

• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de construcció (Reial Decret 
1627/1997, de 24 d’octubre) (BOE 25-10-1997). Transposició de la Directiva 
92/57/CEE. Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d’inclusió d’Estudi de Seguretat 
 i Higiene en projectes d’edificació i obres públiques. 

• Prevenció de riscos laborals (Llei 31/1995 de 8 de novembre)(BOE:10/11/95) 

Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 

• Reglament dels serveis de prevenció (Reial Decret 39/1997, de 17 de gener) 

• Disposicions mínimes en matèria de senyalització, de seguretat i salut en el treball 
(Reial Decret 485/1997 de 14 d’abril)(BOE 23-04-1997) 

• Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball (Reial Decret 
486/1997 de 14 d’abril)(BOE 23-04-1997). En el capítol 1 exclou les obres de 
construcció però el RD 1627/1997 l’esmenta en quant a escales de mà.  Modifica i 
deroga alguns capítols de la Ordenança de Seguretat i Higiene en el treball ( 
Ordenança 09/03/1971) 

•   Disposicions mínimes  de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de 
càrregues que comportin riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors 
(Reial Decret 487/1997 de 14 d’abril)(BOE 23-04-1997) 

• Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball amb equips que inclouen 
pantalles de visualització (Reial Decret 488/1997 de 14 d’abril)(BOE 23-04-1997) 

• Protecció dels treballadors contra riscos relacionats amb l’exposició a agents 
biològics durant el treball (Reial Decret 664/1997 de 12 de maig)(BOE 24-05-1997) 
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• Protecció dels treballadors contra riscos relacionats amb la exposició a agents 
cancerígens durant el treball (Reial Decret 665/1997 de 12 de maig)(BOE 24-05-
1997) 

• Disposicions mínimes de seguretat i salut, relatives a la utilització pels treballadors 
d’equips de protecció individual (Reial Decret 773/1997 de 30 de maig)(BOE 12-06-
1997) 

• Disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilització pels treballadors dels 
equips de treball (Reial Decret 1215/1997 de 18 de juliol)(BOE 07-08-1997). 

Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball. 

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenança de Seguretat i Higiene en el treball 
(O. 09/03/1971) 

• Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la Construcció  
(Ordenança de 20 de maig de 1952 )(BOE 15-06-1952). 

   Modificacions: O. de 10 de desembre de 1953 (BOE 22/12/53) 

   O. de 23 de setembre de 1966 (BOE 01/10/66) 

   Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 gener de 1956 

• Reglament general sobre Seguretat i Higiene (Ordenança de 31 de gener de 1940. 
Bastides: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40) 

• Ordenança del Treball per les industries de la Construcció, Vidre i Ceràmica 
(Ordenança de 28 d’agost de 1970 Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II) (BOE 
05/09/70; 09/09/70) 

Correcció d’errades: BOE: 17/10/70  

• Model de llibre de incidències corresponent a les obres en que sigui obligatori l’estudi 
de Seguretat e Higiene ( Ordenança de 20 de setembre de 1986)(BOE: 13/10/70) 

Correcció d’errades: BOE: 31/10/86 

• Nous models per a la notificació de accidents de treball e instruccions per al seu 
compliment i tramitació.( Ordenança de 16 de desembre de 1987)(BOE: 29/12/87) 
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• Senyalització, abalisament, neteja i acabament d’obres fixes en vies fora de població 
(Ordenança de 31 d’agost de 1987)(BOE: 18/09/87)   

• Reglament d'Aparells Elevadors per a Obres (Ordenança de 23 de maig de 1977) ( 
BOE 14/06/1977) 

Modificació: Ordenança de 7 de març de 1981 (BOE: 14/03/81) 

• Instrucció Tècnica complementària MIE-AEM 2 del Reglament d’Aparells d’Elevació i 
manutenció referent a grúes-torre desmuntables per a obres. (Ordenança de 28 de 
juny de 1988) (BOE 07/07/88) 

Modificació: Ordenança de 16 d’abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 

• Reglament sobre seguretat dels treballs amb risc d’amiant (Ordenança de 31 
d’octubre de 1984) (BOE 07/11/84) 

• Normes complementàries del Reglament sobre seguretat dels treballs amb risc 
d’amiant (Ordenança de 7 de gener de 1987) (BOE 15/01/87) 

• Protecció als treballadors front als riscs derivats de l’exposició al soroll durant el 
treball (Reial Decret 1316/1989 de 27 d’octubre) (BOE 02/11/89) 

• Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball (Ordenança de 9 de març de 
1971) (BOE 16 i 17/03/1971) 

Correcció d’errades: BOE: 06/04/71 

Modificació:  BOE: 02/11/89 

Derogats alguns capítols per: Llei 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 
664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 i  RD 1215/1997 

• S’aprova el model de Llibre d’Incidències en obres de construcció (Ordenança de 12 
de gener de 1998 )(DOG: 27/01/98) 

• Resolucions aprovatòries de Normes Tècniques Reglamentàries per a diferents 
mitjans de protecció personal dels treballadors: 

·R. de 14 de desembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metàl·lics 

·R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectors auditius 

·R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantalles per a soldadors 
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 Modificació: BOE: 24/10/75 

·R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guants aïllants de electricitat 

 Modificació: BOE: 25/10/75 

·R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calçat de seguretat contra riscos 
mecànics 

 Modificació: BOE: 27/10/75 

·R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetes aïllants de maniobres 

 Modificació: BOE: 28/10/75 

·R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equips de protecció personal de vies 
respiratòries. Normes comuns i adaptadors facials 

 Modificació: BOE: 29/10/75 

·R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equips de protecció personal de vies 
respiratòries: filtres mecànics 

 Modificació: BOE: 30/10/75 

·R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equips de protecció personal de vies 
respiratòries: mascares auto-filtrants 

 Modificació: BOE: 31/10/75 

·R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equips de protecció personal de 
vies respiratòries: filtres químics i mixtos contra amoníac 

 Modificació: BOE: 01/11/75 

• Reglament de Seguretat en les Máquines (Reial Decret 1495/1986, 25 de maig) 
(BOE 21/07/86). 

• Norma sobre Senyalització de Seguretat en els centres locals de treball (Reial Decret 
1403/1986, 9 de maig) (BOE 08/07/86). 

• Estatut dels Treballadors (Llei 8/1980 de 10 de març) (BOE 14/03/80). 
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• Homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors (Normes Tècniques 
Reglamentàries NT) (BOE 29/05/74). 

• Reglamentació Electrotècnica per Baixa Tensió (Decret 2413/1972, 20 de setembre). 
Instruccions Complementàries (O.M. 31/10/73). 

• Comitès de Seguretat i Higiene en el Treball (Decret 423/1971 de 11 de març) (BOE 
16/03/71). 

• Pla Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (O.M. 09-03-1971) (BOE 11/03/71). 

• Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió (Decret 3151/1968, 28 
de novembre). 

• Reglament dels Serveis Mèdics d'Empreses (O.M. 21/11/59) (BOE 27/11/59). 

• Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció. 

• Altres disposicions oficials relatives a la Seguretat i Higiene i Medicina del Treball, 
que puguin afectar als treballadors que realitzin l’obra, a tercers o al medi ambient. 

I totes aquelles Normes i Reglaments en vigor durant l’execució de les obres, que puguin no 
coincidir amb les vigents en el moment de la redacció de l'Estudi. 

 

E.2.2 Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra 

L’article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’acció preventiva 
recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre)" durant l’execució de l’obra i en particular en les següents activitats: 

a) El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja 

b) L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 
condicions d’accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 
instal·lacions i dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, amb objecte de corregir els 
defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors 
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e) La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats 

g) L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes 

h) L’adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu que s’haurà 
de dedicar a les diferents feines o fases del treball 

i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es 
realitzi a l’obra o prop de l’obra. 

 

Els principis d’acció preventiva establerts a l’article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

1 L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d’acord 
 amb els següents principis generals: 

a) Evitar riscos 

b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

c) Combatre els riscos a l’origen 

d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs 
de treball, l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el 
treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 

e) Tenir en compte l’evolució de la tècnica 

f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l’organització 
del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors 
ambientals en el treball 

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 

i) Donar les degudes instruccions als treballadors 
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2 L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en 
matèria de seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines. 

3 L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els 
treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de 
risc greu i específic. 

4 L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i 
imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es 
tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures 
preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui 
substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més 
segures. 

5 Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir com 
a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l’empresa respecte dels seus 
treballadors, els treballadors autònoms respecte d’ells mateixos i les societats cooperatives 
respecte els socis, l’activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

 

E.2.3. Condicions dels medis de protecció 

Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva, tindran fixat un 
període de vida útil, rebutjant-se al seu termini. 

Quan per les circumstàncies de treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una 
determinada peça o equip, es reposarà aquesta, independentment de la durada prevista o 
data de lliurament 

Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim pel que fos 
concedit (per exemple, per un accident) serà rebutjada i reposada al moment. 

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més amplitud o toleràncies de les admeses pel 
fabricant, seran reposades immediatament. 

L’ús d’una peça o equip de protecció mai presentarà un risc en si mateix. 

E.2.3.1. Proteccions Personals 

Tot element de protecció personal s'ajustarà a les Normes d'Homologació del Ministeri de 
Treball (O.M. 17-05-1974) (BOE 29-05-1974), sempre que existeixi en el mercat.  
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En els casos en que no existeixi Norma d'Homologació oficial, seran de qualitat adequades a 
les seves respectives prestacions. 

E.2.3.2. Proteccions Col·lectives 

Tanca per a contenció de vianants i talls de trànsit 

Consistirà en una estructura metàl·lica de plafó rectangular vertical, amb els costats més 
grans horitzontals de 2.5 a 3 metres i menors, verticals, de 0.9 a 1.1 metres. 

L’estructura principal, marc perimetral, estarà constituïda per perfils metàl·lics buits o 
massissos, la secció dels quals tingui com a mínim un mòdul resistent de 1 centímetre cúbic. 

Els perfils secundaris o intermedis tindran una secció amb mòdul resistent mínim de 0.15 
centímetres cúbics. 

Els punts de recolzament, solidaris amb l'estructura principal, estaran formats per perfil 
metàl·lics i els punts de contacte amb el terra distaran com a mínim 25 centímetres del plànol 
del plafó. 

Cada mòdul, disposarà d'elements adequats per a establir unió amb el contingut, de forma 
que pugui formar-se una tanca contínua. 

Senyals de Seguretat 

Estaran d'acord amb la normativa vigent, Reial Decret 1403/1986, de 9 de maig (BOE núm. 
162, del 8 de juliol). 

Es disposaran sobre suports o adossats a murs, pilars, màquines, etc. 

Senyalització provisional d'Obra (Trànsit) 

Vindrà regulada per la Instrucció 8-3 I.C. sobre la senyalització d'Obres. Els croquis de 
senyalització estaran autoritzats per la Direcció Facultativa. 

Interruptors i relès diferencials 

La sensibilitat mínima dels interruptors i relès diferencials serà per a enllumenat, de 30 mA, i 
per a força, de 300 mA. La resistència de les preses de terra no serà superior a la que 
garanteixi, d'acord amb la sensibilitat de l'interruptor diferencial, una tensió de contacte 
indirecte màxima de 25 Volts. 

Es mesurarà la seva resistència periòdicament i, almenys, en l’època més seca de l’any. 
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Interruptors i relès hauran de disparar-se o provocar el tir de l’element de tall de corrent quan 
la intensitat de defecte estigui compresa entre 0,5 i 1 vegades la intensitat nominal de 
defecte. 

Posta a terra 

Les postes a terra estaran d'acord amb l'exposat a la MI-BT 039 del Reglament Electrotècnic 
per a Baixa Tensió. 

Pòrtics limitadors de gàlib 

Disposaran de llinda degudament senyalitzada. 

Topalls de desplaçament de vehicles 

Es podrà realitzar amb un parell de taulons embridats, fixats al terreny per mitjà de rodons 
clavats al mateix, o qualsevol altra manera eficaç. 

Xarxes 

Seran de poliamida. Les seves característiques generals seran tal que compliran, amb 
garantia, la funció protectora per a la que estan previstes. 

Cables de subjecció del cinturó de seguretat, els seus ancoratges, suports i 
ancoratges de xarxes 

Tindran suficient resistència per tal de suportar els esforços a que puguin estar sotmesos 
d'acord amb la seva funció protectora. 

Baranes 

Estaran fermament subjectades al pis que tracten de protegir, o a estructures fermes a nivell 
superior o lateral. 

L’altura serà com a mínim de 90 centímetres sobre el pis, i el buit existent entre barana i 
sòcol estarà protegit per una bancada longitudinal. 

L’execució de la barana serà tal que ofereixi una superfície amb absència de parts tallades o 
punxents, que puguin causar ferides. 

El sòcol tindrà una altura mínima de 20 centímetres. 
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Extintors 

Seran adequats, en agent extintor i mida, al tipus d’incendi previsible, i es revisaran cada sis 
mesos com a màxim. 

Mitjans auxiliars de topografia 

Aquests mitjans tal com cintes, banderoles, mires, etc., seran dielèctrics, degut al risc 
d’electrocució. 

 

E.2.4. Serveis de prevenció 

E.2.4.1. Servei tècnic de Seguretat i Salut 

L'empresa constructora haurà de comptar amb l'assessorament del coordinador en matèria 
de seguretat i salut, que tindrà per missió la prevenció de riscos que puguin presentar-se 
durant l'execució dels treballs i assessorar al Cap d'Obra sobre les mesures de seguretat a 
adoptar. 

E.2.4.2. Servei Mèdic 

L'empresa constructora disposarà d'un Servei Mèdic d'Empresa propi o mancomunat. 

 

E.2.5. Pla de seguretat i salut en el treball 

El contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, on s’analitzin, 
estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present Estudi. 

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. Quan no sigui necessària la designació de coordinador, la 
Direcció Facultativa assumirà les seves funcions. 

El Pla de Seguretat i Salut estarà a la obra a disposició permanent de la Direcció Facultativa. 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel 
seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en 
coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 
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Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-
contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes 
les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral 
competent, segons model inclòs a l'anex III del Reial Decret. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure 
el Pla de Seguretat i Salut. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la 
Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels 
treballadors, podrà aturar  l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran 
de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

 

E.2.6. Coordinador en matèria de seguretat i salut 

Quan en l’execució de l’obra intervingui més d’una empresa constructora, subcontractista i/o 
autònoms, el promotor designarà un coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant 
l’execució de l’obra. 

El coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra haurà de coordinar 
l’aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, i coordinar les activitats de 
l’obra per tal que els contractistes i , en el seu cas, subcontractistes i/o autònoms apliquin de 
forma coherent i responsable els principis de l’acció preventiva recollits en l’article 15 de la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

Haurà d’aprovar el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel Contractista, organitzar la 
coordinació d’activitats empresarials, coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació 
correcta dels mètodes de treball i adoptar les mesures necessàries perquè només les 
persones autoritzades puguin accedir a l’obra. 

La direcció facultativa assumirà aquestes funcions quan la designació d’un coordinador en 
matèria de seguretat i salut no sigui necessària.  
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E.2.7. Vigilants de seguretat i comitè de seguretat i salut en el 
treball 

L'empresa constructora tindrà nomenat o nomenarà un Vigilant de Seguretat que serà, o un 
Tècnic del Servei Tècnic de Seguretat i Salut o un monitor de seguretat o socorrista. En tot 
cas, serà persona degudament preparada en aquesta matèria. El Vigilant de Seguretat tindrà 
al seu càrrec les següents missions: 

Promoure l'interès o cooperació dels operaris en ordre a la Seguretat i Salut en el Treball. 

Comunicar per ordre jeràrquic, o, en el seu defecte, directament a l'empresari, les situacions 
de perill que puguin produir-se en qualsevol lloc de treball, i proporcionar les mesures que, al 
seu judici, puguin adoptar-se. 

Examinar les condicions relatives a l'ordre, neteja, ambient, instal·lacions, màquines, eines, 
etc., i comunicar a l'Empresa l'existència de riscs que puguin afectar a la vida o salut dels 
treballadors, amb objecte de que siguin posades en pràctica les oportunes mesures de 
prevenció. 

Prestar, com qualsevol monitor de seguretat o socorrista, els primers auxilis en els accidents. 
Així mateix, prendrà les mesures oportunes, en cas necessari, perquè els accidentats rebin 
la immediata assistència sanitària que el seu estat o situació pogués requerir. 

Les funcions del Vigilant de Seguretat seran compatibles amb les que normalment 
desenvolupi en l'Empresa. 

  

E.2.8. Instal·lacions mèdiques 

La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material consumit. 

 

E.2.9. Instal·lacions d’higiene i benestar 

Es disposarà de vestidors, serveis higiènics i menjadors degudament dotats. 

El vestidor disposarà de caselles individuals amb clau, seients i calefacció. 

Els serveis higiènics tindran lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per cada deu 
treballadors, i un WC per cada vint-i-cinc treballadors, disposant de miralls i calefacció. 



Noves instal·lacions E.T.S. Grupo TITAN  Pág. 49 

 

 

El menjador disposarà de taules i seients amb espatllera, piques de rentar plats, escalfador 
de menjars, calefacció i un recipient per deixalles. 

Per a la neteja i conservació dels locals, es disposarà d'un treballador amb la dedicació 
necessària. 

 

E.2.10 Condicions tècniques particulars 

Les característiques de la obra no presenten unes condicions per les quals s’hagin d’afegir 
altres condicions tècniques particulars excepte el fet de recordar que durant les tasques de 
col·locació dels forjats s’ha de fer servir xarxes de protecció horitzontal en tot cas. 
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E.3. Plànols 

E.3.1 Emplaçament 
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E.3.2 Secció esquemàtica 
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E.3.3 Planta esquemàtica 
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E.3. Elements de protecció 

Tanca de protecció perimetral de forjats: 

 

Tanca de protecció en escales: 
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Escala de mà: 
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E.4 Pressupost 

E.4.1 Amidaments 

Nº DESCRIPCIÓ Nº PREU PREU
ORDRE UNITATS UNITARI TOTAL

CAPÍTOL I : PROTECCIONS INDIVIDUALS

01.01 Ut. Casc de seguretat homologat 5
01.02 Ut. Ulleres antipols i antimpactes 5
01.03 Ut. Mascara de respiració antipols 5
01.04 Ut. Protector auditiu 5
01.05 Ut. Mono de treball 5
01.06 Ut. Impermeable 5
01.07 Par. Guants de goma fins 5
01.08 Par. Guants de cuir 5
01.09 Par. Botes impermeables a l'aigua i a la humitat 5
01.10 Par. Botes de seguretat de cueir 5
01.11 Ut. Cinturó de seguretat 5

CAPÍTOL II : PROTECCIONS COLECTIVES

02.01 Hr. Mà d'obra de Brigada de Seguretat empleada en manteniment i reposició
de proteccions 20

02.02 M2. Malla protecció 200
02.03 Ml. Barana de protecció de travesers de fusta i suports metàl·lics 170
02.04 Ml. Xarxa de seguretat en perímetre de forjat, inclos anclatges de xarxa,

pescants i cordes de posicionamient i subjecció 80

CAPÍTOL III : INSTAL·LACIONS DE HIGIENE I BENESTAR

03.01 Mes. Lloguer de barracó per a vestuaris 4
03.02 Ut. Banc de fusta amb capacitat per a 4 persones 2
03.03 Mes. Lloguer de caseta sanitària 4
03.04

Hr. Mà d'obra empleada en neteja i conservació d'instal·lacions de personal 50

CAPÍTOL IV : SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I HIGIENE

04.01
Hr. Tècnic de Seguretat de recolzament a obra en visites de Coordinació i
Formació 40

CAPÍTOL V : MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS

05.01 Ut. Farmaciola 1
05.02 Ut. Reposició material sanitari durant el transcurs de l'obra 1
05.03 Ut. Reconeixement mèdic obligatori 5

CAPÍTOL VI : FORMACIÓ I REUNIONS D'OBLIGAT CUMPLIMENT

06.01 Hr. Formació en Seguretat i Higiene en el Treball 25  
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E.4.2. Quadre de preus 

Nº DESCRIPCIÓ Nº PREU PREU
ORDRE UNITATS UNITARI TOTAL

CAPÍTOL I : PROTECCIONS INDIVIDUALS

01.01 Ut. Casc de seguretat homologat 5 4,51
01.02 Ut. Ulleres antipols i antimpactes 5 9,02
01.03 Ut. Mascara de respiració antipols 5 3,01
01.04 Ut. Protector auditiu 5 15,03
01.05 Ut. Mono de treball 5 15,03
01.06 Ut. Impermeable 5 11,42
01.07 Par. Guants de goma fins 5 5,11
01.08 Par. Guants de cuir 5 3,91
01.09 Par. Botes impermeables a l'aigua i a la humitat 5 21,04
01.10 Par. Botes de seguretat de cueir 5 27,05
01.11 Ut. Cinturó de seguretat 5 95,26

CAPÍTOL II : PROTECCIONS COLECTIVES

02.01 Hr. Mà d'obra de Brigada de Seguretat empleada en manteniment i reposició
de proteccions

20 21,04

02.02 M2. Malla protecció 200 0,9
02.03 Ml. Barana de protecció de travesers de fusta i suports metàl·lics 170 10,13
02.04 Ml. Xarxa de seguretat en perímetre de forjat, inclos anclatges de xarxa,

pescants i cordes de posicionamient i subjecció
80 11,69

CAPÍTOL III : INSTAL·LACIONS DE HIGIENE I BENESTAR

03.01 Mes. Lloguer de barracó per a vestuaris 4 154,05
03.02 Ut. Banc de fusta amb capacitat per a 4 persones 2 34,13
03.03 Mes. Lloguer de caseta sanitària 4 67,61
03.04 Hr. Mà d'obra empleada en neteja i conservació d'instal·lacions de personal

50 21,04

CAPÍTOL IV : SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I HIGIENE

04.01 Hr. Tècnic de Seguretat de recolzament a obra en visites de Coordinació i
Formació 40 36,06

CAPÍTOL V : MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS

05.01 Ut. Farmaciola 1 28,62
05.02 Ut. Reposició material sanitari durant el transcurs de l'obra 1 30,05
05.03 Ut. Reconeixement mèdic obligatori 5 94,36

CAPÍTOL VI : FORMACIÓ I REUNIONS D'OBLIGAT CUMPLIMENT

06.01 Hr. Formació en Seguretat i Higiene en el Treball 25 36,06  
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E.4.3 Pressupost 

Nº DESCRIPCIÓ Nº PREU PREU
ORDRE UNITATS UNITARI TOTAL

CAPÍTOL I : PROTECCIONS INDIVIDUALS

01.01 Ut. Casc de seguretat homologat 5 4,51 22,55
01.02 Ut. Ulleres antipols i antimpactes 5 9,02 45,10
01.03 Ut. Mascara de respiració antipols 5 3,01 15,05
01.04 Ut. Protector auditiu 5 15,03 75,15
01.05 Ut. Mono de treball 5 15,03 75,15
01.06 Ut. Impermeable 5 11,42 57,10
01.07 Par. Guants de goma fins 5 5,11 25,55
01.08 Par. Guants de cuir 5 3,91 19,55
01.09 Par. Botes impermeables a l'aigua i a la humitat 5 21,04 105,20
01.10 Par. Botes de seguretat de cueir 5 27,05 135,25
01.11 Ut. Cinturó de seguretat 5 95,26 476,30

TOTAL CAPITOL I 1051,95

CAPÍTOL II : PROTECCIONS COLECTIVES

02.01 Hr. Mà d'obra de Brigada de Seguretat empleada en manteniment i reposició
de proteccions 20 21,04 420,80

02.02 M2. Malla protecció 200 0,9 180,00
02.03 Ml. Barana de protecció de travesers de fusta i suports metàl·lics 170 10,13 1722,10
02.04 Ml. Xarxa de seguretat en perímetre de forjat, inclos anclatges de xarxa,

pescants i cordes de posicionamient i subjecció 80 11,69 935,20

TOTAL CAPITOL II 3258,10

CAPÍTOL III : INSTAL·LACIONS DE HIGIENE I BENESTAR

03.01 Mes. Lloguer de barracó per a vestuaris 4 154,05 616,20
03.02 Ut. Banc de fusta amb capacitat per a 4 persones 2 34,13 68,26
03.03 Mes. Lloguer de caseta sanitària 4 67,61 270,44
03.04 Hr. Mà d'obra empleada en neteja i conservació d'instal·lacions de personal 50 21,04 1052,00

TOTAL CAPITOL III 2006,90
CAPÍTOL IV : SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I HIGIENE

04.01 Hr. Tècnic de Seguretat de recolzament a obra en visites de Coordinació i
Formació 40 36,06 1442,40

TOTAL CAPITOL IV 1442,40
CAPÍTOL V : MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS

05.01 Ut. Farmaciola 1 28,62 28,62
05.02 Ut. Reposició material sanitari durant el transcurs de l'obra 1 30,05 30,05
05.03 Ut. Reconeixement mèdic obligatori 5 94,36 471,80

TOTAL CAPITOL V 530,47
CAPÍTOL VI : FORMACIÓ I REUNIONS D'OBLIGAT CUMPLIMENT

06.01 Hr. Formació en Seguretat i Higiene en el Treball 25 36,06 901,50

TOTAL CAPITOL VI 901,50  
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E.4.4 Resum de Pressupost 

RESUM PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT INCLOS EN L'ESTUDI DE SEGURETAT

CAPÍTOL I. PROTECCIONS INDIVIDUALS 1051,95
CAPÍTOL II. PROTECCIONS COLECTIVES 3258,10
CAPÍTOL III. INSTAL·LACIONS DE HIGIENE I BENESTAR 2006,90
CAPÍTOL IV. SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I HIGIENE 1442,40
CAPÍTOL V. MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS 530,47
CAPÍTOL VI. FORMACIÓ I REUNIONS D'OBLIGAT COMPLIMENT 901,50

TOTAL PRESSUPOST 9191,32
(NOU MIL CENT NORANTA UN EUROS)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


