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B.1  DADES DE L’OBRA 

 

Tipus d’obra: Urbanització i reacondicionament de nau existent.  

Emplaçament:   Veïnat de Valldeix. Parc del Manteniment. Mataró. 

Promotor:    Servei de Manteniment.  
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B.2  DADES TÈCNIQUES DE L’EMPLAÇAMENT 

 

B.2.1  Condicions de l’emplaçament: 

Actualment els serveis de Manteniment de l’Ajuntament de Mataró, tenen els seus 
magatzems a diversos punts de la ciutat. Es preveu el trasllat de tots ells a les noves 
instal·lacions projectades al veïnat de Valldeix.  

Amb els objectius de: Desocupar espais que està previst destinar a altres usos, concentrar 
els magatzems en un sòl punt i disposar de l’espai necessari per poder ubicar tant el material 
actual com el que es preveu que la ciutat vagi incorporant en els propers anys, es redacta el 
present projecte per habilitar una part de les naus de l’Edifici del Pericó, i urbanitzar els 
terrenys adjacents.  

 

B.2.2  Descripció de les obres  

 

Es poden veure a la memòria del projecte bàsic.  
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B.3 COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 
D’OCTUBRE SOBRES DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ. 

 

B.3.1  INTRODUCCIÓ. 

 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució d’aquesta obra, les 
previsions respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com 
informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els 
previsibles treballs posteriors de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per dur a terme les 
seves obligacions en el terreny de prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual 
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 

En base a l’article 7é, i en aplicació d’aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista 
ha d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiïn, 
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l’inici de l’obra pel Coordinador de 
Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o, quan no n’hi hagi, per la Direcció Facultativa. 
En cas d’obres de les Administracions Públiques s’haurà de sotmetre a l’aprovació d’aquesta 
Administració. 

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. 

Tanmateix es recorda que, segons l’article 15é del Reial Decret, els contractistes i 
sotcontratistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada a totes 
les mesures de seguretat i salut a l’obra. 
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Abans del començament dels treballs el promotor haurà d’efectuar un avis a l’autoritat laboral 
competent, segons model inclòs a l’annex 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 i del 
promotor no eximiran de les responsabilitats als contractistes o als sots-contractistes (article 
11è). 

 

B.3.2  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’article 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: 

 

-  El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 

-  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. 

-  La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

-  Els 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. 

-  La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses. 
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-  La recollida de materials perillosos utilitzats. 

-  L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes. 

-  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. 

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

-  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: 

-  Evitar riscos. 

-  Avaluar els riscos que no es puguin evitar. 

-  Combatre els riscos a l’origen. 

-  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 reduït els treballs monòton i repetitiu i reduir els 
efectes del mateix a la salut. 

-  Tenir en compte l’evolució tècnica. 

-  Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill. 

-  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. 

-  Adoptar les mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la 
individual. 

-  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 les 
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 treballadors. 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 dels socis, l’activitat dels quals 
consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

 

B.3.3  IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra 
establertes a l’annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, s’enumeren a 
continuació els riscos particulars de diferents treballs d’obra, tot i considerant que alguns 
d’ells es poden donar durant tot el procés d’execució de l’obra o bé ser aplicables a d’altres 
feines. 

 

S’haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, 
talls, cremades, erosions i cops , havent-se d’adoptar en cada moment la postura més adient 
pel treball que es realitzi. 

A més. s’ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d’edificació 
veïnes, i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d’incendi. 
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Tanmateix, els riscos relacionats s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment, ...)  

 

MITJANS I MAQUINÀRIA. 

 

– Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades. 

– Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, 
gas, ...) 

– Desplom i/o caiguda de maquinària d’obra (sitjes, grues). 

– Riscos derivats del funcionament de grues. 

– Caiguda de la càrrega transportada. 

– Generació excessiva de pols o emanacions de gasos tòxics. 

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

– Cops i ensopegades. 

– Caiguda de materials, rebots. 

– Ambient excessivament sorollós. 

– Contactes elèctrics directes o indirectes. 

– Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 

 

TREBALLS PREVIS 

 

– Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, 
gas, ...) 



Pàg. 10  Annex B: Estudi de Seguretat i Salut - Memòria 

 

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

– Cops i ensopegades. 

– Caigudes de materials, rebots 

– Sobre esforços per postures incorrectes. 

– Bolcada de piles de materials 

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

 

 

MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS 

 

– Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, 
gas, ...). 

– Generació excessiva de pols o emanacions de gasos tòxics. 

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

– Cops i ensopegades. 

– Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques. 

– Caiguda de materials. rebots. 

– Ambient excessivament  sorollós. 

– Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases. 

– Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes. 

– Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 

– Sobre esforços per postures incorrectes. 
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– Riscos derivats del desconeixement del sòl excavar. 

 

INSTAL·LACIONS 

– Atropellaments. 

– Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, 
gas, ...). 

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

– Talls i punxades. 

– Cops i ensopegades. 

– Caiguda de materials. rebots. 

– Emanacions de gasos en obertures de pous morts. 

– Contactes elèctrics directes o indirectes. 

– Ambient excessivament  sorollós. 

– Sobre esforços per postures incorrectes. 

– Caigudes de pals i antenes. 

– Incendis. 

– Projecció de partícules als ulls. 

ALTRES 

– Riscos produïts per agents atmosfèrics. 

– Riscos elèctrics. 

– Riscos d’incendi. 
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RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS 
ESPECIALS (Annex II del R.D. 1627/1997). 

1. Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda 
d’altura, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats o l’entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc 
d’especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels 
treballadors sigui legalment exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica 
obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs en la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 

5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 

6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de 
terres subterranis. 

7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

8. Treballs realitzats en comptes d’aire comprimit. 

9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 

B.3.4  MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

Com a criteri general primaran col·lectives en front les individuals. A més, s’hauran 
de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines 
de treball. D’altra banda els medis de protecció hauran d’estar homologats segons la 
normativa vigent. 

Tanmateix, les mesures relacionades s’hauran de tenir en compte pels previsibles 
treballs posteriors (reparació, manteniment, ...) 
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MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

– Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les 
diferents feines i circulació 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 
maquinària. 

– Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les 
tasques de càrrega i descàrrega. 

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

– Els elements de les instal·lacions han d’estar amb les seves proteccions 
aïllants. 

– 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, blocatge, 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 l’adequació de les solucions d’execució a l’estat real dels 
elements (subsòl, edificacions veïnes). 

– Comprovació d’apuntalaments, condicions d’estrebats i pantalles de 
protecció de rases. 

– Utilització de paviments antilliscants. 

– Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

– Col·locació de xarxa en forats horitzontals. 
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– Protecció de forats i façanes per evitar caigudes d’objectes (xarxes, 
lones). 

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

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

– Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes. 

 

MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

– Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de 
partícules. 

– Utilització de calçat de seguretat. 

– Utilització de casc homologat. 

– A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció 
caldrà establir punts d’ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó 
de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria. 

– Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb 
materials agressius i minimitzar el risc de talls i punxades. 

– Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament 
sorollosos. 

– Utilització de mandils. 

– Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d’un operari en 
els treballs amb perill d’intoxicació. Utilització d’equips de 
subministrament d’aire. 

 

MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

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

– Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les 
tasques de càrrega i descàrrega. 

– Comprovació de l’adequació de les 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). 

B.3.5  PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d’una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa 
vigent. 

S’informarà a l’inici de l’obra de la situació dels diferents centre mèdics als quals 
s’hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l’obra i en lloc ben 
visible, d’una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per urgències, 
ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 

 

 

Mataró, maig de 2009 

El Redactor del Projecte  

 

 

David Carbó Gonzalez 
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PLEC 

 
  

1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
  

 
1.1. Identificació de les obres 

 
Projecte de les obres bàsiques del Parc del Manteniment de Mataró i reacondicionament 
de la nau existent. 

  
 
1.2. Objecte 

 
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt 
d'especificacions que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
com a document de Gestió Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de 
l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars 
d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), 
Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les 
tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran de manar l’execució de 
qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació 
no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques que es derivin 
d’entendre com a normes d’aplicació: 

 
− Tots aquells continguts al: 

• Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel 
Centre Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de 
Col·legis d’Arquitectes i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció 
General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 

• ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació 
d’Obres de l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de 
Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas d'Obra Pública) 

b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes 
Tecnològiques de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i 
posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo’‘. 

c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les 
companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment de 
l’oferta. 

  
 
1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 
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Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 
‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució 
d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del 
mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització 
de l'obra, contenint com a mínim els  següents documents: 

Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que 
hagin d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui preveure; 
identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant a 
l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació dels 
riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats  
anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions 
tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant 
la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives. 

Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes 
legals i reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques 
pròpies de l'obra que es tracti, així com les prescripcions que s'hauran 
 de complir en relació amb les característiques, l'ús i la conservació de 
les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius. 

Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor 
definició i comprensió de les mesures preventives definides a la 
Memòria, amb expressió de les especificacions tècniques 
necessàries.  

Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin 
estat definits o projectats. 

Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i 
execució de l'Estudi de Seguretat i Salut. 

  
 
1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 

 

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el 
seu cas, del Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que 
l'integren, coherents amb el contingut del Projecte, i recollir les mesures 
preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats o reduïts a 
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la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els terminis i 
circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 

El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de 
Seguretat i Salut són documents contractuals, que restaran incorporats al 
Contracte i, per tant, són d’obligat acompliment, llevat modificacions degudament 
autoritzades. 

La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i 
estan constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els 
Detalls Gràfics d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 

Els esmentats documents informatius representen només una opinió 
fonamentada de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi 
que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes 
dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d’informació que el 
Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant 
el Contractista no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap 
modificació de les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als 
documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document 
contractual. 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de 
no obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als 
documents informatius de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques 
Particulars, en cas d’incloure’s aquestes com a document que complementi el 
Plec de Condicions Generals del Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en 
les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents 
tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, 
haurà de ser executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, 
sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin 
suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i aquestes 
tinguin preu al Contracte. 

  
 
2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET 



Pàg. 6  Annex B: Estudi de Seguretat i Salut - Plec de condicions 

 

CONSTRUCTIU 
 

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet 
constructiu, estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis 
Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) : 

 
− Evitar els riscos. 
− Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
− Combatre els riscos en el seu origen. 
− Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció 

dels llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de 
treball i de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i 
repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.  

− Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
− Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti 

cap. 
− Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la 

tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions 
socials i la influència dels factors ambientals al treball. 

− Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la 
individual. 

− Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 
  

 
2.1. Promotor 

 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor 
qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o 
col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb recursos propis o 
aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior 
alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 

 
− Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de 

Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient. 
− Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al 

Projectista i al Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia 
necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i 
Salut, així com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents. 

− Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte 
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intervingui en totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 
− Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del 

Pla de Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les 
obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les 
mateixes. 

− La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al 
Promotor de les seves responsabilitats. 

− Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives 
llicències i autoritzacions administratives. 

− El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en 
compte les observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament 
justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, 
equivalents. 

 
 
2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 

 
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i 
Salut, qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i 
que compti amb titulació acadèmica en Construcció. 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de 
concepció, estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 

 
17. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el 

Projectista tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en 
matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 
d) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  

finalitat de planificar les diferents feines o fases de treball que es 
desenvolupin simultània o successivament. 

e) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o 
fases de treball. 

18. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per 
integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i 
elaboració del projecte d'obra.  

Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer 
redactar l'Estudi de Seguretat i Salut. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut 
d'Obra: 
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El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel 
Promotor en tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors 
autònoms o diversos treballadors autònoms. 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució 
de l'obra, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 

 
• Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 

L. 31/1995) : 

 
− En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització 

amb el fi de planificar les diferents tasques o fases de treball que 
s'hagin de desenvolupar simultània o successivament. 

− En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests 
treballs o fases de treball.  

 
• Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi 

ha dels Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera 
coherent i responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 
15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de 
novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o 
activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre 
sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de 
construcció: 

• El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
• 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. 

• La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
• El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de 

les instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de 
corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels 
treballadors. 

• La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i 
dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o 
substàncies perilloses. 

• La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
• L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
• L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu 

que haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
• La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i 

treballadors autònoms. 
• Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat 

que es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
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• Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si 
s’escau, les modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció 
Facultativa prendrà aquesta funció quan no calgui la designació de 
Coordinador. 

• Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de 
la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

• Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels 
mètodes de treball. 

• Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les 
persones autoritzades.  

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà 
davant del Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor 
especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb 
els diferents agents que intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol 
divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i responsable de la 
gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de 
la seva autoritat,  la decisió executiva que calgui. 

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al 
Promotor, Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, 
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, 
treballadors autònoms i treballadors. 

  
 
2.3. Projectista 

 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb 
subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, 
altres tècnics, de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, 
amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o 
d’altres documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu 
projecte. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 

 
• Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut 

en fase de Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 
31/1995), prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització que 
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puguin afectar a la planificació dels treballs o fases de treball durant 
l'execució de les obres.  

• Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions 
parcials. 

  
 
2.4. Director d'Obra 

 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes 
tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte 
que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les 
condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En 
el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a més a més l'execució material de la 
mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i 
quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació 
del Director d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i 
Salut en fase d’Obra, nomenat pel Promotor. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 

 
• Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i 

de l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny. 
• Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels 

productes de construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves 
precises; comprovar els nivells, desploms, influència de les condicions 
ambientals en la realització dels treballs, els materials, la correcta execució i 
disposició dels elements constructius, de les instal·lacions i dels Medis 
Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el  Projecte i 
l’Estudi de Seguretat i Salut. 

• Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre 
d’Ordres i Assistència les instruccions necessàries per la correcta 
interpretació del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions 
de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix. 

• Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva 
conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la 
marxa de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, 
sempre que les mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives 
contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut. 

• Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant 
prèviament amb el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de 
l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contractista. 

• Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, 
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amb els visats que siguin preceptius. 
• Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i 

de Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de 
Seguretat. 

• Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els 
desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran 
pel Coordinador al Llibre d’incidències 

• Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la 
Memòria de Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, 
amb els visats que foren perceptius. 

  
 
2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 

 
Definició de Contractista: 
 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, 

assumeix contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en 
condicions de solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, propis o 
aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte 
i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 

 
Definició de Subcontractista: 
 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment 

davant  el contractista, empresari principal, el compromís de realitzar 
determinades parts o instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al 
Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva 
execució. 

 
 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o 
Subcontractista: 

 
18. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, 

directrius de l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la 
legislació aplicable i a les instruccions del Director d’Obra, i del 
Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les 
condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la 
qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el 
Projecte 

19. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, 
professional i econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions 
exigibles per actuar com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), 
en condicions de Seguretat i Salut.  

20. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del 
Constructor (i/o Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  
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titulació o experiència haurà de tenir la capacitat adequada d’acord amb 
les característiques i complexitat de l’obra. 

21. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància 
ho requereixi. 

22. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions 
de l’obra dins dels límits establerts en el Contracte. 

23. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de 
Seguretat i Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els 
suggeriments de millora corresponents a la seva especialització, en el Pla 
de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a l’aprovació del 
Coordinador de Seguretat. 

24. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla 
de Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

25. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de 
l’obra. 

26. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei 
de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les 
tasques o activitats indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 

• Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i 
Salut (PSS). 

• Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en 
compte, si s'escau, les obligacions que fan referència a la 
coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei 
de Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D. 
171/2004, i també complir les disposicions mínimes establertes en 
l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

• Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms 
sobre totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la 
seguretat i salut a l'obra. 

• Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en 
matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, 
de la Direcció Facultativa. 

• Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució 
correcta de les mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut 
 (PSS) en relació amb les obligacions que corresponen directament a ells 
o, si escau, als treballadors autònoms que hagin contractat. 

• A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de 
les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures 
previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 

• El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de 
prevenció de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 

• Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs 
a realitzar, l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat 
preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves 
obligacions en matèria d’informació i formació respecte als treballadors 
que hagin de prestar servei a l’obra. 

• El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes 
que concorren a l’obra han establert entre ells els medis necessaris de 
coordinació.  
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• Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del 
Promotor no eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al 
subcontractistes. 

• El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs 
mitjançant l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball 
intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la 
integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a 
l'obra. 

• El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del 
Director Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la 
Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el 
càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  l'esmentada funció a altre tècnic, 
Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció a 
peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat 
General, ostentaran successivament la prelació de representació del 
Contractista a l'obra. 

• El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de 
l'execució de les activitats preventives incloses al present Plec i el seu 
nom figurarà al Llibre d'Incidències. 

• Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap 
d'Obra i/o Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures 
preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat a la normativa legal 
vigent. 

• El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de 
Seguretat i Salut (PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de 
seguretat, tant del personal propi com subcontractat, així com de facilitar 
les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, formació, informació 
i capacitació del personal, conservació i reposició dels elements de 
protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de 
Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, 
condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la 
caiguda de persones o objectes, característiques de les escales i 
estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de 
treball, enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, 
apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i emmagatzematges de 
materials, ordre d'execució dels treballs constructius, seguretat de les 
màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball 
en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les 
companyies subministradores, així com qualsevol altre mesura de 
caràcter general i d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i 
els costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball. 

• El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb 
una cadència diària i hauran de donar les instruccions pertinents a 
l'Encarregat General, que haurà de ser una persona de provada capacitat 
pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra durant la realització de tot el 
treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra 
designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix 
temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball 
per part del Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit 
formal. 

• L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha 
reconegut l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, 
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afectació de serveis, característiques del terreny, mides de seguretats 
necessàries, etc. i no podrà al·legar en el futur ignorància d'aquestes 
circumstàncies. 

• El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança 
necessària per a  cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per 
motius de l'obra i el seu entorn, i serà responsable dels danys i prejudicis 
directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per omissió com 
per negligència, imprudència o imperícia professional, del personal al seu 
càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors 
autònoms que intervinguin a l'obra. 

• Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els 
efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i 
Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències.  

 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i 
Salut (PSS), el Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, 
Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els 
representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del Contractista 
i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot 
allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos 
al Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 

• Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus 
desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat 
dels Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors 
Autònoms.  

• També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del 
recinte de l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de 
policia a l'entrada, per a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens 
i curiosos, la protecció d'accessos i l'organització de zones de pas amb 
destinació als visitants de les oficines d'obra. 

• El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla 
d'Emergència per a l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, 
etc. que puguin posar en situació de risc al personal d'obra, a tercers o 
als medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 

• El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús 
d'explosius sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa. 

• La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es 
realitzarà per operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, 
del títol d’operador de grua mòbil i en altres casos l’acreditació que 
correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i competent a 
càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol 
d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable tècnic 
que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la 
seva feina, en aquesta obra en concret. 

• Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de 
gruista segons l'Instrucció Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" 
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aprovada per RD 837/2003 expedit pel òrgan competent o en el seu 
defecte certificat de formació com a operador de grua de l'Institut Gaudí 
de la Construcció o entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement 
dels equips de treballs de forma que es pugui garantir el màxim de 
seguretat a les tasques a desenvolupar. 

• El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua 
mòbil es troba en possessió del carnet de gruista segons especificacions 
del paràgraf anterior, així mateix haurà de certificar que totes les grues 
mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i cadascunes de 
l'especificacions establertes a l'ITC "MIE-AEM-4". 

  
2.6. Treballadors Autònoms 

 
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma 

personal i directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte 
de treball, i que assumeix contractualment davant el  Promotor, el Contractista o 
el Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions 
de l’obra. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 

 
• Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la 

Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les 
tasques o activitats indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 

•  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex 
IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

• Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels 
treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

• Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació 
d'activitats empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació 
coordinada que s'hagi establert. 

•  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 
1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per part dels 
treballadors. 

• Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 
773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 
relativa a la utilització dels equips de protecció individual per part dels 
treballadors. 

• Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria 
de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa, si n'hi ha. 

• Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de 
Seguretat i Salut (PSS): 
• La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de 

respondre a les prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, 
dels equipaments de treball que l'empresari Contractista posa a 
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disposició dels seus treballadors. 
• Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat 

a l'obra, han d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i 
respectar el manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes 
de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de 
prevenir i l'entorn del treball. 

  
 
2.7. Treballadors 

 

Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom 
que realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada 
per compte aliè, amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix 
contractualment davant l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les 
activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional, seguint les 
instruccions d’aquell. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 

 
• El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i 

Salut. 
• El deure d'indicar els perills potencials. 
• Té responsabilitat dels actes personals. 
• Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular 

propostes, en relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de 
Seguretat i Salut (PSS). 

• Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 

• Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
• Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la 

seva integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 
• Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i 

Confort, previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i 
dignes, durant el temps que duri la seva permanència a l’obra.  

  
 
3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 

  
3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i 

Salut 
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Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni 
Contractual ho indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels 
Documents contractuals en matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el 
següent: 

 
• Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
• Bases del Concurs. 
• Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la 

Coordinació de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
• Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
• Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de 

Seguretat i Salut. 
• Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control 

Administratiu de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o 
durant l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de Seguretat. 

• Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
• Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
• Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut 

del Contractista per l’obra en qüestió. 
• Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del 

Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 

 

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte 
seran considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o 
discrepàncies interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran 
aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el 
Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista les 
interpretacions pertinents. 

 

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, 
discrepàncies o contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit 
al Director d’Obra qui desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, 
aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució al 
Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que 
hagués estat executat pel Contractista sense prèvia autorització del Director 
d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, 
restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol 
responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, 
tècnicament inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista pel seu 
compte. 



Pàg. 18  Annex B: Estudi de Seguretat i Salut - Plec de condicions 

 

 

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, 
omissions, discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de 
l’obligació d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per 
la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en 
la construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme l’esperit 
o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que 
hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i correctament 
especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 

 

Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual 
cosa qualsevol treball requerit en un sol document, encara que no estigui 
esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si s’hagués 
recollit en tots. 

  
 
3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 

 

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i 
Salut aportat pel Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de 
la seva pròpia ‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels 
continguts del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per l’execució material de 
l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració 
expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del 
Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i 
complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 

 

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin 
redactar el Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del 
Pla de Seguretat i Salut, tindrà la consideració de document de 
desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per 
les parts contractants. 

  
 
3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
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D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a 
redactar, abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut 
adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ 
PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 
‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   

 

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els 
requisits formals establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el 
Contractista té plena llibertat per estructurar formalment aquest Pla de Seguretat 
i Salut .     

  
 
3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 

 

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE 
D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel 
Col·legi Professional corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 
D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 

 

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà 
d’estar permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i 
a disposició de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, 
Subcontractistes i Treballadors Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de 
Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del 
representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li les anotacions que 
considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de 
Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva notificació a 
l'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 24 hores. 

  
 
3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de 

Prevenció i Coordinació'' i documentació contractual annexa en 
matèria de Seguretat 

 

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el 
seu representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, 
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podrà ésser elevat a escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del 
mateix, essent de compte exclusiva del Contractista totes les despeses notarials 
i fiscals que es derivin. 

 

El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part 
de les seves facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o 
corporació que tingues a be designar a l’efecte,  segons procedeixi. 

  

Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 
2.1. del present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents 
aquí incorporats per referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no 
durà a terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap 
endossament o representacions al Contractista, excepte les que s’estableixin 
expressament mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà 
validesa o força o efecte algun. 

 

El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, 
representants legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació 
contractual vinculant en matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o 
representant legal del Promotor, pel que aquest no serà responsable de cap manera 
de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el Contractista. 

 

No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o 
privilegi atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria 
de Seguretat, o provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat 
degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts afectades. 

 

Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en 
matèria de Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a 
dir, addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 
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Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de 
la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà 
competència de la jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics 
separables els que es dicten en relació amb la preparació i adjudicació del 
Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant l’ordre jurisdiccional 
contenciós-administratiu d’acord amb la normativa reguladora de l’esmentada 
jurisdicció. 

  
 
4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 

 

Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la 
normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), 
obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 

 

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa 
aplicable. El Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa 
aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la 
relació i correspongui aplicar al seu Pla.  

  
 
4.1. Textos generals 

 
 

• Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 
1978. Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de 
desembre de 1981. 

• Convenis Col·lectius 

• Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 1940. 
BOE 3 de febrer de 1940, en vigor capítol VII. 

• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. R.D. 486 
de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en Treball en l'àmbit de les 
empreses de treball temporal. R.D 216/1999 de 5 de febrer. BOE 24 de febrer 
de 1999. 

• Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la 
Construcció. O.M. 20 de maig de 1952. BOE 15 de juny de 1958. 

• Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 d’agost de 
1970. BOE 5, 7, 8, 9 de setembre de 1970, en vigor capítols VI i XVI, i les 
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modificacions O.22 de març de 1972. BOE 31 de març de 1972 i O.27 de 
juliol de 1973. BOE 31 de juliol de 1973. 

• Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de març de 
1971. BOE 16 de març de 1971, en vigor parts del títol II. 

• Reglament d’Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses. D. 
2414/1961 de 30 de novembre. BOE 7 de desembre de 1961. 

• Ordre Aprovació del Model de Llibre d’Incidències en les obres de 
Construcció. O.M. 12 de gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de gener de 
1998. 

• Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D. 
2001/1983 de 28 de juliol. BOE 29 de juliol de 1983. Anul·lada Parcialment 
per R.D 1561/1995 de 21 de setembre. BOE 26 de setembre de 1995. 

• Establiment de Models de Notificació d’Accidents de Treball. O.M. 16 de 
desembre de 1987. BOE 29 de desembre de 1987. 

• Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de 
novembre de 1995. Complementada per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE 21 
de juny de 2001. 

• Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la 
prevenció de riscos laborals. BOE núm. 298 de 13 de desembre. 

• Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 31 
de gener de 1997. Modificat per R.D 780/1998 de 30 d'abril. BOE 1 de maig 
de 1998. 

• Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 d’abril 
de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Centres de Treball. R.D. 
486/1997 de 14 d’abril. BOE 23 d’abril de 1997. 

• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació Manual 
de Càrregues que comportin Riscos, en particular dorsolumbars, per als 
treballadors. R.D. 487/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que inclouen 
pantalles de visualització. R.D. 488/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE de 23 
d’abril de 1997. 

• Funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals 
de la Seguretat Social i Desenvolupament d’Activitats de Prevenció de Riscos 
Laborals. O. de 22 d’abril de 1997. BOE de 24 d’abril de 1997. 

• Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb l’Exposició a 
Agents Biològics durant el treball. R.D. 664/1997 de 12 de maig. BOE de 24 
de maig de 1997. Modificada per O de 25 de març de 1998. BOE 3 de març 
de 1998. 

• Protecció de la seguretat i la salut dels treballadors contra els Riscos 
relacionats amb els Agents Químics durant el treball. R.D 374/2001 de 6 
d'abril. BOE 1 de maig de 2001. 

• Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats a riscos derivats 
d'atmosferes explosives en el lloc de treball. R.D 681/2003 de 12 de juny. 
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BOE 18 de juny de 2003. 

• Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 de 
maig. BOE de 24 de maig de 1997. Modificada per R.D 1124/2000 de 16 de 
juny. BOE 17 de juny de 2000. 

• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels 
treballadors d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig. 
BOE de 12 de juny de 1997. 

• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la Utilització pels treballadors 
dels Equips de Treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE de 7 d’agost de 
1997.  

• Disposicions mínimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels 
Treballadors en les Activitats Mineres. R.D. 1389/1997 de 5 de setembre. 
BOE de 7 d’octubre de 1997. 

• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. R.D. 
1627/1997 de 24 d’octubre. BOE de 25 d’octubre de 1997 

• Real Decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, 
de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d’activitats 
empresarials. BOE de 31 de gener de 2004.  

• Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial 
Decret 1215/1997, de 18 de juliol, en el que s'estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per part 
dels treballadors, en matèria de treballs temporals en alçada. 

  
 
4.2. Condicions ambientals 

 
• Il·luminació en els Centres de Treball. O.M. 26 d’agost de 1940. BOE 29 

d’agost de 1940. 

• Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de l’exposició a soroll 
durant el treball. R.D. 1316/1989 de 27 d’octubre. BOE 2 de novembre de 
1989. 

  
 
4.3. Incendis 

 
• Norma Bàsica Edificacions NBE - CPI / 96. 

 
• Ordenances Municipals  

 
• Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 

forestals, i Ordre MAB/62/2003 per la qual es desenvolupen les mesures 
preventives establertes pel Decret 64/1995. (Generalitat de Catalunya). 
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4.4. Instal·lacions elèctriques 

 
• Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió. D. 3151/1968 de 28 de 

novembre. BOE 27 de desembre de 1968. Rectificat: BOE 8 de març de 
1969. 

• Reglament Electro-tècnic per a Baixa Tensió. R.D. 842/2002 de 2 d'agost. 
BOE 18 de setembre de 2002. 

• Instruccions Tècniques Complementàries. 

 

  
 
4.5. Equips i maquinària 

 
• Reglament de Recipients a Pressió. R.D. 1244/1979 de 4 d’abril. BOE 29 de 

maig de 1979. 

• Reglament d’Aparells d’Elevació i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 8 
de novembre. BOE 11 de desembre de 1985. 

• Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. 
BOE 14 de juny de 1977. Modificacions: BOE 7 de març de 1981 i 16 de 
novembre de 1981. 

• Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1849/2000 de 10 de 
novembre. BOE 2 de desembre de 2000. 

− Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors 
d’Equips de Treball.R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 7 d’agost de 1997. 

− Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines. 

− Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines. 

• ITC – MIE – AEM1: Ascensors Electromecànics. O. 23 de setembre de 
1987. BOE 6 d’octubre de 1987. Modificació: O. 11 d’octubre de 1988. BOE 
21 d’octubre de 1988. Autorització de la instal·lació d'ascensors amb 
màquines en fossat. Resolució 10 de setembre de 1998. BOE 25 de 
setembre de 1998. Autorització de la instal·lació d'ascensors sense sala de 
màquines. Resolució 3 d'abril de 1997. BOE 23 d'abril de 1997.  

• ITC – MIE – AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. R.D 836/2003 
de 27 de maig de 2003. BOE 17 de juliol de 2003. 

• ITC – MIE – AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de maig de 
1989. BOE 9 de juny de 1989. 

• ITC – MIE – AEM4: Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, referent a 
grues mòbils autopropulsades. R.D 837/2003 de 27 de maig de 2003. BOE 
17 de juliol de 2003. 

• ITC - MIE - MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de 
Protecció utilitzats. O. 8 d’abril de 1991. BOE 11 d’abril de 1991. 
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4.6. Equips de protecció individual 

 
• Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de Protecció 

Individual. R.D. 1407/1992 de 20 de novembre. BOE 28 de desembre de 
1992. Modificat per O.M. de 16 de maig de 1994 i per R.D. 159/1995 de 3 de 
febrer. BOE 8 de març de 1995 i complementat per la Resolució de 28 de 
juliol de 2000. BOE 8 de setembre de 2000, i modificada per la Resolució de 
27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 2002. 

• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels 
Treballadors d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig 
de 1997. 

− Reglament sobre comercialització d’Equips de Protecció Individual (RD 
1407/1992, de 20 de novembre. BOE núm. 311 de 28 de desembre, 
modificat pel RD 159/1995, de 2 de febrer. BOE núm. 57 de 8 de març, i per 
l’O. de 20 de febrer de 1997. BOE núm. 56 de 6 de març), i modificada per 
la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 2002. 

− Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV de la 
Resolució de 18 de març de 1998, de la Direcció General de Tecnologia i 
Seguretat Industrial. (BOE núm. 151 de 25 de juny de 1999). 
Complementada per la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de 
setembre de 2000. 

  
 
4.7. Senyalització 

 

- Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en el 
Treball. R.D. 485/1997. BOE 14 d’abril de 1997. 

- Normes sobre senyalització d’obres a carreteres. Instrucció 8.3. I.C. del 
MOPU. 

  
 
4.8. Diversos 

 
• Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 

1978. Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de 
desembre de 1981. 

• Convenis Col·lectius 
  

 
5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
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5.1. Criteris d'aplicació 

 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la 
construcció, la necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost 
 ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 

El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà 
de quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la 
suma total com a la valoració unitària d’elements, amb referència al quadre de 
preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos 
d’elements o operacions de difícil previsió. 

Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de 
Seguretat i Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives 
proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació 
tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de l’import 
total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A 
aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost 
general de l’obra com un capítol més del mateix. 

La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), 
es contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran 
en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta 
execució professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en 
vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats dels organismes 
especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a 
Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

  
 
 
 
5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 

 

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar 
inclòs en les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de 
Construcció, es precisa l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les 
partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
per cada obra.    

 



Projecte d’Urbanització de les obres bàsiques del Parc del Manteniment Pàg. 27 

 

El sistema d'aprovació i abonament de les certificacions mensuals, es podrà convenir 
amb antelació a l'inici dels treballs, sempre en funció a l'efectiu compliment dels 
compromisos contemplats en el Pla de Seguretat. En aquest cas, el sistema proposat 
és d’un pagament fix mensual a conta, d’un import corresponent al pressupost de 
Seguretat i Salut dividit pel nombre de mesos estimats de durada.  

  
 
5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 

 

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució 
material de les obres. 

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com 
a mínim un any des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de 
revisió de preus del pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de 
caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en 
el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós 
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

  
 
5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 

 

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de 
Seguretat i Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels 
restants components de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió 
del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, 
duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions: 

 

1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada

2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada

3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada

5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 
Industrial de l’obra contractada + Pèrdua 
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d’homologació com Contractista, per la mateixa 
Propietat, durant 2 anys. 

  
 
6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 

 
  

 
6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat

 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, 
en el nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 

El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la 
manera  concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les 
aplicarà en aquesta obra. 

Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents 
Tècniques Analítiques i Operatives de Seguretat: 

 

 
− Tècniques analítiques de seguretat 

 

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la 
detecció de riscos i la recerca de les causes. 

 

Prèvies als accidents.- 
 

- Inspeccions de seguretat. 

- Anàlisi de treball. 

- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 

- Anàlisi del entorn de treball. 
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Posteriors als accidents.- 
 

- Notificació d'accidents. 

- Registre d'accidents 
• Investigació Tècnica d'Accidents. 

 
− Tècniques operatives de seguretat. 

 

Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a 
través d'aquestes corregir el Risc  

Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o 
sobre els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla 
de Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de 
Tècniques Operatives sobre 

 

El Factor Tècnic: 

 

- Sistemes de Seguretat  

- Proteccions col·lectives i Resguards 

- Manteniment Preventiu 

- Proteccions Personals 

- Normes 

- Senyalització 

 

El Factor Humà: 

 

- Test de Selecció prelaboral del personal. 
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- Reconeixements Mèdics prelaborals. 

- Formació 

- Aprenentatge 

- Propaganda 

- Acció de grup 

- Disciplina 

- Incentius 

  
 
6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 

 

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, 
lligats amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i 
Salut; haurà d'incloure els documents tipus en el seu format real, així com els 
procediments de complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, per a 
controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present 
Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 
 
• Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla 

d’Acció Preventiva.  
• Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista 

Principal 
• Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a 

l'estructura de gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la 
Prevenció. 

• Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
• Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
• Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
• Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

  
 
6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista 

competents en matèria de Seguretat i Salut 
 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de 
la Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la 
normativa vigent pel cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se 
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específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb l’organigrama general de 
Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres. 

 

El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut 
(propi o concertat) com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de 
l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i qualificació necessària 
conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot 
cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i 
Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra 
del Delegat Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació 
tècnica preventiva pel correcte compliment de la seva important missió. 

 

L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la 
seva empresa,  haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats 
Sindicals de Prevenció en aquesta obra. 

 

L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps 
parcial, que assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) 
de l'empresa constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de 
reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, amb indicació de la 
seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 

  
 
6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de 

Medicina del Treball 
 

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu 

cas, el Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà 

l'encarregat de vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el 

centre de treball.  
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Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola 

d'urgència, que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la 

normativa vigent i es revisarà periòdicament el control d'existències.  

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà 

l'organigrama així com les funcions i competències de la seva estructura en 

Medicina Preventiva. 

Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència 

del termini de durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà 

d'haver passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb 

les seves condicions psicofísiques. 

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els 

treballadors del Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve 

assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a mínim un reconeixement 

periòdic anual. 

Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, 

Mancomunat, o assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de 

Seguretat i Salut un programa d'actuació cronològica a les matèries de la seva 

competència: 

 

- Higiene i Prevenció al treball. 

- Medicina preventiva dels treballadors. 

- Assistència Mèdica. 

- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 

- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 

- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     

  
 
6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 
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D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència 
del Cap d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a 
l'antic Vigilant de Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de 
l'obra, com a persona més adient per a complir-ho, en absència d'un altre 
treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu 
nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de 
Seguretat. 

 

S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers 
Auxilis, amb la missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels 
accidentats als centres assistencials que correspongui que a més a més serà 
l’encarregat del control de la dotació de la farmaciola. 

 

A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la 
importància de l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió 
Tècnica Interempresarial de Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims 
Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada fase d’obra, aquesta 
‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra 
del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o 
concertat). 

  
 
6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 

 

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació 
que reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors 
nous. El mateix criteri es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc de treball, o 
ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells d'elevació. 

 

S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús 
dels medis posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat 
del seu treball. 
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7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT 
DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 

 
  

 
7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-

Ferramentes 
 

− Definició 

 

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en 
el seu cas, d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., 
associats de forma solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada 
a la transformació, tractament, desplaçament i accionament d’un material. 

 

El terme equip i/o màquina també cobreix: 
 

• Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a 
funcionar solidàriament. 

• Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que 
es comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a 
una màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip 
no sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 

 

Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat 
que es comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús 
normal, aquests adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la 
consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

 
− Característiques 

 

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions 
d’utilització, esteses pel fabricant o importador, en les quals figuraran les 
especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així con les normes de 
seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin exigides en les 
corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran 
els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant 
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ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una 
placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual 
figuraran, com a mínim, les següents dades: 

 
• Nom del fabricant. 
• Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
• Tipus i número de fabricació. 
• Potència en Kw. 
• Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat 

acreditada, si procedeix. 
  

 
7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels 

Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
 

− Elecció d’un Equip 

 
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en 
base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al 
seu Medi Ambient de Treball. 

 

 

 
− Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines 

ferramentes 

 
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre 

‘‘Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors 
dels Equips de treball’‘: 

 
− Emmagatzematge i manteniment 

 
• Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i 

esment, fixats pel fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment 
preventiu’‘. 

• Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, 
ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del 
fabricant. 

− S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures 
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compreses entre 15 i 25ºC. 
− L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips 

estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció de 
conformitat, lliurament i rebut, per un responsable tècnic, delegat per 
l’usuari. 

 

  
 
7.3. Normativa aplicable 

 
− Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, 

transposicions i dates d’entrada en vigor 

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 

Directiva fonamental. 
 
• Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les 

legislacions dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 
29/6/89), modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 
(D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 
175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). 
Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text mitjançant la Directiva 
98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 

 
Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. 
d’11/12/92), modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 
8/2/95). 
 
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins 
l’1/1/95. 
 
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 

 
Excepcions: 
• Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins 

l’1/1/96. 
• Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període 

transitori fins l’1/1/97. 
• Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la 

Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb 
període transitori fins l’1/1/97. 

• Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
 
Altres Directives. 
 
• Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les 

legislacions dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-
se amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), 
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modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.  
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), 
modificat pel Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins 
l’1/1/97. 
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General 
de Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

• Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. 
Núm. L 270 de 8/8/87), modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, 
de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. 
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 
15/10/91), modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. 
de 24/1/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins 
l’1/1/97. 

• Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica 
(D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per les Directives del Consell 
93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 
92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 
(D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), 
modificat pel Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i 
Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins 
l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de 
l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96. 

• Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 
196, de 26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 
5/12/92), modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 
27/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins 
l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 

• Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a 
l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i 
sistemes de protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives 
(D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94). 
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 
Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 

• Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a 
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió 
(D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 

• Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al 
progrés tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats 
membres sobre determinació de l’emissió sonora de màquines i materials 
utilitzats en les obres de construcció. 
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Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); 
Ordre Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 
31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 
12/4/96). 
Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

 
Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
 
• Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions 

mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el 
treball dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada 
per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 
30/12/95). 
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 
i 3 de l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98. 

 
 
 
− Normativa d’aplicació restringida 
 
• Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents 

disposicions en matèria de normalització i homologació de productes 
industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual 
s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament de 
Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de màquines o 
sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 

• Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i 
Manutenció referent a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 
9/6/89). 

• Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors 
per a obres (B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 
(B.O.E. de 14/3/81) i complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 
20/4/1981) 

• Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció 
Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i 
Manutenció, referent a Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 
17/7/03). 

• Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i 
refós de la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament 
d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades 
usades (B.O.E. de 17/7/03). 

• Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents 
disposicions en matèria de normalització i homologació de productes 
industrials (B.O.E. de 2/12/00). 

• Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de 
Seguretat i Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i 
B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE 
de 21 de juny de 2001. 
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Mataró, Maig de 2009 

 

                     L’Equip Redactor  

 

 

                      EIPO S.L. 

David Carbó Gonzalez 
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Estudi de Seguretat i Salut

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 2/6/2009 Pàg.: 1

H1411111P-1 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,88 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

H1411112P-2 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812

25,82 €

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

H1411115P-3 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

11,27 €

(ONZE EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

H1421110P-4 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,42 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

H1423230P-5 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

4,73 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

H1424340P-6 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat
amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de
50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

6,43 €

(SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

H142AC60P-7 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc
amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

7,70 €

(SET EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

H142BA00P-8 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics
, de policarbonat transparent , per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

6,73 €

(SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

H142CD70P-9 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl.lica, per
acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

12,02 €

(DOTZE EUROS AMB DOS CENTIMS)

H1431101P-10 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,25 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

H1432012P-11 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

17,62 €

(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

H1445003P-12 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,60 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

H1446004P-13 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 11,99 €

(ONZE EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

H144E406P-14 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 2,95 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 2/6/2009 Pàg.: 2

H1455710P-15 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

2,26 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

H1457520P-16 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins
a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

10,41 €

(DEU EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

H1459630P-17 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

5,72 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

H145C002P-18 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

5,58 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

H145D002P-19 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics molt agressius nivell 5, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

5,93 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

H145K153P-20 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beige,
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

19,95 €

(DINOU EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

H1461164P-21 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

14,55 €

(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

H1463253P-22 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de
manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843

57,16 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB SETZE CENTIMS)

H1465275P-23 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

21,12 €

(VINT-I-UN EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

H1465277P-24 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a encofrador, resistents a la humitat, de
pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

23,80 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

H1465376P-25 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell
rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa
de despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló
i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

24,40 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
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H146J364P-26 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344
i UNE-EN 12568

2,25 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

H1474600P-27 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 13,34 €

(TRETZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

H147D405P-28 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

582,53 €

(CINC-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

H147K602P-29 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, composat d'una
banda de cintura, sivell, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362,
UNE EN 354 i UNE EN 364

33,42 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

H147L005P-30 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat
segons UNE-EN 795

43,30 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

H147N000P-31 u Faixa de protecció dorsolumbar 21,41 €

(VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

H1481242P-32 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

20,70 €

(VINT EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

H1481442P-33 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color
blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

18,90 €

(DIVUIT EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

H1481542P-34 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color blanc,
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

18,90 €

(DIVUIT EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

H1481654P-35 u Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara,
trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl.liques, homologada
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

17,78 €

(DISSET EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

H1484110P-36 u Samarreta de treball, de cotó 2,66 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

H1485800P-37 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

17,39 €

(DISSET EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

H1486242P-38 u Casaca 3/4, tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors
i tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, per a senyalista de protecció en
treballs a la intempèrie, homologada segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

107,20 €

(CENT SET EUROS AMB VINT CENTIMS)
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H1487350P-39 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340

4,96 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

H1488580P-40 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

14,30 €

(CATORZE EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

H1489890P-41 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color
blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

12,62 €

(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

H148B580P-42 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge,
homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

15,40 €

(QUINZE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

H1512021P-43 m2 Protecció contra caigudes en forats horitzontals en el terreny per a pilons i/o murs pantalla,
posició horitzontal, i amb el desmuntatge inclòs

13,60 €

(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

H1512212P-44 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre
nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al sostre
cada 0,5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de
diàmetre, pescant metàl.lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el
formigó, en 1a col.locació i amb el desmuntatge inclòs

13,26 €

(TRETZE EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

H15151A1P-45 m2 Protecció col.lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre
nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

4,32 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

H151A1K1P-46 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre,
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

4,58 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

H151AJ01P-47 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i
amb el desmuntatge inclòs

11,67 €

(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

H1522111P-48 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

12,06 €

(DOTZE EUROS AMB SIS CENTIMS)

H152J105P-49 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge
inclòs

5,09 €

(CINC EUROS AMB NOU CENTIMS)

H152N681P-50 m Barana de protecció de sobre sostre o llosa , d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de
formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs

6,11 €

(SIS EUROS AMB ONZE CENTIMS)



Estudi de Seguretat i Salut

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 2/6/2009 Pàg.: 5

H153A9F1P-51 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

23,20 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT CENTIMS)

H15A2015P-52 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 50,98 €

(CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

H15A2017P-53 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de captura
de 0,5 a 1 m/s, col.locat

346,23 €

(TRES-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

H15B2002P-54 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001 63,15 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

H15B3003P-55 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m 203,60 €

(DOS-CENTS TRES EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

H15B5005P-56 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perxes telescòpiques
per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçària màxima d'11,5 m, cable de coure de
secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra, instal.lat

536,54 €

(CINC-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

H15B6006P-57 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 17,66 €

(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

H15Z1001P-58 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 38,56 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

H16F1003P-59 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 126,00 €

(CENT VINT-I-SIS EUROS)

H16F1004P-60 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 17,56 €

(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

HB2C1000P-61 m Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey, prefabricada i
col.locada

130,39 €

(CENT TRENTA EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

HBB11111P-62 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

47,05 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB CINC CENTIMS)

HBB11351P-63 u Placa amb pintura reflectora octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
i amb el desmuntatge inclòs

63,37 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

HBB20005P-64 u Senyal manual per a senyalista 11,08 €

(ONZE EUROS AMB VUIT CENTIMS)

HBB21851P-65 u Placa amb pintura reflectora de 45x170 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

137,08 €

(CENT TRENTA-SET EUROS AMB VUIT CENTIMS)

HBB21A61P-66 u Placa amb pintura reflectora de 95x195 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

213,64 €

(DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)
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HBBAA005P-67 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

31,99 €

(TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

HBBAC005P-68 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

25,15 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

HBBAE001P-69 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 5,21 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

HBBAF004P-70 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

39,34 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

HBC12300P-71 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 9,63 €

(NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

HBC19081P-72 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,39 €

(UN EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

HBC1D081P-73 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2,29 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

HBC1E001P-74 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i blanc
alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

3,23 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

HBC1HGK1P-75 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge inclòs 128,78 €

(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

HBC1KJ00P-76 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 5,78 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

HQU1531AP-77 mes Lloguer 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

231,10 €

(DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB DEU CENTIMS)

HQU1A50AP-78 mes Lloguer 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

161,19 €

(CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB DINOU CENTIMS)

HQU1H53AP-79 mes Lloguer 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

150,91 €

(CENT CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)
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HQU22301P-80 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

54,33 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

HQU25201P-81 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 13,69 €

(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

HQU25701P-82 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

20,60 €

(VINT EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

HQU27902P-83 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

27,66 €

(VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

HQU2AF02P-84 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 110,15 €

(CENT DEU EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

HQU2D102P-85 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 52,23 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

HQU2E001P-86 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 82,03 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB TRES CENTIMS)

HQU2GF01P-87 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

51,01 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB UN CENTIMS)

HQU2P001P-88 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 1,76 €

(UN EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

HQUA1100P-89 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

106,80 €

(CENT SIS EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

HQUAM000P-90 u Reconeixement mèdic 32,00 €

(TRENTA-DOS EUROS)

HQUAP000P-91 u Curset de primers auxilis i socorrisme 177,50 €

(CENT SETANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

HQUZM000P-92 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions 17,56 €

(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
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01.01.001 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,88 €

Altres conceptes 6,88000 €

01.01.002 H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, dotat
d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812

25,82 €

Altres conceptes 25,82000 €

01.01.003 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

11,27 €

Altres conceptes 11,27000 €

01.01.004 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,42 €

Altres conceptes 5,42000 €

01.01.005 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta
de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons
UNE-EN 175 i UNE-EN 169

4,73 €

Altres conceptes 4,73000 €

01.01.006 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat
amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50
mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

6,43 €

Altres conceptes 6,43000 €

01.01.007 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

7,70 €

Altres conceptes 7,70000 €

01.01.008 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics ,
de policarbonat transparent , per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

6,73 €

Altres conceptes 6,73000 €

01.01.009 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl.lica, per
acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

12,02 €

Altres conceptes 12,02000 €

01.01.010 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,25 €

Altres conceptes 0,25000 €

01.01.011 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

17,62 €

Altres conceptes 17,62000 €

01.01.012 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,60 €

Altres conceptes 1,60000 €

01.01.013 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 11,99 €

Altres conceptes 11,99000 €

01.01.014 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 2,95 €

Altres conceptes 2,95000 €

01.01.015 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

2,26 €

Altres conceptes 2,26000 €
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01.01.016 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

10,41 €

Altres conceptes 10,41000 €

01.01.017 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

5,72 €

Altres conceptes 5,72000 €

01.01.018 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

5,58 €

Altres conceptes 5,58000 €

01.01.019 H145D002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics molt agressius nivell 5, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

5,93 €

Altres conceptes 5,93000 €

01.01.020 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beige, tensió
màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

19,95 €

Altres conceptes 19,95000 €

01.01.021 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

14,55 €

Altres conceptes 14,55000 €

01.01.022 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons
DIN 4843

57,16 €

Altres conceptes 57,16000 €

01.01.023 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN
347/A i UNE-EN 347-2

21,12 €

Altres conceptes 21,12000 €

01.01.024 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a encofrador, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

23,80 €

Altres conceptes 23,80000 €

01.01.025 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell
rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2,
UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

24,40 €

Altres conceptes 24,40000 €

01.01.026 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568

2,25 €

Altres conceptes 2,25000 €

01.01.027 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 13,34 €

Altres conceptes 13,34000 €
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01.01.028 H147D405 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons
UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

582,53 €

Altres conceptes 582,53000 €

01.01.029 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, composat d'una
banda de cintura, sivell, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362,
UNE EN 354 i UNE EN 364

33,42 €

Altres conceptes 33,42000 €

01.01.030 H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat
segons UNE-EN 795

43,30 €

Altres conceptes 43,30000 €

01.01.031 H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 21,41 €

Altres conceptes 21,41000 €

01.01.032 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

20,70 €

Altres conceptes 20,70000 €

01.01.033 H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color
blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

18,90 €

Altres conceptes 18,90000 €

01.01.034 H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color blanc, trama
240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

18,90 €

Altres conceptes 18,90000 €

01.01.035 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara,
trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl.liques, homologada segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

17,78 €

Altres conceptes 17,78000 €

01.01.036 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,66 €

Altres conceptes 2,66000 €

01.01.037 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

17,39 €

Altres conceptes 17,39000 €

01.01.038 H1486242 u Casaca 3/4, tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors i
tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, per a senyalista de protecció en
treballs a la intempèrie, homologada segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

107,20 €

Altres conceptes 107,20000 €

01.01.039 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340

4,96 €

Altres conceptes 4,96000 €

01.01.040 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

14,30 €

Altres conceptes 14,30000 €

01.01.041 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color
blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

12,62 €

Altres conceptes 12,62000 €
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01.01.042 H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge,
homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

15,40 €

Altres conceptes 15,40000 €

01.03.001 H15151A1 m2 Protecció col.lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions superficials contra
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80
mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa,
corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

4,32 €

Altres conceptes 4,32000 €

01.03.002 H1512212 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre,
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb
ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant
metàl.lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a
col.locació i amb el desmuntatge inclòs

13,26 €

Altres conceptes 13,26000 €

01.03.003 H1512021 m2 Protecció contra caigudes en forats horitzontals en el terreny per a pilons i/o murs pantalla,
posició horitzontal, i amb el desmuntatge inclòs

13,60 €

Altres conceptes 13,60000 €

01.03.004 H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80
mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa,
fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

4,58 €

Altres conceptes 4,58000 €

01.03.005 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el
desmuntatge inclòs

11,67 €

Altres conceptes 11,67000 €

01.03.006 H152N681 m Barana de protecció de sobre sostre o llosa , d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de
formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs

6,11 €

Altres conceptes 6,11000 €

01.03.007 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser
superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta,
ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

12,06 €

Altres conceptes 12,06000 €

01.03.008 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs 5,09 €

Altres conceptes 5,09000 €

01.03.009 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

23,20 €

Altres conceptes 23,20000 €

01.03.010 H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 50,98 €

Altres conceptes 50,98000 €

01.03.011 H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de captura de
0,5 a 1 m/s, col.locat

346,23 €

Altres conceptes 346,23000 €

01.03.012 H15B2002 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001 63,15 €

Altres conceptes 63,15000 €

01.03.013 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m 203,60 €
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Altres conceptes 203,60000 €

01.03.014 H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perxes telescòpiques per a
conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçària màxima d'11,5 m, cable de coure de secció
35 mm2 i piqueta de connexió a terra, instal.lat

536,54 €

Altres conceptes 536,54000 €

01.03.015 H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 17,66 €

Altres conceptes 17,66000 €

01.03.016 HB2C1000 m Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey, prefabricada i
col.locada

130,39 €

Altres conceptes 130,39000 €

01.03.017 HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

47,05 €

Altres conceptes 47,05000 €

01.03.018 HBB11351 u Placa amb pintura reflectora octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

63,37 €

Altres conceptes 63,37000 €

01.03.019 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 11,08 €

Altres conceptes 11,08000 €

01.03.020 HBB21851 u Placa amb pintura reflectora de 45x170 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

137,08 €

Altres conceptes 137,08000 €

01.03.021 HBB21A61 u Placa amb pintura reflectora de 95x195 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

213,64 €

Altres conceptes 213,64000 €

01.03.022 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

31,99 €

Altres conceptes 31,99000 €

01.03.023 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

25,15 €

Altres conceptes 25,15000 €

01.03.024 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 5,21 €

Altres conceptes 5,21000 €

01.03.025 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins
12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

39,34 €

Altres conceptes 39,34000 €

01.03.026 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 9,63 €

Altres conceptes 9,63000 €

01.03.027 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,39 €

Altres conceptes 1,39000 €

01.03.028 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2,29 €

Altres conceptes 2,29000 €
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01.03.029 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i blanc alternats,
amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

3,23 €

Altres conceptes 3,23000 €

01.03.030 HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge inclòs 128,78 €

Altres conceptes 128,78000 €

01.03.031 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 5,78 €

Altres conceptes 5,78000 €

01.04.001 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 38,56 €

Altres conceptes 38,56000 €

01.04.002 H16F1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 126,00 €

Altres conceptes 126,00000 €

01.04.003 HQU1531A mes Lloguer 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

231,10 €

Altres conceptes 231,10000 €

01.04.004 HQU1A50A mes Lloguer 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

161,19 €

Altres conceptes 161,19000 €

01.04.005 HQU1H53A mes Lloguer 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

150,91 €

Altres conceptes 150,91000 €

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

54,33 €

Altres conceptes 54,33000 €

01.04.007 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 13,69 €

Altres conceptes 13,69000 €

01.04.008 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

20,60 €

Altres conceptes 20,60000 €

01.04.009 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

27,66 €

Altres conceptes 27,66000 €

01.04.010 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 110,15 €

Altres conceptes 110,15000 €

01.04.011 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 52,23 €

Altres conceptes 52,23000 €

01.04.012 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 82,03 €

Altres conceptes 82,03000 €
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01.04.013 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

51,01 €

Altres conceptes 51,01000 €

01.04.014 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 1,76 €

Altres conceptes 1,76000 €

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

106,80 €

Altres conceptes 106,80000 €

01.04.016 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions 17,56 €

Altres conceptes 17,56000 €

01.05.001 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 17,56 €

Altres conceptes 17,56000 €

01.05.002 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 177,50 €

Altres conceptes 177,50000 €

01.06.001 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 32,00 €

Altres conceptes 32,00000 €

Mataró, Maig de 2009

El Tècnic Redactor del Projecte

David Carbó Gonzalez
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OBRA ESS_MANTENIMENT01
CAPÍTOL EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

35,0006,88 240,80

2 H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat
segons UNE-EN 812 (P - 2)

3,00025,82 77,46

3 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 - 3)

25,00011,27 281,75

4 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 - 4)

25,0005,42 135,50

5 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 (P - 5)

8,0004,73 37,84

6 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura
de cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament
nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50
mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168 (P - 6)

3,0006,43 19,29

7 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de
mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada
d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 (P - 7)

8,0007,70 61,60

8 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a
l'encebament d'arcs elèctrics , de policarbonat transparent , per a
acoblar al casc amb arnès dielèctric (P - 8)

3,0006,73 20,19

9 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de
malla de reixeta metàl.lica, per acoblar al casc amb arnès
abatible, homologada segons UNE-EN 1731 (P - 9)

3,00012,02 36,06

10 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 (P - 10)

300,0000,25 75,00

11 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P -
11)

30,00017,62 528,60

12 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140 (P - 12)

30,0001,60 48,00

13 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada
segons UNE-EN 149 (P - 13)

8,00011,99 95,92

14 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN
14387 i UNE-EN 12083 (P - 14)

35,0002,95 103,25

15 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420 (P - 15)

25,0002,26 56,50

16 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 -
16)

35,00010,41 364,35

17 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre 8,0005,72 45,76
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interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 17)

18 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 - 18)

10,0005,58 55,80

19 H145D002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics molt
agressius nivell 5, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN
420 (P - 19)

8,0005,93 47,44

20 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe
00, logotip color beige, tensió màxima 500 V, homologats segons
UNE-EN 420 (P - 20)

3,00019,95 59,85

21 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en
obra del formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO
20347 (P - 21)

20,00014,55 291,00

22 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera
reforçada, homologades segons DIN 4843 (P - 22)

20,00057,16 1.143,20

23 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 (P - 23)

35,00021,12 739,20

24 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a encofrador,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 24)

20,00023,80 476,00

25 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador,
resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb
envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN
347/A i UNE-EN 347-2 (P - 25)

8,00024,40 195,20

26 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix,
de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures
epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568 (P - 26)

70,0002,25 157,50

27 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 27) 25,00013,34 333,50

28 H147D405 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a
un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge
flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 (P -
28)

4,000582,53 2.330,12

29 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua 25,00033,42 835,50

Euro



Estudi de Seguretat i Salut

PRESSUPOST Pàg.:02/06/09 3Data:

d'equilibri, composat d'una banda de cintura, sivell, recolzament
dorsal, elements d'enganxament, connector, element
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons
UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364 (P - 29)

30 H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra
caiguda d'alçària, homologat segons UNE-EN 795 (P - 30)

35,00043,30 1.515,50

31 H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar (P - 31) 35,00021,41 749,35

32 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 32)

35,00020,70 724,50

33 H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 (P - 33)

8,00018,90 151,20

34 H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó
(65%-35%), color blanc, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 34)

8,00018,90 151,20

35 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó sanforitzat
(100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors
dotades de cremalleres metàl.liques, homologada segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 35)

8,00017,78 142,24

36 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó (P - 36) 60,0002,66 159,60

37 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 37)

35,00017,39 608,65

38 H1486242 u Casaca 3/4, tipus enginyer, de polièster embuatada amb material
aïllant, butxaques exteriors i tires reflectants a la cintura, al pit, a
l'esquena i als tirants, per a senyalista de protecció en treballs a la
intempèrie, homologada segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 (P -
38)

3,000107,20 321,60

39 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació,
de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN
340 (P - 39)

35,0004,96 173,60

40 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 40)

8,00014,30 114,40

41 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb
butxaques, homologada segons UNE-EN 340 (P - 41)

35,00012,62 441,70

42 H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador,
elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 42)

8,00015,40 123,20

CAPÍTOLTOTAL 01.01 14.268,92

OBRA ESS_MANTENIMENT01
CAPÍTOL SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H15151A1 m2 Protecció col.lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida
no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm
de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de
diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs (P - 45)

10,0004,32 43,20

2 H1512212 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa
per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre,

650,00013,26 8.619,00
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80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos
embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de
diàmetre, pescant metàl.lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m
amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col.locació i amb el
desmuntatge inclòs (P - 44)

3 H1512021 m2 Protecció contra caigudes en forats horitzontals en el terreny per
a pilons i/o murs pantalla, posició horitzontal, i amb el
desmuntatge inclòs (P - 43)

20,00013,60 272,00

4 H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida
no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm
de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i
amb el desmuntatge inclòs (P - 46)

400,0004,58 1.832,00

5 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim,
en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs (P - 47)

20,00011,67 233,40

6 H152N681 m Barana de protecció de sobre sostre o llosa , d'alçària 1 m,
enjovada en cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 50)

650,0006,11 3.971,50

7 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 - 48)

80,00012,06 964,80

8 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de
servei i amb el desmuntatge inclòs (P - 49)

150,0005,09 763,50

9 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i
amb el desmuntatge inclòs (P - 51)

5,00023,20 116,00

10 H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color
ambre (P - 52)

10,00050,98 509,80

11 H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de
soldadura amb velocitat de captura de 0,5 a 1 m/s, col.locat (P -
53)

1,000346,23 346,23

12 H15B2002 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons
UNE 204001 (P - 54)

1,00063,15 63,15

13 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m (P - 55) 2,000203,60 407,20

14 H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució,
amb 3 perxes telescòpiques per a conductors de secció de 7 a
380 mm2 i una alçària màxima d'11,5 m, cable de coure de secció
35 mm2 i piqueta de connexió a terra, instal.lat (P - 56)

1,000536,54 536,54

15 H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de
llargària 3 m (P - 57)

10,00017,66 176,60

16 HB2C1000 m Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus
New Jersey, prefabricada i col.locada (P - 61)

10,000130,39 1.303,90

17 HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 62)

2,00047,05 94,10

18 HBB11351 u Placa amb pintura reflectora octogonal de 60 cm de diàmetre, per
a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 63)

2,00063,37 126,74

19 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 64) 2,00011,08 22,16

20 HBB21851 u Placa amb pintura reflectora de 45x170 cm, per a senyals de
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 65)

2,000137,08 274,16
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21 HBB21A61 u Placa amb pintura reflectora de 95x195 cm, per a senyals de
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 66)

2,000213,64 427,28

22 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 67)

1,00031,99 31,99

23 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins
12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 68)

2,00025,15 50,30

24 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre
de control elèctric, adherit (P - 69)

2,0005,21 10,42

25 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 70)

2,00039,34 78,68

26 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 71) 20,0009,63 192,60

27 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 72)

300,0001,39 417,00

28 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 73)

150,0002,29 343,50

29 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè,
de color vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb
el desmuntatge inclòs (P - 74)

80,0003,23 258,40

30 HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i
amb el desmuntatge inclòs (P - 75)

5,000128,78 643,90

31 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb
el desmuntatge inclòs (P - 76)

100,0005,78 578,00

CAPÍTOLTOTAL 01.03 23.708,05

OBRA ESS_MANTENIMENT01
CAPÍTOL IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions (P - 58)

200,00038,56 7.712,00

2 H16F1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones (P - 59)

18,000126,00 2.268,00

3 HQU1531A mes Lloguer 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 (P - 77)

18,000231,10 4.159,80

4 HQU1A50A mes Lloguer 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 (P - 78)

18,000161,19 2.901,42

5 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de

18,000150,91 2.716,38
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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 (P - 79)

6 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 80)

20,00054,33 1.086,60

7 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 81)

6,00013,69 82,14

8 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 - 82)

4,00020,60 82,40

9 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8
m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 83)

2,00027,66 55,32

10 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 84)

1,000110,15 110,15

11 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i
amb el desmuntatge inclòs (P - 85)

1,00052,23 52,23

12 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 86)

2,00082,03 164,06

13 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 87)

2,00051,01 102,02

14 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P
- 88)

3,0001,76 5,28

15 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 89)

2,000106,80 213,60

16 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 92) 140,00017,56 2.458,40

CAPÍTOLTOTAL 01.04 24.169,80

OBRA ESS_MANTENIMENT01
CAPÍTOL DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
(P - 60)

100,00017,56 1.756,00

2 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 91) 5,000177,50 887,50

CAPÍTOLTOTAL 01.05 2.643,50

OBRA ESS_MANTENIMENT01
CAPÍTOL DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 90) 20,00032,00 640,00

CAPÍTOLTOTAL 01.06 640,00
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NIVELL 2: CAPÍTOL Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPÍTOL 01.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 14.268,92
CAPÍTOL 01.03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 23.708,05
CAPÍTOL 01.04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 24.169,80
CAPÍTOL 01.05  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 2.643,50
CAPÍTOL 01.06  DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL 640,00
OBRA 01  ESS_MANTENIMENT 65.430,27
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

65.430,27
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: OBRA Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBRA 01  ESS_MANTENIMENT 65.430,27

65.430,27

euros



Estudi de Seguretat i Salut

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .......................................................................... 65.430,27

13,00 % Despeses Generals SOBRE 65.430,27................................................................. 8.505,94

6,00 % Benefici Industrial SOBRE 65.430,27....................................................................... 3.925,82

Subtotal 77.862,03

16,00 % IVA SOBRE 77.862,03........................................................................................... 12.457,92

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 90.319,95

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( NORANTA MIL TRES-CENTS DINOU EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS )

Mataró, maig de 2009

L´Equip Redactor

EIPO S.L.
David Carbó Gonzalez






































