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1. OBJETO DEL PROYECTO 
 

El objeto del presente proyecto es la completa exposición de todas las características y parámetros 

que definen las actuaciones a realizar para el acondicionamiento y mejora de la carretera de acceso 

al polígono industrial Puigtió, desde la rotonda de la Avenida Montserrat hasta la entrada del polígono 

en Maçanet de la Selva. 

Concretamente se prevé mejorar el ancho de la carretera, la rasante y sus radios de curvatura. 

Aprovechando esta actuación se dispone de una capa de refuerzo en el firme actual. 

El tramo que incluye este proyecto, se define como una carretera situada en terreno plano que se 

caracteriza por una sección transversal estrecha, un firme deteriorado, con un trazado formado 

mayoritariamente, por alineaciones rectas y radios grandes. Se trata de una vía de doble sentido de 

circulación con un ancho medio de 5,5 m de calzada sin cunetas, con accesos tanto a los campos de 

cultivo, como acceso a parcelas. 

Las actuaciones a considerar incorporan mejoras en el ancho de la calzada, la suavización de la 

curva existente a la mitad de recorrido, la extensión de nuevas capas de mezcla bituminosa en 

caliente, la disposición de nuevas cunetas y la adecuación de la señalización vertical y horizontal, y 

aprovechando la mejora se prevé la ejecución de un carril bici por sentido.  

En todo el tramo del proyecto aparecen intersecciones de tipo vecinal que se mantendrá, incluso 

durante la ejecución de las obras. 

 

2. ANTECEDENTES 
 
El municipio de Maçanet de la Selva en la provincia de Girona, hoy en día cuenta con un gran número 

de industrias ubicadas dentro del municipio. Todas ellas con una gran cantidad de trabajadores. 

Una gran cantidad de esas industrias y empresas se encuentran en el emplazamiento del polígono 

industrial Puigtió, que a principios de los años 70 iniciaba su construcción, y ayudó al rápido 

crecimiento del municipio. 

En la actualidad, y dentro de las actuaciones de mejoras de la red viaria del municipio de Maçanet de 

la Selva, está prevista la reparación y construcción de la carretera que da acceso al Polígono 

Industrial Puigtió, que en la actualidad resulta insuficiente para el transito de vehículos de gran 

tonelaje que acceden diariamente al sector. Esta obra pensada para solucionar el tráfico de entrada y 

salida al polígono tendrá su inicio en el pk 0+000 en el punto de unión de los carriles a la salida de la 

rotonda de la avenida Montserrat y finalizará en el pk 0+556,048 en la entrada del polígono. 
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3. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
 
Este apartado expondrá una serie de alternativas para el proyecto, de donde saldrá la alternativa que 

solucione lo mejor posible los problemas existentes en la carretera de acceso al polígono industrial 

Puigtió, desde la rotonda de la avenida Montserrat hasta la entrada al polígono en Maçanet de la 

Selva. 

En las alternativas que se proponen para resolver este trazado hay que tener en cuenta aspectos 

condicionantes del trazado actual y la orografía del terreno a lo largo de la carretera. 

A continuación se hará una valoración de todos los aspectos a considerar para escoger la alternativa 

verdadera. Después se hará una definición de todas las obras a ejecutar con los procedimientos 

constructivos a emplear, su valoración y el término de plazo de ejecución  

 

• ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA MANTENIENDO LAS CARACTERISTICAS 

GEOMÉTRICAS ACTUALES. 

 

La propuesta es la reforma de la carretera existente de acceso al polígono industrial “Puigtió”, que 

discurre desde la rotonda de la Avenida Montserrat hasta la entrada del polígono. 

En la actual la carretera dispone de un ancho medio de 5,5 metros sin cunetas, la propuesta es 

reparar las zonas afectadas y sin cambiar las características de ancho actual.  

 

Las zonas de la calzada actual que se encuentran con una capa asfáltica obsoleta, realizar una 

reparación y finalmente extender una capa de firme nueva. 

 
     Reparación de parte de la calzada. 
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• ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA ACTUAL, CON UN CARRIL BICI POR 

SENTIDO. 

 

La propuesta de acondicionamiento es la reforma de la carretera existente de acceso al polígono 

industrial “Puigtió”, que discurre desde la rotonda de la Avenida Montserrat hasta la entrada del 

polígono. En la actual la carretera dispone de un ancho medio de 5,5 metros sin cunetas, se propone 

reparar las zonas afectadas y sin cambiar las características de ancho actual. 

Del análisis realizado esta propuesta se descarta, ya que uno de los problemas principales de la 

carretera actual de acceso al polígono, es que los camiones que transitan por ella no tiene espacio 

suficiente para circular en ambos sentidos con lo que ocasiona un peligro en la carretera actual. 

 
    Sección de nueva calzada con carril bici. 

 

• ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA ACTUAL, APROVECHANDO PARTE DE LA 

CALZADA ACTUAL. 

 

El acondicionamiento de la carretera de acceso al polígono industrial “Puigtió”, desde la rotonda de la 

avenida Montserrat hasta la entrada del polígono cambiando las características geométricas actuales 

y aprovechando parte de la calzada actual. 

 

En esta propuesta para acabar con la falta de ancho de la calzada actual (5,5 metros sin cuneta) se 

propone una nueva calzada de 6 metros de ancho, y por objetivo facilitar la circulación de los 

camiones que circulan por esta carretera y que es el gran problema actual. En esta variación de 

ancho se pretende aprovechar parte de la calzada que está en buen estado y arreglando el firme en 

mal estado. La ampliación de calzada con cunetas dejará una explanada de 11 metros de ancho. 

El acondicionamiento de la carretera de acceso al polígono industrial “Puigtió”, desde la rotonda de la 

avenida Montserrat hasta la entrada del polígono cambiando las características geométricas actuales, 

con la incorporación de un carril bici por sentido. 
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     Sección de nueva calzada. 

 

 
4. DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA ESCOGIDA 
 
Este apartado expondrá la alternativa propuesta que solucione lo mejor posible la carretera de acceso 

al polígono industrial Puigtió desde la rotonda de la avenida Montserrat hasta la entrada del polígono. 

Para escoger la alternativa se ha tenido en cuenta el análisis multicriterio todas las alternativas. 

La alternativa 3 reúne la mejor valoración para llevar a cabo el acondicionamiento de la carretera de 

acceso al polígono industrial “Puigtió”, desde la rotonda de la avenida Montserrat hasta la entrada del 

polígono. 

Esta alternativa contempla la modificación de la calzada actual de 5,5 metros a 11,00 metros, en la 

cual incluye cunetas. 

Soluciona el actual problema que existe en la carretera que es la dificultad que tienen los camiones al 

circular por esta carretera, debido al poco ancho existente. Además se tiene en cuenta, que parte del 

firme actual no está dañado, el cual se aprovecha, reduciendo un impacto ambiental en el 

aprovechamiento de recursos y un gran ahorro económico. 

 
5. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 

La descripción de la solución adoptada por la ejecución de este proyecto, así como su justificación, 

queda definida en los apartados siguientes: 

 

5.1 MOVIMENTO DE TIERRAS 
En primer lugar se realizará el desbroce del terreno que se ocupará por el ensanchamiento y en la 

zona donde no hay camino existente, la excavación de la capa de tierra vegetal, se transportarán a 

vertedero autorizado los productos que resulten de estas operaciones. Se prevé un rebaje de 40 cm. 

A continuación se realizarán los desmontes y terraplenes necesarios. Se podrán compensar tierras a 

criterio de la Dirección de obras, a la vista de los resultados de los ensayos efectuados. 
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Se prevé una explanación de un sobre ancho de 2 metros a cada lado de vial, que en el caso de 

desmonte quedará como cuneta. 

 

Los volúmenes de movimiento de tierras previstas en el proyecto de acondicionamiento de la 

carretera de acceso al polígono industrial “Puigtió” son los siguientes: 

 

Excavación de tierra vegetal: 2.220,00 m2 

Excavación en desmonte: 2.062,30 m3 

Terraplén total: 472,74 m3 

 

5.2 TRAZADO 
La actuación adoptada para mejorar el trazado es la ampliación de la carretera existente y la mejora 

de sus radios de curvatura, aprovechando su rasante. 

El trazado en planta de la vía proyectada se ha realizado definiendo el eje de la misma ampliándolo 

hacia un lado u otro de la carretera existente, en función de las zonas afectadas. 

Los radios de las curvas circulares se encuentran comprendidos entre los valores siguientes: 

Radio mínimo. ...............................27 m 

Radio máximo............................ 305 m 

 

Debido a que se trata de un proyecto de ampliación de una calzada existente se ha procurado ajustar 

la rasante a la carretera misma. En concreto se aprovecha la calzada actual. 

 

Los parámetros en alzado son los siguientes: 

Rampa mínima.......................... 0,11% 

Rampa máxima......................... 1,67% 

Kv mínimo.................................. 1.500 

Kv máximo................................. 2.500 

 

La sección transversal del tronco de la carretera constará de una calzada única de 9.50 metros, con 

un único carril por a cada sentido de 3,00 m. Los arcenes exteriores serán de 1,75 metros. 
 

5.3 DRENAJE 
En el lado de la montaña se formará una cuneta revestida de hormigón de 1,50 metros con una 

pendiente de 1:7 y rematada por un bordillo prefabricado de hormigón tipo T2A de 30x15 cm, que 

esporádicamente podrá servir como una acera para el tránsito de peatonal. 
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Mediante un sistema de colectores de diámetros comprendidos entre 400 y 600 mm., tubos dren de 

diámetro 110 mm., y pozos de interconexión que permitirán la evacuación de las aguas pluviales y 

garantizaran que no dañen la capa de firme. 

Los pasos de drenaje bajo la calzada actual se prolongarán hasta el nuevo límite de la plataforma. 

En los accesos existentes se realizarán nuevos pasos salva cunetas. 

En los planos de drenaje figuran los mencionados dispositivos de drenaje, detallando su ubicación y 

su dimensionamiento. 

En el anejo número 6 se encuentran recogidos los cálculos para el dimensionamiento de cada unos 

de los tramos de tuberías a instalar. 

 

5.4 FIRMES Y PAVIMENTOS 
En el anejo número 9 del presente proyecto se justifica la sección de firme que se ha adoptado en las 

zonas de ampliación. 

En base a las características de proyecto y al tipo de sector, se ha considerado como un tipo de 

transito con categoría urbana V2, tipo de explanada una E1 y se ha propuesto una sección estructural 

de firme para las zonas de ampliación de la calzada según las “Recomendaciones para el proyecto y 

diseño del viario urbano del 2000 de MOPT” del tipo 3AA1 formada por: 

  

 6 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 (árido granítico) 

 Riego de adherencia ECR-1 

 16 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo G-20 (árido calcaría) 

 Riego de imprimación ECL-1 

 25 cm de zahorra artificial 

 

En los tramos donde se mantiene la calzada, previa aplicación de un riego de adherencia se 

colocaran 6 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 (árido granítico). 

En las zonas donde la calzada existente presenta perdidas estructurales del tipo blandones, se 

reparara según indica el plano 7, mediante corte del pavimente existente para delimitar la afección, 

extracción de todo el material en mal estado hasta arribar a un estrato bueno y rellenarlo formando la 

sección de ampliación de la calzada. 

 

5.5 SUMINISTRO ELÉCTRICO 
Para la alimentación del alumbrado público de la carretera, se habrá de instalar una C.G.P. que se 

colocará en las proximidades del muro del EDAR de Maçanet que se conectará mediante un 

seccionamiento de la línea que alimenta la EDAR. 
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La mencionada línea estará formada por conductores de aluminio de 240 mm2. Las líneas serán 

enterradas. 

 

5.6 ALUMBRADO PÚBLICO 
La instalación estará construida por conductores enterrados bajo el arcén ampliado de la calzada, 

por donde circularan los conductores. 

La ejecución de esta se realizará de forma que la distancia mínima de enterramiento desde la 

parte inferior del conducto hasta la parte superior de la acera no sea inferior a 60 cm., estos 

conductos se encontraran asentados sobre una cama de arena limpia. Sobre los conductos se 

colocaran cintas de señalización que adviertan de la existencia de cables de red de alumbrado 

público, esta cinta se encontrara a una distancia mínima de 10 cm de la tierra. 

  

Los conductores eléctricos empleados serán de cobre trenzado tipo XLPE 0.6/1Kv 4x6, 4x10 y 

4x16 mm2 con protección de tubo corrugado de diámetro 75. 

 

Hay un cuadro de protección y medida alado de la EDAR. Las diferentes líneas, que salen de los 

cuadros generales van protegidos por varios interruptores magneto térmico y diferenciales. 

 

Se ha escogido un sistema de doble flujo con reductor de tensión en cabecera para permitir que a 

media noche o cuando el trafico sea menor, se baje aproximadamente el nivel de iluminación a la 

mitad, y la energía consumida sea menor. 

 

Se prevé todos los puntos de luz en báculos de acero galvanizado troncocónicos de 8 metros de 

altura. Los puntos de luz se escogen con un equipo de incorporado y gran rendimiento óptico, 

aptos para alojar luz y un equipo de vapor de sodio de alta presión 250 W. Se propone el modelo 

Carandini JCH-250/GC de vidrio templado y con una armadura y tapa superior de aluminio. 

 

5.7 SEÑALIZACIÓN 
La señalización que se dispone corresponde a la de una CARRETERA CONVENCIONAL con 

características de trazado correspondiente a un terreno plano y con una velocidad de proyecto de 

60 Km/h. 

Se dispone las señales y marcas viales necesarias tal y como dispone la normativa vigente, los 

nuevos criterios que demanda el borrador del Manual para la señalización viaria de orientación de 

Catalunya. 

5.8 SERVICIOS AFECTADOS 
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La ejecución de las obras del presente proyecto garantiza la no afectación de ningún servicio 

existente. 

 
6. EXPROPIACIONES 
 
Para la ejecución de las obras del presente proyecto es necesario la disponibilidad de los bienes y 

derechos de los afectados. 

A tal efecto se procede a elaborar la relación de los titulares, naturaleza y aprovechamiento que 

hay en la franja de terreno afectado. 

En el anejo 15 se recoge los datos de las expropiaciones y la valoración de las mismas. 

Las obras necesarias para la ampliación de la carretera, están situadas en terrenos rústicos de 

cultivo. Las fincas afectadas pertenecen al término municipal de Maçanet de la Selva. 

 

7 REVISIÓN DE PRECIOS 
 

En caso de contemplar esta posibilidad en el contrato de adjudicación de las obras y de darse las 

circunstancias necesarias, se propone como una formula a aplicar la número 9, de acuerdo con la Ley 

de Contratos del Estado o modificaciones posteriores a esta. 

 

 

15,016,020,016,033,0
0000

++++=
S
S

C
C

E
E

H
H

K tttt
t  

 

Donde: 

 

Kt = Coeficiente teórico de revisión para momento de ejecución de t. 

Ht = Índice de coste de la mano de obra en la fecha de ejecución t. 

H0 = Índice de coste de la mano de obra en la fecha de licitación. 

Et = Índice de coste de la energía en la fecha de ejecución t. 

E0 = Índice de coste de la energía en la fecha de licitación. 

Ct = Índice de coste del cimento en la fecha de ejecución t. 

C0 = Índice de coste del cimento en la fecha de licitación. 

St = Índice de coste de los productos siderúrgicos en la fecha de ejecución t. 
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S0 = Índice de coste de los productos siderúrgicos en la fecha de licitación. 

 
8. CONTROL DE CALIDAD 
 
En cumplimiento de la normativa vigente, antes de comenzar las obras, se establecerá un plan de 

control de calidad. En este plan se señalará las unidades objeto de control, el tipo, la frecuencia y 

la cantidad de ensayos a realizar. Los controles a realizar serán principalmente de tipo: 

• Control geométrico. 

• Control de ejecución. 
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9. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO: 
 

Documento número 1 MEMÓRIA Y ANEJOS 
 MEMÓRIA 
 ANEJOS 
 

1. Reportaje fotográfico y estado actual. 

2. Topografía. 

3. Alternativas. 

4. Geotecnia. 

5. Trazado. 

6. Red de alumbrado público. 

7. Red de baja tensión.  

8. Drenaje. 

9. Firmes y pavimentos. 

10.  Estudio de seguridad y salud. 

11.  Plan de trabajo.  

12.  Fases de obra. 

13.  Justificación de precios.  

14.  Plan de residuos. 

15.  Expropiaciones. 

16.  Presupuesto para conocimiento de la administración. 

 

Documento número 2 PLANOS 
Documento número 3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
Documento número 4 PRESUPUESTO 
 
 Mediciones 

 Cuadro de Precios núm. 1 

 Cuadro de Precios núm. 2 

 Presupuestos por Capítulos  

 Presupuesto de Ejecución Material 

 Presupuesto de Ejecución por Contrata 
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10.-PRESUPUESTO 
 

El Presupuesto de Ejecución Material de las obras objeto del acondicionamiento de la carretera de 

acceso al polígono industrial de “Puigtió”, desde la rotonda de la avenida Montserrat hasta la 

entrada del polígono en Maçanet de la Selva, sube a la cantidad de TRESCIENTOS OCHO MIL 

CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS CON TRECE CENTIMOS. (308.149,13 EUR).  

 

Aplicando el 13% de Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial al presupuesto de 

ejecución material anterior resulta un total de Ejecución por Contrata sin I.V.A. de TRESCIENTOS 

SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y SIETE 

CENTIMOS (366.697,47 EUR).  

 

Aplicando al importe anterior el I.V.A. vigente del 18% resulta un Presupuesto de Ejecución por 

Contrata de las obras objeto del presente Proyecto de CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL 

SETECIENTOS TRES EUROS CON UNO CENTIMOS (432.703,01 EUR). 

 

Barcelona, Julio de 2011. 

 

 

 Firmado, Alexy Paúl Cedeño Sarango. 

Universidad écnica de Cataluña. 
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ANEJO NÚM. 3 ALTERNATIVA 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Un estudio de alternativa tiene por objeto recoger y analizar los diferentes parámetros que 
inciden y afectan de manera directa o indirecta a un determinado territorio alrededor de 
una actuación que se pretende hacer.  
 
En este anejo se estudiaran las posibles alternativas propuestas para conseguir obtener 
una propuesta que solucione lo mejor posible EL ACONDICIONAMIENTO DE LA 
CARRETERA DE ACCESO AL POLÍGONO INDUSTRIAL “PUIGTIÓ”, DESDE LA 
ROTONDA DE LA AVENIDA MONTSERRAT HASTA LA ENTRADA DEL POLÍGONO. 
 
En las soluciones que se proponen para resolver este trazado hay que tener en cuenta 
aspectos condicionantes del trazado actual y la orografía del terreno a lo largo de la 
carretera. A lo largo del todo el trazado se seguido el criterio de diseñar un trazado 
paralelo al actual, utilizando la vía existente. 
 
A continuación se hará una valoración de todos los condicionantes y aspectos a 
considerar para definir una serie de alternativas constructivas. Después se hará una 
valoración de cada una de ellas para obtener la óptima. Se valorarán aspectos como los 
procedimientos constructivos, la implicación de la obra, el término de las obras. 
 
2.- SITUACIÓN ACTUAL 
 
Actualmente la carretera de acceso al polígono industrial “Puigtió”, desde la rotonda de la 
avenida Montserrat hasta la entrada del polígono se encuentra en un estado obsoleto, con 
una gran cantidad de vehículos que circulan. 
 
Tendrá su inicio en el pk 0+000 en el punto de unión de los carriles a la salida de la 
rotonda de la avenida Montserrat y finalizará en el pk 0+556,048 en la entrada del 
polígono. 
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Figura 1. Situación actual 
 
3.- ALTERNATIVAS 
 
Ante cualquier problema de ingeniería hay que hacer un estudio de alternativas que valore 
cuales son los pros y los contras de todas las soluciones propuestas. 
 
Generalmente ninguna de las alternativas puede llegar a considerar que sea la solución 
perfecta para resolver un caso, es por eso que se realizan un análisis multicriterio para 
analizar las diferentes propuestas. Hacer un análisis multicriterio conlleva establecer 
pesos para una serie de criterios valorados, de manera que permita obtener una visión lo 
más objetiva posible, de cuál es la solución más idónea para este proyecto. 
 
En el caso de este proyecto el principal condicionante es aprovechar la calzada existente 
y la orografía del terreno y así facilitar su construcción. 
 
Aparte de los condicionantes, hay un hecho que condicionará la evolución de la obra así 
como los procedimientos constructivos de esta, que es el hecho de mantener el tráfico 
operativo a lo largo de las obras. En los puntos siguientes se verá cómo afecta. 
  
3.1. ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA MANTENIENDO LAS 

CARACTERISTICAS GEOMÉTRICAS ACTUALES. 
 
La propuesta es la reforma de la carretera existente de acceso al polígono industrial 
“Puigtió”, que discurre desde la rotonda de la Avenida Montserrat hasta la entrada del 
polígono. 
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En la actual la carretera dispone de un ancho medio de 5,5 metros sin cunetas, la 
propuesta es reparar las zonas afectadas y sin cambiar las características de ancho 
actual.  
 
Las zonas de la calzada actual que se encuentran con una capa asfáltica obsoleta, 
realizar una reparación y finalmente extender una capa de firme nueva. 
 
 

 
Figura 2. Reparación de parte de la calzada. 

 
 

 
Figura 3. Reparación de toda la carretera. 

 
 
Para mantener el tráfico durante las obras, se realizaran los trabajos dividiendo la traza en 
dos y cerrar la zona donde se realizan los trabajos y la otra mitad de la calzada que sirva 
para que los vehículos circulen durante las obras. 
 
 
3.2. ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA ACTUAL, CON UN CARRIL BICI 

POR SENTIDO. 
 
El acondicionamiento de la carretera de acceso al polígono industrial “Puigtió”, desde la 
rotonda de la avenida Montserrat hasta la entrada del polígono cambiando las 
características geométricas actuales, con la incorporación de un carril bici por sentido. 
 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA DE ACCESO AL 
POLIGONO INDUSTRIAL “PUIGTIO”, DESDE LA ROTONDA DE LA AVENIDA MONTSERRAT HASTA 
LA ENTRADA DEL POLIGONO EN MAÇANET DE LA SELVA  

 

DOCUMENTO NÚM 1 
Anejo Nº 3 Alternativas 

Pág. 5 
 
 

En esta propuesta para acabar con la falta de ancho de la calzada actual (5,5 metros sin 
cuneta) se propone una nueva calzada de 6 metros de ancho, y por objetivo facilitar la 
circulación de los camiones que circulan por esta carretera y que es el gran problema 
actual. En esta variación de ancho, incluye la construcción de un carril bici por sentido y 
cunetas, que no existen en la actualidad. Quedando una sección de 13,50 metros de 
ancho. 
 
Se pretende quitar el firme actual y realizar una nueva plataforma para la nueva sección 
de calzada. 
 
Para mantener la circulación de vehículos durante la ejecución de los trabajos, se propone 
un desvío provisional que pase por el municipio de Maçanet de la Selva. 
 

 
Figura 4. Sección de nueva calzada con carril bici. 

 
 
 
3.3. ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA ACTUAL, APROVECHANDO PARTE 

DE LA CALZADA ACTUAL. 
 
El acondicionamiento de la carretera de acceso al polígono industrial “Puigtió”, desde la 
rotonda de la avenida Montserrat hasta la entrada del polígono cambiando las 
características geométricas actuales y aprovechando parte de la calzada actual. 
 
En esta propuesta para acabar con la falta de ancho de la calzada actual (5,5 metros sin 
cuneta) se propone una nueva calzada de 6 metros de ancho, y por objetivo facilitar la 
circulación de los camiones que circulan por esta carretera y que es el gran problema 
actual. En esta variación de ancho se pretende aprovechar parte de la calzada que está 
en buen estado y arreglando el firme en mal estado. La ampliación de calzada con 
cunetas dejará una explanada de 11 metros de ancho.  
 
Para mantener la circulación de vehículos durante la ejecución de los trabajos, se propone 
un desvío provisional y realizar las obras en dos fases. 
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Figura 5. Sección de nueva calzada. 

 
 
4.- ANÁLISIS MULTICRITERIO 
 
La metodología utilizada para elaborar el análisis multicriterio es la que fundamenta el 
conocido Método Delphi. Se define una serie de indicadores de todo tipo se asignan unos 
pesos relativos a cada uno de ellos, en función de su trascendencia en el análisis.  
 
Después se puntúa cada alternativa en cada indicador, con lo que la suma de las 
puntuaciones ponderadas por los pesos supone un resultado global y final que permite 
comparar las alternativas. 
 
El método Delphi, la tarea de definir los indicadores y los pesos es hecho por un grupo de 
expertos seleccionados previamente. En este análisis multicriterio, la elección de 
indicadores y parámetros se hace en función de los objetivos y prioridades del proyecto a 
juzgar, intentando razonar y justificar la definición y asignación efectuadas de la forma 
más objetiva. Nunca se podrá eliminar un cierto grado de subjetividad aportado por el 
autor del proyecto, pero hay que recordar que la realidad de la subjetividad es la base de 
proyectar, y que el sentido común debe primar ante todos los criterios de selección. 
 
Un aspecto crítico es la elección del peso específico de cada indicador. En el análisis 
multicriterio elaborado, se ha pretendido equilibrar la relación entre los criterios 
económicos y los funcionales y sociales. 
 
Se ha realizado un análisis multicriterio de las tres alternativas, que se presentan en los 
siguientes puntos en forma de cuadro. Un mayor peso implica mayor importancia a criterio 
del redactor; mayor puntuación implica mejor adaptación a la característica 
correspondiente. 
 
4.1. FACTORES A VALORAR 
 
Los factores que se han considerado para la realización del estudio multicriterio han sido 
los siguientes: 
 

• Seguridad: Este aspecto se ha considerado el más importante y por eso se 
le ha asignado un 20% de la puntuación total. Dentro de seguridad engloba 
la seguridad vial de los usuarios que circulan por la vía. 
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• Aspecto económico: Este también es un aspecto importante a tener en 
cuenta y no solo la valoración de precio final sino del a rentabilidad que se 
puede sacar a la inversión en cada una de las alternativas. Por esta razón se 
le ha asignado un 20% del peso total. 

• Impacto ambiental: Teniendo en cuenta el entorno donde se sitúa la obra, 
cualquier intervención que se realice dentro de este territorio provocará un 
impacto ambiental en el entorno natural. Es por ello que demoliciones, 
aportaciones de nuevos materiales o destrucción del entorno pueden 
suponer un fuerte impacto en el territorio donde se realizará la actuación. 
Por estas razones se le ha asignado un 15% sobre el peso total. 

• Impacto visual: Este aspecto tiene también mucha importancia ya que el 
proyecto a ejecutar se sitúa en un espacio donde la vegetación es bastante 
abundante, por lo que el impacto visual gana bastante importancia para no 
romper con homogeneidad del entorno. Así aspectos como grandes 
terraplenes, desmontes o estructuras desproporcionadas, pueden causar 
fuertes impactos visuales en el entorno.  
Es por eso que también le ha asignado 10% del peso total. 

• Dificultad técnica: Este aspecto valora la dificultad técnica de ejecución de 
las diferentes alternativas. Dentro de aquí se engloban aspectos como 
dificultad de ejecución, acceso a los materiales o afección sobre el proceso 
ejecutivo de los procedimientos constructivos necesarios para llevar a cabo 
una de las propuestas. Se le ha otorgado un 10% del peso total. 

• Compatibilidad de uso de la vía durante el tiempo de ejecución: Al 
tratarse de una infraestructura vital para el acceso al Polígono Industrial 
“Puigtió” gana una gran importancia la manera en que se compatibilizará el 
uso de la red con la adecuación de la misma. Este aspecto está muy 
relacionado con planificación de ejecución que tiene cada una de las 
alternativas. Es por estas razones que se le ha asignado a este factor un 
10% sobre el peso total. 

• Duración de las obras: Un aspecto a considerar, que podría relacionarse 
con la dificultad técnica, fue la variación en el plazo de ejecución que 
conlleva cada una de las alternativas. El hecho de que una solución implique 
más o menos tiempo de ejecución es un condicionante a considerar ya que 
puede repercutir en otros aspectos como en el coste de la obra, en la 
seguridad, en las afectaciones a los usuarios…. Al factor del plazo se le 
asigna un 5% del peso total. 

• Mantenimiento futuro de la infraestructura: El mantenimiento futuro de la 
infraestructura también es un condicionante importante a considerar. 
Generalmente estos trabajos suponen una suma económica considerable 
por lo que intentará valorar en criterios de sostenibilidad económica cual es 
la mejor de las alternativas. A este factor se le asigna un 10%. 
 

4.2. ANÁLISIS MULTICRITERIO. VALORACIÓN 
 
Una vez expuestos los criterios que se utilizarán para valorar cada una de las alternativas 
pasaremos a realizar el análisis multicriterio el que permitirá elegir la mejor de las 
alternativas. 
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Las alternativas se valorarán del 1 al 3, otorgando 3 puntos a la alternativa que mejor 
solucione el aspecto a valorar y dando 1 punto a la más negativa respecto al valorado. 
Esta puntuación se multiplicará por el peso dado a cada uno de los factores obteniendo 
así la puntuación. 
 

Criterio 
Peso 

(%) 
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Seguridad 20 1 x 0,2 = 0,20 2 x 0,2 = 0,40 3 x 0,2 = 0,60 

Aspecto económico 20 3 x 0,2 = 0,60 1 x 0,2 = 0,20 2 x 0,2 = 0,40 

Impacto ambiental 15 3x 0,15 = 0,45 1 x 0,15 = 0,15 2 x 0,15 = 0,30 

Impacto visual 10 1 x 0,1 = 0,10 2 x 0,1 = 0,20 3 x 0,1 = 0,30 

Dificultad técnica 10 3 x 0,10 = 0,30 1 x 0,1 = 0,10 2 x 0,1 = 0,20 

Compatibilidad de uso de la vía 

durante el tiempo de ejecución 
10 1 x 0,1 = 0,10 2 x 0,1 = 0,20 3 x 0,10 = 0,30 

Duración de las obras 5 3 x 0,05 = 0,15 1 x 0,05 = 0,05 2 x 0,05 = 0,10 

Mantenimiento futuro de la 

infraestructura 
10 1 x 0,10 = 0,30 2x 0,1 = 0,20 3 x 0,1 = 0,30 

Total 100 2,2 1,5 2,5 

 
 
4.- RESULTADO DEL ANÁLISIS MULTICRITERIO  
 
Una vez valoradas las diferentes alternativas hemos podido ver como la alternativa 3 es la 
que se desarrollará en este proyecto. 
La primera podemos decir que queda descartada porque no soluciona el problema actual 
de la carretera que es la falta de amplitud de la calzada, que ha quedado obsoleta por los 
camiones de gran tamaño que pasan actualmente. 
La segunda alternativa podría ser buena en ese aspecto, pero queda descartada por el 
gran coste económico que sería construir los carriles bicis, que por la localización de la 
carretera no tendrían ningún sentido, ya que conduce a un polígono y además la cantidad 
de personas de Maçanet de la Selva que trabajan en este polígono es relativamente 
pequeña para realizar este tipo de obra. 
En cuanto a la alternativa 2, alternativa que se saldrá adelante, podemos decir que 
soluciona el problema de la falta de ancho de la calzada actual y además es una solución 
que aporta un impacto ambiental menor, ya que aprovecha parte del firme actual y se 
realiza un menor movimiento de tierras que la alternativa 2. 
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ANEJO NÚM. 4 GEOTECNIA 
 

INTRODUCCIÓN 

En el siguiente anejo se presentan los resultados del Estudio Geológico y Geotécnico 

para el Proyecto "PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA 

CARRETERA DE ACCESO AL POLÍGONO INDUSTRIAL" Puigtió ", DESDE LA 

ROTONDA DE LA AVENIDA MONTSERRAT HASTA LA ENTRADA DEL POLÍGONO. 

MAÇANET DE LA SELVA, que la empresa GEOPLANNING SL ha realizado. 

Los primeros apartados del presente anexo describe las características geológicas de la 

zona objeto de estudio, los materiales que son interceptados y / o que se localizan en las 

proximidades del trazado y una descripción detallada de todos los trabajos de campo y de 

laboratorio llevados a cabo. El resto de apartados hacen referencia a los aspectos 

geotécnicos de las unidades geológicas detectadas, determinación de la explanada y las 

recomendaciones para las obras previstas. Al final del anexo se adjuntan los planos y los 

apéndices de todos los trabajos realizados en la presente campaña. 

 

OBJETIVOS 

El objetivo del presente estudio geotécnico comprende la confección de una cartografía 

geológica de la zona de proyecto, la caracterización geotécnica de las diferentes unidades 

geológicas detectadas y las recomendaciones para la ejecución del vial y de las obras de 

servicios previstas en el proyecto. 

A continuación se describen los contenidos de la memoria: 

• Geología de la zona: Se realiza un estudio geológico de la zona de actuación. En primer 

lugar se describe el marco geológico general, y a continuación se detallan los aspectos 

estratigráficos, geomorfológicos e hidrogeológicos de la zona. 

• Trabajos realizados: Se realiza una descripción de las campañas de investigación 

realizadas tanto en campo como en el laboratorio. 

• Caracterización geotécnica de los materiales: Clasificación de los materiales en función 

de los parámetros obtenidos en los diferentes ensayos realizados. 
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• Caracterización de la explanada: Se clasifica la explanada según la norma actual en 

toda la longitud del trazado objeto de estudio, dando las recomendaciones para obtener la 

explanada prevista en el proyecto. 

• Recomendaciones ejecución de terraplenes y desmontes 

 

TRABAJOS REALIZADOS 

Para la ejecución de este estudio se ha obtenido información del Mapa Geológico de 

España a escala 1:50.000; IGME de la Selva. 

Los trabajos de campo se han llevado a cabo durante el segundo semestre del año 2010 

y han consistido en una campaña de investigaciones "in situ" consistentes en la 

realización de 5 calas mecánicas. 

Como trabajos previos a la investigación de campo se realizó un recorrido por toda la 

zona de influencia del trazado proyectado Se ha tomado especial atención a la 

distribución de las calas para determinar la categoría de la explanada. 

Con los datos obtenidos de las prospecciones geotécnicas realizadas en la presente 

campaña se ha elaborado una cartografía geológica-geotécnica del trazado, escala 1 / 

500 (A3), que se presenta al final de la presente memoria y un perfil geológico-geotécnico 

de la traza objeto de estudio (escala horizontal 1 / 2000 y escala vertical 1 / 200). 

En los siguientes apartados se describe con detalle todos los trabajos de campo 

realizados. 

 

CAMPAÑA DE CALAS 

Para la ejecución de los trabajos de campo para determinar la categoría de explanada la 

excavabilidad, los materiales de la traza se ha excavado una cala mediante una pala 

retroexcavadora, equipada con una cuchara de 40 cm de ancho. La cala tiene por objetivo 

determinar la calidad de los materiales según las prescripciones del PG-3 vigente y del 

tipo de explanada que forman. Las calas también suministran información del grueso de 

tierra vegetal y de rellenos antrópicos que pueden existir en la zona objeto de estudio y de 

la excavabilidad de los materiales detectados en la profundidad de investigación 

alcanzada. 

En la siguiente fotografía se observa la máquina utilizada para la ejecución de las calas: 
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Pala retroexcavadora utilizada para las catas. 

 

En la cala ejecutada se ha recogido muestras alteradas de los diferentes suelos 

localizados para realizar posteriormente ensayos de laboratorio para su caracterización 

geotécnica y determinar su aprovechamiento según las prescripciones del PG3. 

En la siguiente tabla se indica para cada cala efectuada en el presente estudio la cota de 

ejecución, la profundidad de estudio alcanzada y el material extraído: 

 

En las calas se llega a la máxima profundidad que permite la potencia de la máquina. En 

la cala se detecta el sustrato terciario lo que ocasiona el rechazo a profundidad 1,50 m. no 

se detecta la presencia de nivel freático. 

 

CAMPAÑA DE LABORATORIO 

 

Las diferentes investigaciones de campo se han efectuado en los terrenos adyacentes al 

trazado de la carretera actual, intentando abarcar todos los materiales identificados 

previamente en las observaciones de campo. Las muestras obtenidas en la cala y los 

sondeos se han llevado a un laboratorio acreditado para caracterizar los materiales del 

subsuelo desde el punto de vista geotécnico. 

Con las muestras procedentes de las calas se han realizado ensayos de laboratorio con el 

objetivo de determinar el aprovechamiento, o calidad, los materiales que se han de 

ejecutar las mejoras previstas, según las prescripciones del PG-3 vigente.  
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Con las muestras de los sondeos se han realizado ensayos con el objetivo de determinar 

las características geotécnicas de los materiales y su agresividad al hormigón según las 

prescripciones del anexo del EHE. 

 

Los ensayos realizados en las muestras recogidas son los siguientes: 

• 5 Granulometrías de suelos por tamizado (UNE 103101) 

• 5 Límites de Atterberg (UNE 103.103 y 103.104) 

• 6 Determinaciones de la densidad aparente de un suelo (UNE 103301) 

• 6 Determinaciones de la humedad natural de un suelo (UNE 103300) 

• 3 Determinaciones del contenido en materia orgánica (UNE 103204) 

• 3 Determinaciones del contenido en sales solubles (NLT-114) 

• 3 Determinaciones del contenido en yesos (NLT-115) 

• 3 Ensayos de Hinchamiento libre (UNE 103601-96) 

• 3 Ensayos de índice de colapso (NLT-254/99) 

• 5 Proctor Modificados (UNE 103501) 

• 5 Ensayos CBR (UNE 103502) 

• 2 Determinaciones del contenido en sulfatos en suelos (anexo 5 de EHE) 

• 1 Compresión simple en suelos (UNE 103.400/93) 

• 5 Compresiones simples en roca (UNE 22.950-1/90) 

• 2 Ensayos de agresividad completa en muestra de agua (anexo 5 de EHE) 

 

CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA 

Durante los trabajos de campo se han diferenciado 3 unidades geotécnicas que se 

encuentran tapizadas por un recubrimiento de tierra vegetal. Las unidades geotécnicas 

detectadas, de más moderna a más antigua, son los sedimentos cuaternarios aluviales, 

que engloban los niveles de terraza inferior (Q1) y superior (C2), que lo forman una 

alternancia de gravas arenosas (Q1a) arcilla limosas (Q1b). A continuación aparece el 

sustrato terciario (ST) formado por una alternancia de areniscas, argilitas y margas. Por 

otra parte se detectan en zonas puntuales de la traza depósitos de fondos de valle (Q3) y 

de conos de deyección (Q4) que no han sido interceptados en ninguno de los 

reconocimientos efectuados pero que según observaciones de campo pueden agruparse 

dentro de la unidad gravas arenosas (Q2a) dada su composición litológica y su edad. 
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Por lo tanto las unidades geotécnicas a caracterizar son las siguientes: 

1 - Tierra Vegetal (TV) 

a. Graves arenosas (Q1a) 

b. Limos arcillosos (Q1b) 

3.-Sustrato Terciario (ST): Alternancia de areniscas, margas y argilitas 

En la siguiente tabla se muestra el espesor de cada unidad geotécnica detectado en los 

reconocimientos efectuados: 

 

S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 S-6 C-1 C-2 C-3 C-4 C-5

Terra  vegetal (TV) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,3 0,5 0,1 0,4

Graves sorrenques (Q1a) / 
Argiles llimoses (Q1b)

10,3 11,8 11,8 7,0 3,8 7,2 1,1 - 2,0 - -

Substrat Terciari (ST)* 6,7 5,4 4,9 8,0 6,2 7,8 0,2 0,4 - 1,9 1,6

Unitat geotècnica
Espessors detectats (m)

* Espessors detectats fins a  la màxima fondària d'estudi assolida en els reconeixments

 

 

A continuación se caracterizan las unidades detectadas: 

 

TIERRA VEGETAL (TV) 

Se trata de un recubrimiento superficial formado de arcillas y gravas con abundantes 

restos vegetales que se detecta en casi todo lo largo de la traza Los espesores 

detectados oscilan entre 0,0 y 0,5 m pudiéndose adoptar como espesor medio a lo largo 

de la traza 0,3 m. 

La tierra vegetal es un material heterogéneo, blando y con pésimas propiedades 

geotécnicas que habrá que ser saneado. 

 

GRAVES ARENOSAS (Q1A) 

Las gravas arenosas se detectan de forma intercalada con las arcillas limosas en el 

recorrido de la traza donde presenta espesores de hasta 5,0 m (sondeos S-1 y S-3). 

Fuera de la explanada se detectan en afloramientos puntuales formados por depósitos de 

fondos de valle Se trata de gravas formadas de cantos sub-angulares calcáreos rodeados 
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de una matriz sorrrenca abundante-muy abundante que en ocasiones es la fracción 

dominante. Entre la matriz arenosa se detecta cierta fracción limosa-arcillosa. 

 

Se ha realizado un ensayo granulométrico y de límites de Atterberg sobre la muestra 

extraída del sondeo S-3 (SPT-2 de 9,0 a 9,6 m), cuyos resultados se indican en la 

siguiente tabla 

 

Resultats

S-3 (SPT-2: 9,0-9,6 m)

# 2 60,2

# 0,4 49,5

# 0,08 36,8

LL 20,1

IP 3,9

SM

ASSAIG

GRANULOMETRIA

LÍMITS D'ATTERBERG

CLASSIFICACIÓ CASAGRANDE

 

 
Según la clasificación de Casagrande la muestra analizada se clasifica como SM (arena 

limosa). Como se puede observar, se trata de unas arenas limosas, con un proporción 

gravosa del 39,8%. Por otra parte, la fracción fina presenta una plasticidad baja. 

Estos materiales presentan una compacidad media con valores del ensayo SPT (N30) 

comprendidos entre 15 y 33. Para estimar el ángulo de rozamiento interno (Ф) de las 

gravas arenosas de esta unidad han consultado las gráficas propuestas al CTE, para 

materiales granulares de diversa compacidad. 
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Según esta tabla para un golpeo medio de cálculo del ensayo SPT de N30 = 18 se 

propone un valor de 32 º. 

El módulo de deformación de las gravas arenosas ha estimado a partir del golpeo N30 del 

SPT, según la gráfica siguiente: 
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Según esta tabla para un golpeo medio de cálculo del ensayo SPT de N30 = 18 se 

propone un módulo de deformación de 2000 T/m2. 

 

En cuanto a la cohesión de estos materiales se adopta un valor de 1,0 T/m2 dada la 

presencia de un cierto porcentaje en fracción coherente la que presenta una cierta 
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plasticidad. Finalmente se adopta, según tablas D24 y D27 del CTE, una densidad 

aparente de 1,9 g/cm3 y un coeficiente de Poisson de 0,3. 

 

Para este nivel se adoptan los siguientes parámetros geotécnicos: 

 

Unitat litològica Φ (º) C (T/m2) γap (T/m3) E (T/m2)  Coef. Poisson (ּט)

Graves sorrenques (Q1a) 32 1,0 1,90 2000 0,30

 

 

ARCILLAS LIMOSAS (Q1B) 

Las arcillas limosas se detectan de forma intercalada con las gravas arenosas en el cauce 

del río Corb y en algunas de las calas efectuadas a lo largo de la traza (calas C-1 y C-3). 

Se trata de niveles coherentes con espesores de hasta 7,0 m (sondeos S-2, S-3, S-4 y S-

6). 

Las arcillas limosas presentan coloraciones gris-marrones, indicios de fracción arenosa y 

una consistencia blanda-muy blanda. 

Sobre las muestras extraídas de los sondeos S-3 (SPT-1), S-4 (SPT-2) y S-6 (SPT-1) y de 

las calas C-1 y C-3 correspondientes a este nivel, se han realizado ensayos de 

identificación, aprovechamiento y agresividad cuyos resultados se exponen a 

continuación: 
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C-1 C-3 S-3
(M-1: 0,5-1,5 m) (M-1: 0,8-1,5 m) (SPT-1: 1,8-2,4 m)     

# 2 96,00 87,00
# 0,4 94,30 81,60
# 0,08 76,80 68,00

LL 23,80 30,60
IP 4,80 10,90

ML-CL CL
d màx (T/m3) 1,98 1,94
H óptima (%) 11,40 11,70

90% PM 3,50 3,80
95% PM 14,90 7,10
100% PM 20,90 12,40

INFLAMENT LLIURE (%) 0,10 1,33
ÍNDEX DE COL·LAPSE (%) 0,33 1,62

SALS SOLUBLES (%) 0,22 0,56
MATÈRIA ORGÀNICA (%) 0,34 0,84

GUIXOS (%) 0,00 0,00
Tolerable Marginal

AGRESSIVITAT Mg SO4
-2/Kg 2193,00

Resultats
ASSAIGS

GRANULOMETRIA

LÍMITS D'ATTERBERG

CLASSIFICACIÓ CASAGRANDE

PROCTOR MODIFICAT

CBR

CLASSIFICACIÓ PG-3

 

 

Según la clasificación de Casagrande estos suelos se clasifican como CL (arcillas 

limosas). Como podemos observar, el contenido en arenas es del orden del 20%, 

mientras que el contenido en gravas oscila entre el 0,6 y el 13%. El resto corresponde a la 

fracción coherente, en torno al 75%. Por otro lado presentan un índice de plasticidad bajo-

moderado y una agresividad al hormigón débil. En cuanto a los ensayos de 

aprovechamiento se pone de manifiesto se trata de materiales tolerables-marginales dado 

que el ensayo de índice de colapso en la muestra de la cala C-3 da un valor superior a 

1%. A efectos de cálculo se considera esta unidad como Tolerable aunque en fase obra 

deberá efectuar ensayos que verifiquen la clasificación recomendada. 

La compacidad de las arcillas limosas es blanda-muy blanda tal y como ponen de 

manifiesto los resultados de los ensayos SPT con valores comprendidos (N30) entre 0 y 

15. 

Sobre la muestra extraída del sondeo S-6 (MI-1) ha efectuado un ensayo de resistencia a 

compresión simple y de densidad aparente cuyos resultados se muestran a continuación 
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S-6
MI-1: 1,2-1,8 m 

DENS. APARENT g/cm3 2
HUM.  NATURAL % 19,7
COMP. SIMPLE Kg/cm2 2,39

ASSAIG
 

 

Como se aprecia se obtiene un valor alto el cual no se considera representativo de toda la 

unidad ya que las arcillas presentan en gran parte de los tramos de sondeo compacidades 

muy bajas. Por lo tanto, se estimará el valor de la resistencia a compresión simple a partir 

de los valores del N30 obtenidos en los ensayos SPT mediante las gráficas de correlación 

dadas por Terzaghi y Peck 
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De esta manera, considerando un valor medio de N30 del SPT de 6, se obtiene un valor 

de resistencia a la compresión simple de 0,8 kg/cm2. Para obtener el módulo elástico de 

las arcillas limosas ha considerado la expresión de Butler (considerando que el valor de la 

cohesión Cu es la mitad del valor estimado de la compresión simple (qu)): 

E = 130 • Cu = 520 T/m2 

En cuanto al ángulo de rozamiento, coeficiente de Poisson y densidad aparente de las 

arcillas limosas adoptan, según tablas D24 y D27 del CTE, unos valores de 15 º, 0,35 y 

1,8 T/m3 respectivamente. En cuanto a la cohesión se estima en 1,5 T/m2 dado que se 

trata de materiales básicamente coherentes con una plasticidad baja-moderada. 

Para este nivel se adoptarán, a efectos de cálculo, los siguientes parámetros geotécnicos: 
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Unitat litològica Φ (º) C (T/m2) γap (T/m3) qu (Kg/cm3) E (T/m2)  Coef. Poisson (ּט)
Argiles llimoses (Q1b) 15 1,5 1,80 0,80 520 0,30

 

 

SUSTRATO TERCIARIO (ST) 

Esta unidad corresponde a una alternancia de areniscas, margas y argilitas. En conjunto 

forman una unidad de carácter duro y compacto a caballo entre un suelo cohesivo muy 

denso (margas y argilitas) y una roca blanda (areniscas). El sustrato terciario se detecta 

en todos los reconocimientos efectuados a excepción de la cala C-3. 

Sobre muestras extraídas de las calas C-2, C-4 y C-5 y los sondeos S-2, S-3, S-5 y S-6 se 

han realizado ensayos de identificación, aprovechamiento y resistencia los resultados de 

los que se muestran a continuación: 

C-2 C-4 C-5 S-2 S-3 S-6
(M-1: 0,2-

0,8 m)
(M-1: 0,7-

1,5 m)
(M-1: 0,7-

1,5 m)
(TP-1: 14,6-

14,85 m)
(TP-1: 13,95-

14,2 m)
(TP-1: 6,8-

7,0 m)
(TP-2: 7,35-

7,60 m)
(TP-1: 5,6-

9,0 m)
Argil·lites Margues Argil·lites Argil·lites Argil·lites Gresos Margues Gresos

# 2 97,60
# 0,4 97,00
# 0,08 93,40

LL 41,70
IP 17,10

CL
d màx (T/m3) 1,92 2,03 1,95
H óptima (%) 12,60 9,80 12,00

90% PM 1,00 1,60 3,30
95% PM 1,30 2,80 3,40
100% PM 3,30 4,20 5,70

INFLAMENT LLIURE (%) 3,95
ÍNDEX DE COL·LAPSE (%) 0,00

SALS SOLUBLES (%) 0,34
MATÈRIA ORGÀNICA (%) 0,30

GUIXOS (%) 0,00
Marginal

AGRESSIVITAT Mg SO4
-2/Kg sòl

DENS. APARENT g/cm3 2,36 2,23 2,32 2,25 2,37
HUM.  NATURAL % 9,70 12,20 12,10 15,10 9,70
COMP. SIMPLE Kg/cm2 6,44 6,10 7,20 1,10 32,30

CLASSIFICACIÓ PG-3

GRANULOMETRIA

LÍMITS D'ATTERBERG

Resultats
S-5

CLASSIFICACIÓ CASAGRANDE

PROCTOR MODIFICAT

CBR

ASSAIGS
 

 

Como podemos observar, el contenido en arenas y gravas es bajo, del orden del 6,6%, 

siendo el contenido en fracción fina la dominante. Según Casagrande estos materiales se 

clasifican como arcillas de baja plasticidad. En cuanto a los ensayos de aprovechamiento 

se pone de manifiesto se trata de materiales marginales dado que en el ensayo de 

hinchamiento libre se obtiene un resultado del 3,95% (superior al 3%). Por otra parte los 

resultados de las resistencias a compresión simple dan resultados comprendidos entre 

1,1 y 32,3 Kg/cm2 correspondiente los valores más altos los niveles de areniscas. 
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Durante la ejecución de los sondeos se registran índice RQD que oscilan entre el 30 y el 

90% siendo el valor medio del entorno de 50%. En base a las observaciones de campo y 

de las muestras extraídas de los sondeos se ha efectuado una estimación del RMR del 

sustrato terciario: 

 

Valor Puntuació
Resistència matriu rocosa 5-1 (MPa) 1

25-50 % 6
0,2-0,6 m 10

Longitud 3 -10 m 2
Obertura 0,1-1,0 mm 3
Rugositat Ondulada 1

Reompliment Tou < 5mm 2
Alteració Moderadament alterada 3

Sec 15
43Puntuación RMR

Paràmetre de classificació
Compressió simple

RQD
Separació diclases

Estado de las discontinuidades

Agua freática

 

 

Teniendo se cuenta los resultados de laboratorio obtenidos, las tablas de valores típicos 

del CTE (Anexo D, tablas D23 y D24) y la clasificación de Bieniawski (1989) se 

recomienda adoptar los siguientes parámetros resistentes para la alternancia de 

areniscas, margas y arcillas • Lites terciarias. 

 

Unitat litològica Φ (º) C (T/m2) γap (T/m3) qu (Kg/cm2) E (T/m2)  Coef. Poisson (ּט)
Substrat Terciari (ST) 25 20,0 2,30 8,00 15000 0,30
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GEOTECNIA DE LA ZONA 

APROVECHAMIENTO DE MATERIALES Y EXPLANADA 

Para la determinación de los tipos de explanada de los materiales excavados en las calas 

mecánicas realizadas se han tenido en cuenta las disposiciones del vigente "Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3)". 

A partir de los datos obtenidos en laboratorio se ha procedido a realizar la clasificación de 

los materiales. A continuación se adjunta un cuadro con la clasificación de cada unidad 

geotécnica identificada en la zona de estudio: 

 

Material Classificació (PG-3)
Terra vegetal (TV) Inadecuat

Graves sorrenques (Q1a) Tolerable*
Argiles llimoses (Q1b) Tolerable
Substrat Terciari (ST) Marginal

* S'adopta la mateixa classificació que les argiles llimoses. No es 
preveu efectuar excavacions sobre aquests materials. La traça tampoc 

discorre sobre aquesta unitat.

 

 

Los materiales clasificados como tolerables podrán ser utilizados para la ejecución de la 

cimentación, núcleo y laterales de terraplenes según el pliego de prescripciones generales 

(PG-3), no pudiendo ser utilizados directamente como explanada para sí mismos. Por otra 

parte, y dado la elevada de alteración y disgregabilidad del sustrato terciario en superficie, 

esta unidad no podrá ser utilizada para la ejecución de pedraplenes. 
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EXCAVABILIDAD. 

Todos los materiales cuaternarios podrán ser excavados mediante maquinaria de 

potencia media como retroexcavadora, así como los niveles de sustrato superficial más 

alterado tal como se ha podido verificar durante la ejecución de las calas. 

Se hará necesario el uso de sistemas de excavación más potentes (martillo picador, ripper 

...) para excavar el sustrato terciario más duro ya que se trata de rocas que no han podido 

ser excavadas con retroexcavadora durante la ejecución de las calas. 

Del análisis de toda la información que disponemos, procedente del presente estudio, 

estimamos un porcentaje de material no excavable por medios mecánicos comprendido 

entre un 30% y un 50% en función de la potencia de los medios de excavación utilizados 

por el contratista. 
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ANEJO NÚM. 5 TRAZADO 
 

1. INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo se adoptan y justifican las definiciones geométricas del trazado, tanto en 
planta como en alzado para el ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA DE ACCESO AL 
POLÍGONO INDUSTRIAL “PUIGTIÓ”, DESDE LA ROTONDA DE LA AVENIDA MONTSERRAT 
HASTA LA ENTRADA DEL POLÍGONO EN MAÇANET DE LA SELVA.  
 
2.- DEFINICIÓN GEOMÉTRICA Y TRAZADO 
 

2.1. TRAZADO 
Todos los datos necesarios para la definición geométrica de los ejes de los diferentes viales se 
encuentran sintetizados más adelante en dos listados, uno para la planta y otro para la definición 
en alzado, de los mencionados listados se obtiene la definición de la curva alabeada de cada uno 
de los ejes de forma que con la sección transversal de cada uno de ellos definir y replantear las 
superficies y líneas características (bordillos, ejes, etc.) al terreno. 

 
2.2. TRAZADO EN PLANTA  
Los listados de planta presentan en primer lugar los datos de entrada al programa para poder 
simular en cualquier otro programa de trazado el mismo, después nos encontramos con los 
listados de todos los puntos singulares, estos corresponden a los puntos de tangencia de las 
diferentes alineaciones que son rectas y curvas circulares sin curva de transición dado el carácter 
urbano de los viales, a dicho listado se obtienen las coordenadas planimétricas del punto, el 
azimut de la tangente en el punto según el sentido creciente de sus puntos kilométricos, el radio 
de la alineación existente entre los dos puntos singulares, y las coordenadas del centro de las 
alineaciones circulares, finalmente se ofrece un listado de puntos singulares sobre el trazado con 
su posición planimétrica, su orientación dada por su azimut. 
Los listados que se adjuntan en el presente anejo corresponde al trazado en planta de los ejes 
proyectados modificados, que son: 
 

a) Listado de puntos singulares: Incluye los puntos de tangencia existente con longitudes 
parciales i al origen; coordenadas de los puntos de tangencia y centro de circunferencia, 
azimut, radio, punto de inflexión a las clotoides y parámetros de las mismas. 

 
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parámetro Longitud 
Cur 0 478228,344 625882,007 384,063118 120 0 13,685 
Rec 13,685 478225,716 625895,43 391,322952 0 0 194,796 
Cur 208,48 478199,248 626088,419 391,322933 -305 0 5,849 
Rec 214,329 478198,397 626094,206 390,102097 0 0 41,365 
Cur 255,694 478191,992 626135,071 390,102096 250 0 52,666 
Rec 308,36 478189,357 626187,574 3,51326 0 0 17,927 
Cur 326,287 478190,346 626205,474 3,51326 -250 0 45,949 
Rec 372,236 478188,662 626251,327 391,812433 0 0 169,141 
Cur 541,377 478166,969 626419,071 391,812429 -27 0 11,397 
Rec 552,774 478163,2 626429,737 364,939502 0 0 3,274 

 
556,048 478161,486 626432,527 364,939502 
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b) Listado de puntos a intervalo constantes: Incluye los puntos cada 10 m. En planta 
definidos por sus coordenadas y azimut, así como los puntos singulares. 

 
 

Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parámetro Longitud 
Cur 0 478228,344 625882,007 384,063118 120 0 10 
Cur 10 478226,273 625891,788 389,368282 120 0 3,685 
Rec 13,685 478225,716 625895,43 391,322952 0 0 6,315 
Rec 20 478224,858 625901,687 391,322952 0 0 10 
Rec 30 478223,499 625911,594 391,322952 0 0 10 
Rec 40 478222,14 625921,501 391,322952 0 0 10 
Rec 50 478220,782 625931,408 391,322952 0 0 10 
Rec 60 478219,423 625941,316 391,322952 0 0 10 
Rec 70 478218,064 625951,223 391,322952 0 0 10 
Rec 80 478216,705 625961,13 391,322952 0 0 10 
Rec 90 478215,347 625971,037 391,322952 0 0 10 
Rec 100 478213,988 625980,945 391,322952 0 0 10 
Rec 110 478212,629 625990,852 391,322952 0 0 10 
Rec 120 478211,27 626000,759 391,322952 0 0 10 
Rec 130 478209,911 626010,666 391,322952 0 0 10 
Rec 140 478208,553 626020,574 391,322952 0 0 10 
Rec 150 478207,194 626030,481 391,322952 0 0 10 
Rec 160 478205,835 626040,388 391,322952 0 0 10 
Rec 170 478204,476 626050,295 391,322952 0 0 10 
Rec 180 478203,118 626060,203 391,322952 0 0 10 
Rec 190 478201,759 626070,11 391,322952 0 0 10 
Rec 200 478200,4 626080,017 391,322952 0 0 8,48 
Cur 208,48 478199,248 626088,419 391,322933 -305 0 1,52 
Cur 210 478199,038 626089,924 391,00574 -305 0 4,329 
Rec 214,329 478198,397 626094,206 390,102097 0 0 5,671 
Rec 220 478197,519 626099,808 390,102097 0 0 10 
Rec 230 478195,971 626109,687 390,102097 0 0 10 
Rec 240 478194,422 626119,567 390,102097 0 0 10 
Rec 250 478192,874 626129,446 390,102097 0 0 5,694 
Cur 255,694 478191,992 626135,071 390,102096 250 0 4,306 
Cur 260 478191,362 626139,331 391,198584 250 0 10 
Cur 270 478190,182 626149,26 393,745063 250 0 10 
Cur 280 478189,401 626159,229 396,291542 250 0 10 
Cur 290 478189,018 626169,221 398,838021 250 0 10 
Cur 300 478189,036 626179,221 1,3845 250 0 8,36 
Rec 308,36 478189,357 626187,574 3,51326 0 0 1,64 
Rec 310 478189,448 626189,211 3,51326 0 0 10 
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Rec 320 478189,999 626199,196 3,51326 0 0 6,287 
Cur 326,287 478190,346 626205,474 3,51326 -250 0 3,713 
Cur 330 478190,523 626209,182 2,567731 -250 0 10 
Cur 340 478190,727 626219,18 0,021252 -250 0 10 
Cur 350 478190,53 626229,177 397,474773 -250 0 10 
Cur 360 478189,934 626239,159 394,928294 -250 0 10 
Cur 370 478188,939 626249,108 392,381815 -250 0 2,236 
Rec 372,236 478188,662 626251,327 391,812433 0 0 7,764 
Rec 380 478187,666 626259,027 391,812433 0 0 10 
Rec 390 478186,384 626268,944 391,812433 0 0 10 
Rec 400 478185,101 626278,862 391,812433 0 0 10 
Rec 410 478183,818 626288,779 391,812433 0 0 10 
Rec 420 478182,536 626298,697 391,812433 0 0 10 
Rec 430 478181,253 626308,614 391,812433 0 0 10 
Rec 440 478179,971 626318,531 391,812433 0 0 10 
Rec 450 478178,688 626328,449 391,812433 0 0 10 
Rec 460 478177,406 626338,366 391,812433 0 0 10 
Rec 470 478176,123 626348,284 391,812433 0 0 10 
Rec 480 478174,841 626358,201 391,812433 0 0 10 
Rec 490 478173,558 626368,118 391,812433 0 0 10 
Rec 500 478172,275 626378,036 391,812433 0 0 10 
Rec 510 478170,993 626387,953 391,812433 0 0 10 
Rec 520 478169,71 626397,871 391,812433 0 0 10 
Rec 530 478168,428 626407,788 391,812433 0 0 10 
Rec 540 478167,145 626417,706 391,812433 0 0 1,377 
Cur 541,377 478166,969 626419,071 391,812429 -27 0 8,623 
Cur 550 478164,527 626427,303 371,480104 -27 0 2,774 
Rec 552,774 478163,2 626429,737 364,939502 0 0 3,274 

 
556,048 478161,486 626432,527 364,939502 
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2.3. TRAZADO EN ALZADO 
Los listados de alzado presentan en primer lugar los datos de entrada al programa, luego un listado 
de los diferentes vértices donde las alineaciones rectas cortan entre sí, dicho listado ofrece la 
identificación del vértice, su posición medida desde el origen a lo largo del trazado y su cota, además 
ofrece los datos de los acuerdos parabólicos utilizados para el cambio de los rasantes en dichos 
vértices así tenemos para cada uno de los vértices los PKs de los puntos de tangencia a la entrada y 
salida del vértice, las cotas de estos dos puntos, las pendientes de las alineaciones que configuran 
el mismo a la entrada y la salida, el desarrollo del acuerdo en metros | metros y la flecha del mismo 
en el vértice en metros | metros y finalmente el parámetro Kv en metros | metros y la variación 
angular de los dos rasantes, finalmente se ofrece el listado de las cotas de los puntos del rasante 
cada 10 metros de desarrollo sobre el eje. 
 
Los listados que se adjuntan en el presente anejo, corresponden al trazado en alzado de los ejes 
proyectados modificados, que son: 
 

a) Listado del eje en alzado: incluye el siguiente 
 - Vértice con su punto kilométrico, cota y pendiente. 
 - Puntos de tangencia con el Pk., cota y pendiente. 
 - El parámetro de la curva de acuerdo. 

 
P.K. Cota Kv Tangente Flecha Pendiente 

0 73,087 0 0 0 0,00230398 

68,577 73,245 2000 15,892 0,063 
-

0,01358772 

100,812 72,807 2000 12,451 0,039 
-

0,00113628 
284,745 72,598 1500 13,407 0,06 0,01673973 

336,299 73,461 1500 23,352 0,182 
-

0,01439657 
437,851 71,999 2500 20,37 0,083 0,0018995 
553,671 72,219 0 0 0 
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b) Listado de cotas de la rasante en intervalos constantes, situación y cota de las tangentes 

de entrada y de salida, PK característica del vértice y pendientes a la zona del acuerdo. 
 

P.K. Cota Kv Tangente Flecha Pendiente 
0 73,087 0 0 0 0,00230398 

10 73,11 0 0 0 0,00230398 
20 73,133 0 0 0 0,00230398 
30 73,156 0 0 0 0,00230398 
40 73,179 2000 15,892 0,063 0,00230398 
50 73,202 2000 15,892 0,063 0,00096636 

60 73,212 2000 15,892 0,063 
-

0,00385337 

70 73,173 2000 15,892 0,063 
-

0,00885337 

80 73,085 2000 15,892 0,063 
-

0,01302129 
90 72,955 2000 12,451 0,039 -0,010268 

100 72,852 2000 12,451 0,039 -0,005268 

110 72,799 2000 12,451 0,039 
-

0,00140253 

120 72,785 2000 12,451 0,039 
-

0,00113628 

130 72,774 2000 12,451 0,039 
-

0,00113628 

140 72,762 2000 12,451 0,039 
-

0,00113628 

150 72,751 2000 12,451 0,039 
-

0,00113628 

160 72,74 2000 12,451 0,039 
-

0,00113628 

170 72,728 2000 12,451 0,039 
-

0,00113628 

180 72,717 2000 12,451 0,039 
-

0,00113628 

190 72,706 2000 12,451 0,039 
-

0,00113628 

200 72,694 1500 13,407 0,06 
-

0,00113628 

210 72,683 1500 13,407 0,06 
-

0,00113628 

220 72,672 1500 13,407 0,06 
-

0,00113628 
 

P.K. Cota Kv Tangente Flecha Pendiente 

230 72,66 1500 13,407 0,06 
-

0,00113628 
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240 72,649 1500 13,407 0,06 
-

0,00113628 

250 72,637 1500 13,407 0,06 
-

0,00113628 

260 72,626 1500 13,407 0,06 
-

0,00113628 
270 72,615 1500 13,407 0,06 0,00136473 
280 72,628 1500 13,407 0,06 0,00797172 
290 72,708 1500 13,407 0,06 0,01452455 
300 72,853 1500 13,407 0,06 0,01673973 
310 73,021 1500 13,407 0,06 0,01508147 
320 73,172 1500 23,352 0,182 0,00870425 
330 73,259 1500 23,352 0,182 0,00203758 

340 73,279 1500 23,352 0,182 
-

0,00462908 
350 73,233 1500 23,352 0,182 -0,0112917 

360 73,12 1500 23,352 0,182 
-

0,01439657 

370 72,976 1500 23,352 0,182 
-

0,01439657 

380 72,832 1500 23,352 0,182 
-

0,01439657 

390 72,688 2500 20,37 0,083 
-

0,01439657 

400 72,544 2500 20,37 0,083 
-

0,01439657 

410 72,4 2500 20,37 0,083 
-

0,01426965 

420 72,257 2500 20,37 0,083 
-

0,01138893 

430 72,143 2500 20,37 0,083 
-

0,00738893 

440 72,069 2500 20,37 0,083 
-

0,00338893 
450 72,036 2500 20,37 0,083 0,00054778 
460 72,041 2500 20,37 0,083 0,0018995 
470 72,06 2500 20,37 0,083 0,0018995 
480 72,079 2500 20,37 0,083 0,0018995 
490 72,098 2500 20,37 0,083 0,0018995 
500 72,117 0 0 0 0,0018995 
510 72,136 0 0 0 0,0018995 
520 72,155 0 0 0 0,0018995 
530 72,174 0 0 0 0,0018995 
540 72,193 0 0 0 0,0018995 
550 72,212 0 0 0 

 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA DE ACCESO AL 
POLIGONO INDUSTRIAL “PUIGTIO”, DESDE LA ROTONDA DE LA AVENIDA MONTSERRAT HASTA 
LA ENTRADA DEL POLIGONO EN MAÇANET DE LA SELVA  

 

DOCUMENTO NÚM 1 
Anejo Nº 5 Trazado 

Pág. 8 
 
 

ESQUEMA DE EJES 
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ANEJO NÚM.6 ALUMBRADO PÚBLICO 
 

1. MEMÓRIA 
 
Para la redacción de cálculos del proyecto se ha tenido en cuenta los Reglamentos y Normas que 
están en vigor tanto de alumbrado como de instalaciones eléctricas. 
 
En este estudio, se intentará adoptar las soluciones necesarias, tantas como sean posibles, al fin 

que se destinará la zona, así como a la facilidad de mantenimiento de las instalaciones. 

Se prevé todos los puntos de luz en báculos de luz de acero galvanizado troncocónicos de 8 
metros de altura. Los puntos de luz que se escogen tienen un equipo incorporado y de gran 
rendimiento óptico, aptos para alojar luz y equipo de vapor de sodio de alta presión 250 W. se 
propone el modelo Carandini JCH-250/CC de vidrio templado y con una armadura y tapa superior 
de aluminio. 
 
Debido al consumo y trazado de la línea se decide la colocación de un único circuito de 
iluminación.  
 
Resumen de potencias: 
 

Circuito 1 
Potencia máxima admisible 8,55 kW. 
Potencia instalada 8,55 kW. 

 
 
 
2. NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
El proyecto de la instalación eléctrica, que a continuación se describe, cumple según el facultativo 
que suscribe, en todos los apartados, las condiciones exigidas por el vigente Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión según Real Decreto 842/2002, del 2 de agosto de 2002, así 
como las Instrucciones Complementarias. 

 
La instalación tendrá que cumplir la normativa, tanto por el presente proyecto, así como todo que 
aún se exprese explícitamente el vigente Reglamento de Baja Tensión citado. 

 
Además tendrá en cuenta, cuando se corresponda, la normativa siguiente: 

 
• Reglamento de Seguridad e Higiene en el trabajo según el decreto 432/1971 de 9 

de marzo de 1971, por el cual se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo.. 

• Ley 31/1995 de 8 de noviembre de 1995 sobre Prevención de Riesgos Laborales. 
• Normas UNE que sean de aplicación. 
• Especificaciones de la compañía suministradora de energía eléctrica. 
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3. CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO 
 
3.1. TENSIÓN Y FRECUÉNCIA  
 
La tensión de utilización en la instalación eléctrica será trifásica en la tensión de 230/400 Voltios y 
50Hz. 
 
3.2. COMPAÑIA  
 
Grupo F.E.C.S.A. – ENDESA  
 
 
3.3. CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN Y LÍNEA REPARTIDORA  
 
Al tratarse de un suministro individual la cgp se encuentra incorporada en el interior del armario de 
protecciones en función del elemento compatible que la compañía establezca llevará incorporada 
la caja general de protección y medida.  
 
3.4. LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN (LGA) 
 
Al tratarse de instalaciones individuales no tienen línea general de alimentación. 
 
3.5. MÓDULO DE CONTADORES 
 
El módulo de contadores se instalará en el interior de un armario de acero inoxidable formado 
como mínimo por dos cuerpo ubicados en el exterior de la estación transformadora. 
 
Los frontales de las puertas no serán accesibles desde el exterior y la parte inferior de la puerta se 
encontrará como mínimo de 30 cm del pavimento. Todas las partes metálicas se encontraran 
conectadas a tierra. 
 
El armario será gris o blanco en cualquiera de las tonalidades y tendrá que disponer de ventilación 
interna para evitar condensaciones. Los elementos que proporcionan esta ventilación no podrán 
reducir el grado de protección establecido. 
 
El sistema de cerramiento de la puerta del compartimiento de medida se efectuara mediante paño 
JIS ref CFE de triple acción con vara de acero inoxidable. 
 
El módulo de contadores cumplirá todo lo que indica la norma UNE-EN 60.439-1,2 y 3 tendrá un 
grado de inflamabilidad según se indica en la UNE-EN 60.695-2-1 y una vez instalado tendrá un 
grado de protección IP43 según la UNE 20.324 y IK 09 según UNE-EN50.102 y tendrá 
dispositivos para hacerlas precintable. 
 
El interior de las envolventes del equipo de medida será accesible únicamente a la Empresa 
Suministradora de energía. 
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3.6. DERIVACIÓN INDIVIDUAL  
 
La derivación individual enlazará el contador con el Cuadro General de Distribución. Cumplirá con 
las exigencias indicadas en la ITC-BT-15. 
 
La c.d.t. máxima admitida será del 0,5%. 

 
4. CONDUCTORES  
 
La instalación será enterrada, tal como lo indica el REBT, esta estará constituida por conductos 
enterrados por donde circulan los conductores. 
 
La ejecución de estos se realizará de forma que la distancia mínima de enterrado desde la parte 
inferior del conducto hasta la parte superior del vial no sea inferior a 40 cm, como estos conductos 
se encontraran sentados sobre arena limpia de piedras, su diámetro interior no será inferior a 60 
mm.  
 
Sobre los conductos se colocarán cintas de señalización que advierten de la distancia de los 
cables de red de alumbrado, esta cinta se encontrará a una distancia mínima de 10 cm de la tierra 
y 25 cm por encima del conducto. 
 
Las derivaciones y empalmes se harán en cajas adecuadas, situadas en el interior de los soportes 
de las luminarias y a una altura mínima de 0,3 m sobre el nivel de la tierra o en una arqueta de 
registro, que garantice, en ambos casos, la continuidad, el aislamiento y la estanqueidad del 
conductor. 
 
Los cables serán con aislamiento y cubierto de XLPE, y armado, por una mejor protección contra 
el deterioro. El cableado será del tipo 0,6/1 kV. 
 
Sus secciones se calculan en hojas de cálculo que se incluyen. 
 
Los conductores eléctricos empleados serán los siguientes: 
 
- Conductor de cobre tetrapolar tipo XLPE 4x6 mm2, dentro de tubo de 90mm de diámetro. 
- Conductor de cobre tetrapolar tipo XLPE 4x10 mm2, dentro de tubo de 90mm de diámetro. 
- Conductor de cobre tetrapolar tipo XLPE 4x16 mm2, dentro de tubo de 90mm de diámetro. 
 
Se tendrán que instalar arquetas de paso en los siguientes casos: 
 

• Al principio y terminación de cruces de calzada. 
• Cambios de dirección. 
• Tramos superiores a los 35 m. 
• Derivaciones y empalmes de las líneas de alimentación. 
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En función de la profundidad de las arquetas, estas contaran con las siguientes medidas: 
 
 

 
En los cruces de calzada, la profundidad mínima de enterrado será de 100 cm, y se tendrá que 
proteger. En el momento de su colocación se instalarán con un hilo guía que permitirá a la 
instalación posterior de los conductores.  
 
En todo el proyecto se ha tenido en cuenta el nuevo Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión, así como sus instrucciones técnicas complementarias. 
 
5. PROTECCIONES  
 
Se mantendrán tal y como está el cuadro de protecciones existentes. 
 
Red de tierras. 
 
Se tendrá que colocar una pica de tierra al comienzo y finalización de cada una de las líneas de 
iluminación así como cada 5 puntos de luz y un cuadro tal como están en los planos adjuntos. 
 
Todas estas picas se unirán mediante un conductor de cobre un de sección 35 mm2 el cual irá 
enterrado en contacto directo con el terreno fuera de las canalizaciones eléctricas y a una 
distancia de enterrado de 0,50 m como mínimo. 
 
Todas estas uniones se realizarán con una soldadura luminotécnica de alta temperatura de fusión, 
se obtendrá una resistencia a tierra inferior a 10 ohms la unión será mediante terminal a presión, 
caracol de material inoxidable.  
 
La máxima resistencia a tierra permitida será de 30 ohms. 
 
El cableado que une el soporte del punto de luz y la piqueta será de tipo unipolar aislado, 
450/750V y una sección mínima de 16 mm2. 
 
La instalación de todos los elementos en el interior del punto de luz, hace que toda la instalación 
sea inaccesible y que se precise herramientas especiales para su manipulación. 
 
En toda la instalación se cumplirá rigurosamente lo que está escrito en el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión. 
 
 
 
 

Hasta a 60 cm. 40 x 40 cm. 
Hasta a 100 cm 60 x 60 cm. 
Hasta a 150 cm 80 x 80 cm. 
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6. CÁLCULO DE LÍNIES DE ALUMBRADO PÚBLICO  
 
Para el cálculo de los conductores, se ha tenido en cuenta, entre otros, las Instrucciones ITC-BT-
07 y ITC-BT-09. 
 
La sección de los conductores a utilizar se determinará de forma que la caída de tensión entre el 
origen de la instalación y cualquier punto de utilización sea más pequeña del 3%, es decir , inferior 
a 12V. 
 
Los conductores serán de cobre y su sección no será nunca inferior a 6 mm2. 
 
La potencia a considerar en cada punto será la resultante de multiplicar por 1,8 veces la potencia 
en wats de las luces. 
 
En este caso serán luces VSAP de 250W con una potencia de cálculo de 450W. 
 
Respecto a las intensidades máximas admisibles se tendrá en cuenta la instrucción ITC-BT-07. 
 
7. RESUMEN DE LOS CÁLCULOS 
 
Los cálculos de iluminación se realizarán a partir de las consideraciones y datos siguientes: 
 

- Tipos de lámpara 
- Tipos de luminaria 
- Potencia lumínica de la luminaria 
- Altura de montaje 
- Longitud del brazo 
- Altura de la calzada 
- Separación entre los puntos de luz 
- Forma de instalación de los puntos 

 
8. CARACTERÍSTICAS DE LA LUMINARIA  
 
Les características de las luminarias a instalar serán: 
 
  

MARCA CARANDINI 
 MODELO JCH-250/CC 
 EQUIPO 2N T 
 LAMPARA 250W VSAP 
 CUERPO ALUMINI INJECTAT 
  
 
 
Ya que se colocarán unas columnas de altura de 8,00 metres, se tendrá que colocar una 
cimentación de las mismas medidas de 80 x 80 x 80 cm y unos pernos (nre x diàmetre x longitud) 
de 4 x 22 x 600. 
 
Las lámparas a instalar será de vapor de sodio a alta presión que nos da un elevado índice 
cromático con color amarillo-dorado. 
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9. DISTRIBUCIÓN DE LAS LUMINARIAS  
 
La instalación objeto del presente documento se tiene prevista realizarse de forma unilateral, con 
el que según los cálculos que se adjuntas será suficiente para poder garantizar los mínimos 
establecidos por la normativa vigente que nos indica un alumbrado promedio de 23 lux para viales 
de circulación como el nuestro el mínimo establecido por CTE de 10 lux. 
 
 
10. TABLAS DE CÁLCULOS 
 
En las siguientes hojas de cálculos se presentan las tablas de cálculos para las disposiciones de 
las luminarias, así como la comprobación de la caída de tensión y la elección del conductor de 
cada uno de los circuitos y mecanismos de la red de alumbrado. 
 
Fórmulas Generales 
 
Emplearemos las siguientes: 
Sistema Trifásico 

I = Pc / 1,732 x U x Cosϕ = amp (A) 
e = 1.732 x I[(L x Cosϕ / k x S x n) + (Xu x L x Senϕ / 1000 x n)] = voltios (V) 

Sistema Monofásico: 
I = Pc / U x Cosϕ = amp (A) 
e = 2 x I[(L x Cosϕ / k x S x n) + (Xu x L x Senϕ / 1000 x n)] = voltios (V) 

En donde: 
Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 
L = Longitud de Cálculo en metros. 
e = Caída de tensión en Voltios. 
K = Conductividad. 
I = Intensidad en Amperios. 
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 
S = Sección del conductor en mm². 
Cos ϕ = Coseno de fi. Factor de potencia. 
n = Nº de conductores por fase. 
Xu = Reactancia por unidad de longitud en mΩ/m. 
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Fórmula Conductividad Eléctrica 
 
K = 1/ρ 
ρ = ρ20[1+α (T-20)]  
T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  
 
Siendo, 
K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 
ρ = Resistividad del conductor a la temperatura T. 
ρ20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  
 Cu = 0.018  
 Al = 0.029  
α = Coeficiente de temperatura:  
 Cu = 0.00392  
 Al = 0.00403  
T = Temperatura del conductor (ºC).  
T0 = Temperatura ambiente (ºC):  
 Cables enterrados = 25ºC  
 Cables al aire = 40ºC  
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  
 XLPE, EPR = 90ºC  
 PVC = 70ºC  
I = Intensidad prevista por el conductor (A).  
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  
 
 
 
Las características generales de la red son: 
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230  
C.d.t. máx.(%): 3  
Cos ϕ : 1  
Temperatura cálculo conductividad eléctrica (ºC):  
 - XLPE, EPR: 20 
 - PVC: 20 
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A continuación se presenten los resultados obtenidos para las diferentes mecanismos y 
nudos: 
 

Linea Nudo Nudo Long. Metal / Canal./Aislam/Polar. I. Cálculo In/Ireg In/Sens.DifSecciónI. Admisi.(A)/
 D.tubo 
  Orig. Dest. (m)Xu(mΩ/m) (A)  (A)(A/mA) (mm2) Fc(mm)  

 
1 1 2 28 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 12.341  3x16/10 92/0.8    90  
2 2 3 30 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 11.692  3x16/10 92/0.8    90  
3 3 4 30 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 11.042  4x10 70.4/0.8    90  
4 4 5 30 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 10.393  4x10 70.4/0.8    90  
5 5 6 30 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 9.743  4x10 70.4/0.8    90  
6 6 7 30 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 9.094  4x10 70.4/0.8    90  
7 7 8 30 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 8.444  4x10 70.4/0.8    90  
8 8 9 30 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 7.794  4x10 70.4/0.8    90  
9 9 10 30 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 7.145  4x10 70.4/0.8    90  
10 10 11 30 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 6.495  4x10 70.4/0.8    90  
11 11 12 30 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 5.846  4x10 70.4/0.8    90  
12 12 13 30 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 5.196  4x10 70.4/0.8    90  
13 13 14 30 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 4.547  4x10 70.4/0.8    90  
14 14 15 30 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 3.897   4x6 52.8/0.8    90  
15 15 16 30 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 3.248   4x6 52.8/0.8    90  
16 16 17 30 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 2.598   4x6 52.8/0.8    90  
17 17 18 30 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 1.949   4x6 52.8/0.8    90  
18 18 19 30 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 1.299   4x6 52.8/0.8    90  
19 19 20 30 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. 0.65   4x6 52.8/0.8    90  

 
Nudo C.d.t.(V) Tensión Nudo(V) C.d.t.(%) Carga Nudo  
 
1 0 400 0 (8549.988 W)  
2 -0.668 399.332 0.167 (-450 W)  
3 -1.346 398.654 0.336 (-450 W)  
4 -2.371 397.629 0.593 (-450 W)  
5 -3.335 396.665 0.834 (-450 W)  
6 -4.239 395.761 1.06 (-450 W)  
7 -5.083 394.917 1.271 (-450 W)  
8 -5.866 394.134 1.467 (-450 W)  
9 -6.589 393.411 1.647 (-450 W)  
10 -7.252 392.748 1.813 (-450 W)  
11 -7.855 392.145 1.964 (-450 W)  
12 -8.397 391.603 2.099 (-450 W)  
13 -8.879 391.121 2.22 (-450 W)  
14 -9.301 390.699 2.325 (-450 W)  
15 -9.904 390.096 2.476 (-450 W)  
16 -10.406 389.594 2.602 (-450 W)  
17 -10.808 389.192 2.702 (-450 W)  
18 -11.109 388.891 2.777 (-450 W)  
19 -11.31 388.69 2.828 (-450 W)  
20 -11.411 388.589 2.853* (-450 W)  
 
NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
 Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  
  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 = 2.85 % 
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ESTUDIO LUMINICO DE LA DISTRIBUCIÓN 
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Notas Instalación :
Cliente:
Código Proyecto:
Fecha:

Notas:

Nombre Proyectista: C. & G. CARANDINI S.A.
Dirección: Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E
Tel.-Fax: Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705

Observaciones:
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1.1 Información Área

Superficie Dimensiones Ángulo[°] Color Coeficiente Ilum.Media Luminancia Media

 [m]   Reflexión  [lux] [cd/m²]

Acera A 30.00x1.75 Plano RGB=168,168,168 55% 67 12
Calzada A 30.00x6.00 Plano RGB=126,126,126 R3 7.01% 32 1.8
Acera B 30.00x1.75 Plano RGB=168,168,168 55% 11 1.9

Dimensiones Paralelepípedo que incluye el Área [m]: 30.00x9.50x0.00

Datos del Vial

Nombre del Tramo Ancho Tramo y1 y2 Pt.Cálc.Y h Tramo Color TablaR Coef.Refl. Observador x Observador y

[m] (W) [m] [m] [m] (HC) Factor q0 [m](OSX) [m](OSY)

Acera A 1.75 0.00 1.75 1 0.00 RGB=168,168,168 55.00
Calzada A 6.00 1.75 7.75 6 0.00 RGB=126,126,126 R3 7.01 -60.00 1.50
Acera B 1.75 7.75 9.50 1 0.00 RGB=168,168,168 55.00

Datos de la Instalación (Archivo de Luminarias)

Nombre Fila X 1er Poste Y 1er Poste h Poste Núm. Interd. Dim.Brazo Incl.Lum. Rot.Brazo Incl.Lat. Fact.Cons. Cod Flujo Ref.

[m] (XP) [m] (YP) [m] (H) Postes [m] (D) [m] (L) [°] (RY) [°] (RZ) [°] (RX) [%] Lum. [lm]

Fila A 0.00 0.00 8.00 --- 30.00 0.00 0 90 0 80.00 159.071 33000 A

1.2 Parámetros de Calidad de la Instalación

Superficie Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

Plano de Trabajo (h=0.00 m) Iluminancia Horizontal (E) 34 lux 8 lux 124 lux 0.22 0.06 0.27
Acera A Iluminancia Horizontal (E) 67 lux 27 lux 123 lux 0.41 0.22 0.55

Calzada A Iluminancia Horizontal (E) 32 lux 10 lux 102 lux 0.32 0.10 0.32
Acera B Iluminancia Horizontal (E) 11 lux 8 lux 14 lux 0.73 0.59 0.80
Acera A Luminancia (L) 12 cd/m² 5 cd/m² 21 cd/m² 0.41 0.22 0.55

Calzada A Luminancia (L) 1.8 cd/m² 0.6 cd/m² 4.1 cd/m² 0.35 0.15 0.44
Acera B Luminancia (L) 1.9 cd/m² 1.4 cd/m² 2.4 cd/m² 0.73 0.59 0.80

Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo
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Confort Visual

Nombre del Tramo Ancho Tramo y1 y2 Pt.Cálc.Y TablaR Coef.Refl. Observador x Observador y Luminancia Incremento de Uniformidad

[m] (W) [m] [m] Factor q0 Absoluto [m] Absoluto [m] de Velo [cd/m²] Umbral [%] Longitudinal

Acera A 1.75 0.00 1.75 1 55.00
Calzada A 6.00 1.75 7.75 6 R3 7.01 -60.00 3.25 0.46 15.64 0.82
Acera B 1.75 7.75 9.50 1 55.00

Contaminación Luminosa

Relación Media - Rn - Intensidad Máxima

0.04 % 339 cd/klm
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2.1 Vista 2D Plano Trabajo y Rejilla de Cálculo

Escala 1/250

0.00 2.50 5.00 7.50 10.00 12.50 15.00 17.50 20.00 22.50 25.00 27.50 30.00

0.00

2.50

5.00

7.50

10.00

A A

(1)

(1)

(1)
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2.2 Vista 2D en Planta

Escala 1/250

0.00 2.50 5.00 7.50 10.00 12.50 15.00 17.50 20.00 22.50 25.00 27.50 30.00

0.00

2.50

5.00

7.50

10.00

L-2 L-3O
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2.3 Vista Lateral

Escala 1/75

0.00 0.75 1.50 2.25 3.00 3.75 4.50 5.25 6.00 6.75 7.50 8.25 9.00 9.75 10.50

0.00

0.75

1.50

2.25

3.00

3.75

4.50

5.25

6.00

6.75

7.50

8.25
L-1L-2L-3L-4L-5L-6

O
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2.4 Vista Frontal

Escala 1/250

0.00 2.50 5.00 7.50 10.00 12.50 15.00 17.50 20.00 22.50 25.00 27.50 30.00

0.00

2.50

5.00

7.50

10.00

L-2 L-3

O
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3.1 Información Luminarias/Ensayos 

Ref. Línea Nombre Luminaria Código Luminaria  Luminarias Ref.Lamp. Lámparas

  (Nombre Ensayo ) (Código Ensayo ) N.  N.

A JCH-250 JCH-250/CC    Vsap-250W/T 159.071 6 LMP-A 1
(STR-154/CC-JCH-250/CC Vsap 250) (4GM-6552)

3.2 Información Lámparas

Ref.Lamp. Tipo Código Flujo Potencia Color N.

   [lm] [W] [°K]  

LMP-A Vsap-250 WTS Vsap-250 W/T-S 33000 250 2000 6

3.3 Tabla Resumen Luminarias

Ref. Lum. On Posición Luminarias Rotación Luminarias Código Luminaria  Factor Código Lámpara Flujo 

   X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°]  Cons.  [lm]

A 1 X -30.00;0.00;8.00 0;0;-90 159.071 0.80 Vsap-250 W/T-S 1*33000
2 X 0.00;0.00;8.00 0;0;-90 0.80
3 X 30.00;0.00;8.00 0;0;-90 0.80
4 X 60.00;0.00;8.00 0;0;-90 0.80
5 X 90.00;0.00;8.00 0;0;-90 0.80
6 X 120.00;0.00;8.00 0;0;-90 0.80

3.4 Tabla Resumen Enfoques

Torre Fila Columna Ref. On Posición Luminarias Rotación Luminarias Enfoques R.Eje Factor Ref.

   2D  X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [°] Cons.  

   L-1 X -30.00;0.00;8.00 0;0;-90 -30.00;0.00;0.00 -90 0.80 A
   L-2 X 0.00;0.00;8.00 0;0;-90 0.00;0.00;0.00 -90 0.80 A
   L-3 X 30.00;0.00;8.00 0;0;-90 30.00;0.00;0.00 -90 0.80 A
   L-4 X 60.00;0.00;8.00 0;0;-90 60.00;0.00;0.00 -90 0.80 A
   L-5 X 90.00;0.00;8.00 0;0;-90 90.00;0.00;0.00 -90 0.80 A
   L-6 X 120.00;0.00;8.00 0;0;-90 120.00;0.00;0.00 -90 0.80 A
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4.1 Valores de Iluminancia Horizontal sobre Plano de Trabajo 

O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

DX:1.76 DY:0.79 Iluminancia Horizontal (E) 34 lux 8 lux 124 lux 0.22 0.06 0.27

Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo

Escala 1/250

0.00 2.50 5.00 7.50 10.00 12.50 15.00 17.50 20.00 22.50 25.00 27.50 30.00

0.00

2.50

5.00

7.50

10.00

117 118 88 66 51 41 34 30 28 28 30 34 41 51 66 88 118 117
124 121 93 67 51 41 34 30 28 28 30 34 41 51 67 93 121 124
111 110 84 63 48 39 33 29 27 27 29 33 39 48 63 84 110 111
88 87 68 53 43 35 30 27 25 25 27 30 35 43 53 68 87 88
66 63 51 42 35 30 26 24 22 22 24 26 30 35 42 51 63 66
49 46 39 33 28 24 22 20 19 19 20 22 24 28 33 39 46 49
37 36 31 27 22 19 18 17 16 16 17 18 19 22 27 31 36 37
29 28 25 22 19 16 14 14 14 14 14 14 16 19 22 25 28 29
24 23 20 18 16 14 12 12 11 11 12 12 14 16 19 20 23 24
19 18 17 15 14 12 11 10 10 10 10 11 12 14 15 17 18 19
15 14 14 13 12 10 9 9 8 8 9 9 10 12 13 14 14 15
12 12 11 11 10 9 8 8 8 8 8 8 9 10 11 11 12 12
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4.2 Valores de Iluminancia sobre:Plano de Trabajo

O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

DX:1.76 DY:0.79 Iluminancia Horizontal (E) 34 lux 8 lux 124 lux 0.22 0.06 0.27

Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo

X

Y

0.00 2.50 5.00 7.50 10.00 12.50 15.00 17.50 20.00 22.50 25.00 27.50 30.00

0.00

2.50

5.00

7.50

x
y

z

117 118 88 66 51 41 34 30 28 28 30 34 41 51 66 88 118 117

111 110 84 63 48 39 33 29 27 27 29 33 39 48 63 84 110 111

66 63 51 42 35 30 26 24 22 22 24 26 30 35 42 51 63 66

37 36 31 27 22 19 18 17 16 16 17 18 19 22 27 31 36 37

24 23 20 18 16 14 12 12 11 11 12 12 14 16 19 20 23 24

15 14 14 13 12 10 9 9 8 8 9 9 10 12 13 14 14 15

Escala 1/250 No todos los puntos de medida son visibles
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4.3 Diagrama de Iluminancia Spot sobre:Plano de Trabajo_1

O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

DX:1.76 DY:0.79 Iluminancia Horizontal (E) 34 lux 8 lux 124 lux 0.22 0.06 0.27

Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo

X

Y

0.00 2.50 5.00 7.50 10.00 12.50 15.00 17.50 20.00 22.50 25.00 27.50 30.00

0.00

2.50

5.00

7.50

x
y

z

0 14 27 41 55 69 82 96 110 124

Escala 1/250
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4.4 Valores de Iluminancia 3D sobre:Plano de Trabajo_1_1

O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

DX:1.76 DY:0.79 Iluminancia Horizontal (E) 34 lux 8 lux 124 lux 0.22 0.06 0.27

Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo

0.00 2.43 4.86 7.29 9.71 12.14 14.57 17.00 19.43 21.86 24.28 26.71 29.14 31.57 m
0.00

2.43

4.86

7.29

9.71

0

9

17

26

35

43

52

61

70

78

87

96

104

113

122

130 lux

8 18 29 39 50 60 71 81 92 102 113 124
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4.5 Curvas Isolux sobre:Plano de Trabajo_1_1_1

O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

DX:1.76 DY:0.79 Iluminancia Horizontal (E) 34 lux 8 lux 124 lux 0.22 0.06 0.27

Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo

X

Y

x
y

z

10

20

30 40 50 60

Escala 1/250
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4.6 Valores de Iluminancia sobre:Plano de Trabajo_1_1_1_1

O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

DX:1.76 DY:0.79 Iluminancia Horizontal (E) 34 lux 8 lux 124 lux 0.22 0.06 0.27

Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo

X

Y

x
y

z

117 118 88 66 51 41 34 30 28 28 30 34 41 51 66 88 118 117

111 110 84 63 48 39 33 29 27 27 29 33 39 48 63 84 110 111

66 63 51 42 35 30 26 24 22 22 24 26 30 35 42 51 63 66

37 36 31 27 22 19 18 17 16 16 17 18 19 22 27 31 36 37

24 23 20 18 16 14 12 12 11 11 12 12 14 16 19 20 23 24

15 14 14 13 12 10 9 9 8 8 9 9 10 12 13 14 14 15

Escala 1/250 No todos los puntos de medida son visibles
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ANEJO NÚM. 7 RED DE BAJA TENSIÓN 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
En fecha 23 de mayo de 2008 se realiza por parte del Ayuntamiento de Maçanet de la Selva, la 

solicitud de un nuevo suministro eléctrico para el nuevo alumbrado de esta carretera. 

 

1- La Potencia para esta iluminación es de unos 2,850 Kw 

 

2- El cuadro de iluminación se colocará en las proximidades de la actual depuradora. 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 

El suministro eléctrico para alimentar las líneas de alumbrado se realizará en media tensión, por lo 

tanto, se instalarán dos circuitos, uno de ida y otro de retorno el cableado estará formado por 

conductores de aluminio de 240 mm2. 

 

Las líneas serán enterradas 
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3.- PETICIÓN SERVICIO DE ELECTRICIDAD 
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ANEJO NÚM. 8 DRENAJE 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente anejo es la justificación del cálculo del drenaje para el acondicionamiento de la 

Carretera de acceso al polígono industrial "Puigtió", desde la rotonda de la Avenida Montserrat 

hasta la entrada del polígono, con el fin de dimensionar las secciones de tuberías de las cunetas y 

de las obras de drenaje que atravesarán la mencionada carretera de acuerdo con las 

"Recomendaciones Técnicas para el Diseño de Infraestructuras que interfieren con el espacio 

fluvial", guía técnica redactada por la ACA, las cuales son calculadas por un periodo de retorno de 

10 años. 

 

Las recomendaciones están en concordancia con el resto de criterios de la Agencia Catalana del 

Agua. 
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2. OBJETIVO DEL CÁLCULO 
 

Para el diseño de estas infraestructuras, se requiere la determinación de un caudal de avenida del 

curso fluvial asociado a un nivel de riesgo de ocurrencia, y la definición de una geometría que 

permita el paso de esta avenida con una serie de condicionantes orientados a disminuir los 

efectos de ésta, en la propia infraestructura y en el entorno del espacio fluvial afectado. Su diseño 

debe garantizar por ejemplo, la posibilidad de limpieza en caso de obstrucción, la resistencia 

frente erosiones y la mínima afección al curso natural de agua y su entorno. 

 

Tanto en las infraestructuras de nueva construcción como las existentes a modificar deberán 

permitir el desagüe del caudal de diseño, las infraestructuras carácter permanente y temporal 

corresponden asociado a 10 años de periodo de retorno. 

Por lo tanto el método de cálculo empleado es el racional: 

 

• Cálculo de las obras de drenaje necesaria con colectores de hormigón utilizando la 

pluviometría de la zona, y período de retorno T=10 años. 

• Coeficiente K de Manning será de 120 para las tuberías de polietileno, menos los cruces 

existentes que será de 77 para tubos de hormigón. 
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3. METODOLOGIA 
 

En las recomendaciones de la Agencia Catalana del Agua, analizan las técnicas para determinar 

los caudales de diferentes periodos de retorno en el tramo de cauce a estudiar. 

 

El primer paso en la metodología consiste en la determinación de los caudales de avenida 

asociados al periodo de retorno de 10 años, lo que permitirá, en segundo lugar, determinar las 

superficies afectadas de los terrenos adyacentes al cauce y definir las líneas de inundabilidad. 

 

Para la aplicación de la metodología hidrológica expuesta, son necesarios el mapa de pendientes 

del terreno y los mapas de precipitación para diferentes periodos de retorno que se describen a 

continuación. 

 

El mapa de pendientes, corresponde a un modelo digital de elevaciones (MDE), grid o ráster de 

malla o celdas de 100x100 metros. Está generado a partir del correspondiente modelo digital del 

terreno. 

 

En el caso de los mapas de precipitaciones de las Cuencas Internas de Cataluña y Cuencas 

Catalanas del Ebro, según coordenadas UTM en huso 31 N. Las unidades de los valores de las 

precipitaciones diarias máximas (por los diferentes periodos de retorno de 2.33, 5, 10, 25, 50, 100, 

500 y 1000 años) son mm, y la equidistancia entre sus isolíneas es de 5 mm. 

La información original de estos mapas de precipitación proviene de un grid o ráster de malla de 

1000x1000 metros, con valores de precipitación por cada celda. A partir de estas mallas se han 

obtenido isolíneas de precipitación máxima (isomáximes). 
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4. CÁLCULO DE LA PRECIPITACIÓN DIARIA 
 

El cálculo de la precipitación diaria Pd se obtiene a partir del estudio de una serie de lluvias 

históricas obtenidas de los registros de las estaciones meteorológicas próximas a la cuenca que 

se está estudiando. Con la posibilidad de un error estadístico. 

 

Consciente del problema se modifica el procedimiento y se editan los mapas de isomáximas de 

precipitación Pd correspondiente al periodo de retorno de 10 años, entre otros. 

 

Para el cálculo de nuestra cuenca, de acuerdo con las recomendaciones de la Agencia, 

utilizaremos los valores de precipitación diaria  Pd obtenida del correspondiente mapa de 

isomáximas (período de retorno 10 años). 

 

Del mapa de isomáxima el valor de Pd = 130,00 mm. Corresponde a la zona de Maçanet de la 

Selva. 

 

Este valor se minora por el coeficiente de la precipitación diaria Ka, el valor del suele ser 1 o 

inferior si el valor 1- (log (superficie) / 15) es inferior a la unidad. 

 

P’d = Ka · Pd 

 

El valor de P’d = 130,00 mm 
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5. TIEMPO DE CONCENTRACIÓN 
 

El tiempo de concentración Tc es la duración necesaria para que una gota de agua que cae en el 

punto más lejano de la sección de cálculo, consiga llegar a ella. 

 

Se ha comprobado, que el tiempo de concentración es una característica de la cuenca vertiente y 

que es, por lo tanto independiente de la configuración y magnitud de la lluvia. 

 

En Catalunya, la fórmula propuesta per J.R. Témez da buenos resultados, y en nuestro cálculo 

con una cuenca, con un grado de urbanización µ=5%podemos tener el tiempo de concentración 

(h) con la formula: 

 

( ) 76,0
25,03,0

J
L

cT ⋅=  

 

Siendo: 

• Tc tiempo de concentración expresado en h 

• L longitud del curso principal expresado en km 

• j pendiente media del curso principal expresado en tanto per uno, km2/ km2 
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6. INTENSIDADES HORÁRIAS 
 
Como se ha indicado, la información pluviométrica disponible en la zona nos proporciona datos 

correspondientes a precipitaciones recogidas en intervalos de referencia de una hora, o 

comúnmente, de 24 horas. En base a ello, se han propuesto diferentes métodos para la obtención 

de las intensidades medias máximas. 

 

Siguiendo los criterios establecidos en la Guía Técnica (GT1, 2003) la obtención de la intensidad 

de precipitación, correspondiente al periodo de retorno de 10 años, expresado en mm/h es: 

 

( ) 




 −






 +

⋅= 11,028

1,01,028
'

1124

cT

dPI  

 
Tomamos el valor de11 para la relación I1 / Id, valor admitido para Catalunya (MOPU 1.990). 
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7. MÉTODO RACIONAL 
 

Este método nos da el caudal de avenida de una sección de drenaje en función de la superficie de 

cuenca aportada, el coeficiente de escorrentía medio de esta cuenca, así como la intensidad 

máxima para el intervalo de referencia idéntico al tiempo de concentración de la cuenca. 

 

6,3
..Q SIC

p K ⋅=  

 

Siendo: 

• Qp caudal punta (m3/s) 

• C coeficiente de escorrentía (adimensional) 

• S superficie de la cuenca aportadora ( km2) 

• I intensidad de precipitación correspondiente al tempo de concentración (mm/h) 

• K coeficiente de uniformidad (adimensional) 

 

El coeficiente de uniformidad se calcula con  

 

1425.1

25,1

1
+

+=
c

c

T
TK

 

 

Siendo: 

• Tc tempo de concentración, expresado en horas 
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8. COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA 
 
Se calcular el coeficiente de escorrentía con la fórmula deducida per Témez a partir del siguiente 

método: 

 

( ) ( )
( )2'

0
'

'
0

''
0

'

11

23

PP

PPPP

d

ddC
⋅+

⋅+⋅−=
 

 

Dado que el factor regional en Catalunya es del 1,3, resulta un umbral de escorrentía corregido de  

P’o  = 1,3 Po. 

 

En nuestro caso con una masa forestal clara y tipo de suelo A, es decir, un número de curva NC 

igual a 70 con condiciones antecedentes de humedad de tipo II, resulta: 

 

Po = 21,43 mm 

P’o = 1,3 · Po = 27,86 m. 

 

En el caso más usual de una superficie de cuenca superior al km2 tenemos.  

 

KA = 1,00 , P’d  = 130,00 mm; con lo que obtenemos un coeficiente de escorrentía de: 

 

C = 0,41 
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9. DIMENSIONAMIENTO DE LOS CONDUCTOS 
 
Entre la gran cantidad de fórmulas que proporciona el valor de velocidad de circulación en 

régimen permanente uniforme y en superficie libre, hemos seleccionado por su extenso uso las de 

Manning-Strickler. 

 

Aplicando la formulación de Manning-Strickler, tenemos: 

 
2132 JRKSVSQ ⋅⋅⋅=⋅=  

Siendo: Q = caudal en m3/s 

 S = sección en m2 

 J = pendiente de la solera 

 K = para a estructuras de polietileno= 120 y per estructures de hormigón=77 

 V = velocidad media de circulación en m/s 

 R = radio hidráulico en m 
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10. TABLA DE DIMENSIONAMIENTO DE LA OBRA DE DRENAJE 
10.1. CÁLCULO DEL CAUDAL DE CUENCA: 
 
AMPLIACIÓN CARRETERA MAÇANET DE LA SELVA

CÁLCULO CUENCAS PLUVIALES
Cálculo de los caudales de cuencas de pluviales

Cuenca Pd Id Sup Vial Sup. Edif. Sup. Parc. Sup. Total Sup. Red. Sup. Red. Ac. Ka P'd L. Total
mm mm/h m2 m2 m2 m2 m2 m2 simult. mm m

Nº 1 130,00 5,42 0,00 0,00 22.381,29 22.381,29 13.428,77 13.428,77 1,00 130,00 431,97
Nº 2 130,00 5,42 0,00 0,00 17.222,06 17.222,06 10.333,24 10.333,24 1,00 130,00 381,16
Nº 3 130,00 5,42 0,00 0,00 15.631,15 15.631,15 9.378,69 9.378,69 1,00 130,00 323,75
Nº 4 130,00 5,42 0,00 0,00 14.848,71 14.848,71 8.909,23 8.909,23 1,00 130,00 262,67
Nº 5 130,00 5,42 0,00 0,00 8.955,01 8.955,01 5.373,01 5.373,01 1,00 130,00 206,53
Nº 6 130,00 5,42 0,00 0,00 14.140,04 14.140,04 8.484,02 8.484,02 1,00 130,00 235,65
Nº 7 130,00 5,42 0,00 0,00 10.785,57 10.785,57 6.471,34 6.471,34 1,00 130,00 247,45
Nº 8 130,00 5,42 0,00 0,00 14.119,41 14.119,41 8.471,65 8.471,65 1,00 130,00 385,48
Nº 9 130,00 5,42 0,00 0,00 28.932,68 28.932,68 17.359,61 17.359,61 1,00 130,00 479,48

Nº 10 130,00 5,42 0,00 0,00 41.735,18 41.735,18 25.041,11 25.041,11 1,00 130,00 476,38
Nº 11 130,00 5,42 0,00 0,00 5.427,05 5.427,05 3.256,23 3.256,23 1,00 130,00 221,54  

 
 
 
AMPLIACIÓN CARRETERA MAÇANET DE LA SELVA

CÁLCULO CUENCAS PLUVIALES
Cálculo de los caudales de cuencas de pluviales

5,00%
Cota Cota A. Total j Grado Urb. Tc K I Po P'o C1 C2 C Caudal Ll.

inicial final m m/m km2/km2 h unif. mm / h NC mm mm esc. P'o esc.tipo escorrentia m3 / sg

110,25 73,30 36,95 0,0855 0,05 0,21 1,01 144,26 70,00 21,43 27,86 0,41 0,00 0,41 0,224
108,23 73,00 35,23 0,0924 0,05 0,18 1,01 155,02 70,00 21,43 27,86 0,41 0,00 0,41 0,185
106,37 72,92 33,45 0,1033 0,05 0,15 1,01 170,18 70,00 21,43 27,86 0,41 0,00 0,41 0,184
102,44 73,01 29,43 0,1120 0,05 0,12 1,00 190,22 70,00 21,43 27,86 0,41 0,00 0,41 0,195
100,37 72,62 27,75 0,1344 0,05 0,09 1,00 217,27 70,00 21,43 27,86 0,41 0,00 0,41 0,134
102,44 72,58 29,86 0,1267 0,05 0,10 1,00 202,84 70,00 21,43 27,86 0,41 0,00 0,41 0,198
102,44 72,92 29,52 0,1193 0,05 0,11 1,00 196,99 70,00 21,43 27,86 0,41 0,00 0,41 0,147
107,30 72,70 34,60 0,0898 0,05 0,18 1,01 153,69 70,00 21,43 27,86 0,41 0,00 0,41 0,151
110,25 72,30 37,95 0,0791 0,05 0,23 1,01 135,58 70,00 21,43 27,86 0,41 0,00 0,41 0,273
108,68 72,10 36,58 0,0768 0,05 0,23 1,01 135,63 70,00 21,43 27,86 0,41 0,00 0,41 0,394
95,00 72,14 22,86 0,1032 0,05 0,10 1,00 205,08 70,00 21,43 27,86 0,41 0,00 0,41 0,077  
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10.2. CÁLCULO DE LOS COLECTORES: 
 
AMPLIACIÓN CARRETERA MAÇANET DE LA SELVA

CÁLCULO COLECTORES DE LAS CUENCAS PLUVIALES
Cálculo de la capacidad pluvial de los colectores

CAUDALES Cuencas calculadas Caudal T. Diámetro Pendiente Caudal lleno V. Media K Cll/Ct
m3 / sg m m / m % m3 / sg m / sg %

Cuenca 1 0,224 Cuenca 1 0,224 Nº1 0,224 0,352 1,50% 0,283 2,908 120,0 79,16%
Cuenca 2 0,185 Cuenca 2 0,185 Nº2 0,409 0,441 1,50% 0,516 3,379 120,0 79,24%
Cuenca 3 0,184 Cuenca 3 0,184 Nº3 0,593 0,555 1,50% 0,953 3,939 120,0 62,23%
Cuenca 4 0,195 Cuenca 4 0,195 Nº4 0,788 0,555 1,50% 0,953 3,939 120,0 82,69%
Cuenca 5 0,134
Cuenca 6 0,198 Cuenca 7 0,147 Nº5 0,147 0,352 1,00% 0,231 2,374 120,0 63,63%
Cuenca 7 0,147
Cuenca 8 0,151 Cruce Nº6 1,069 0,555 5,00% 1,116 4,615 77,0 95,79%
Cuenca 9 0,273
Cuenca 10 0,394 Cuenca 8 0,151 Nº7 0,151 0,352 1,00% 0,231 2,374 120,0 65,36%
Cuenca 11 0,077 Cuenca 9 0,273 Nº8 0,424 0,441 1,50% 0,516 3,379 120,0 82,15%

Cuenca 10 0,394 Nº9 0,818 0,555 1,50% 0,953 3,939 120,0 85,84%

Cruce Nº10 0,895 0,555 3,50% 0,934 3,861 77,0 95,82%  
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ANEJO. 9 FIRMES Y PAVIMENTOS 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

En el presente anejo se justifican las secciones estructurales de firmes y pavimentos en el  
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA DE 
ACCESO AL POLÍGONO INDUSTRIAL “PUIGTIÓ”, DESDE LA ROTONDA DE LA 
AVENIDA MONTSERRAT HASTA LA ENTRADA DEL POLIGONO EN MAÇANET DE 
LA SELVA. 
 

2.- DIMENSIONAMIENTO DEL FIRME DE LAS CALZADAS 
 

Para la determinación de la sección del firme se consideran dos variables fundamentales: la 

explanada y el tránsito. El dimensionamiento del firme se hace siguiendo la metodología expuesta 

en la publicación “Recomendaciones para el proyecto y diseño de viales urbanos de 2000 del 

MOPT”, actualizado con los artículos 510, 530, 531 i 542 del P.G.-3, en función del tipo de 

explanada y la categoría del tránsito, de acuerdo con el catálogo de secciones estructurales que 

hace referencia. 

 

2.1. EXPLANADA 
 
Respecto a la explanada se prevé según inspecciones “in situ” en la zona de actuación, que la 

categoría de la explanada será del tipo no inferior a una E1, es decir, con un 5<CBR<10. 

 

2.2. DEFINICIÓN FUNCIONAL DE LA VIA URBANA  
 

El procedimiento a seguir consiste en la colocación de 25 cm de zahorras artificiales sobre la 

explanada existente y la posterior colocación de mezcla bituminosa especificada en el punto 3. 

 

2.3. CATEGORIA DEL TRÁNSITO 
 

El tránsito de vehículos pesado diarios se ha definido de acuerdo con la definición funcional de la 

vía urbana para las dimensiones de la zona del polígono. 
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Consideramos la categoría de vía urbana V2 ya que se trata de un sector industrial de menos de 

15 Ha. 

 

3.- SECCIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME 
 

Podemos clasificar según el ancho de la calzada y las aceras dos tipos de secciones, que 

englobaremos según las dos actuaciones sobre la calzada especificadas en el punto 2.1.  

 

Según la documentación utilizada: “ Las recomendaciones para el proyecto y diseño del viario 

urbano del 2008 de MOPT ”., propongo: 

 

Se propone una sección estructural 3AA1, que estará formada per: 

 6 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo BBTM 11B 

 Riego de adherencia ECR-1 

 16 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 bin S 

 Riego de imprimación ECL-1 

 

En esta sección colocaremos 25 cm de zahorras artificiales sobre la explanada existente, para 

conseguir una buena base para la colocación de las mezclas bituminosas. 

 

La pendiente transversal será del 2% para conducir el agua superficial de la lluvia hacia las rigolas 

que conducen hacia los imbornales.  
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4.- CUNETA 
 

Las cunetas tienen como misión recoger el agua de escorrentía superficial procedente de los 

taludes de desmonte y evitar que se filtren en las capas del firme. La pendiente adoptada por la 

cuneta será 7H: 1V tanto en el lateral. En concreto, la cuneta lateral tiene una sección 1.5 m. de 

ancho con pendiente 7H: 1V La cuneta estará formada por un revestimiento de 10 cm hormigón 

tipo HM-20. 

Tanto en los planos de las plantas generales de drenaje como en los detalles de drenaje 

longitudinal se han definido todas las cunetas proyectadas. 
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 MEMÒRIA 
 
1.1- OBJECTE DEL PRESENT ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
El present Estudi de Seguretat i Salut, corresponent al PROJECTE CONSTRUCTIU 
D’ACONDICIONAMENT DE LA CARRETERA D’ACCÉS AL POLÍGON INDUSTRIAL 
“PUIGTIÓ”, DES DE LA ROTONDA DE L’AVINGUDA MONTSERRAT FINS L’ENTRADA DEL 
POLÍGON. MAÇANET DE LA SELVA, té per objecte establir les disposicions tècniques bàsiques 
a l’empresa constructora relatives a: 
 
Prevenció i protecció en front dels riscs d’accidents i de malalties professionals derivades de la 
seva construcció, així com dels treballs de conservació, i de manteniment al llarg de la seva vida. 
 
Prevenció i protecció en front dels riscs d’accidents i de malalties professionals derivades de la 
seva construcció, així com dels treballs de conservació, i de manteniment al llarg de la seva vida. 
 
L’Estudi de Seguretat i Salut estableix unes directrius, en base dels quals l’empresa constructora 
redactarà el corresponent Pla de Seguretat i Salut adaptant l’estudi als mitjans de que disposi 
com a empresa constructora i portarà a terme les seves obligacions en matèria de Seguretat i 
Salut, facilitant el seu desenvolupament, sota el control del coordinador en matèria de Seguretat i 
Salut, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, del 24 d’octubre pel que s’estableixen disposicions 
mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi 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'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes 
hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de 
seguretat i salut a l'obra. Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un 
avis a l'autoritat laboral competent, segons model inclòs a l'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 no eximiran de les 
seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 
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1.2.- CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA 
 

1.2.1 DESCRIPCIÓ DE L’OBRA I SITUACIÓ 
 

El present PROJECTE D’ACONDICIONAMENT DE LA CARRETERA D’ACCÉS AL POLÍGON 

INDUSTRIAL “PUIGTIÓ”, DES DE LA ROTONDA DE L’AVINGUDA MONTSERRAT FINS 

L’ENTRADA DEL POLÍGON. MAÇANET DE LA SELVA. té com a objecte documentar la 

solució tècnica i econòmica i permetre d’aquesta manera continuar el procediment 

d’assignació dels recursos necessaris, en cas que així es determini, per la realització de 

les obres que corresponguin. 
 

Els serveis que queden garantits en el present projecte d’urbanització seran: 

 

• Xarxa de vials per vehicles. 

• Subministrament  elèctric. 

• Xarxa d’Enllumenat públic. 

 

El projecte inclou tota la documentació necessària per procedir a la sol·licitud de les 

corresponents llicències i autoritzacions.  

 

Un cop en possessió de les autoritzacions pertinents, el projecte servirà per dur a terme l’execució 

de les Obres. 

Els treballs a realitzar, sense caràcter limitatiu ni ordenats en el temps, són: 

 

1.- PREVIS 
 

Replanteigs generals i parcials. 

Senyalització i balissament provisional de les Obres. 

Preparació dels accessos als trams d’obra. 

Localització de serveis existents. Consultes Cies. Cates. 

 

2.- MOVIMENTS DE TERRES I XARXES SOTERRADES DE SERVEIS 
 

Excavació de les terres i/o roca amb els mitjans adequats en funció de les dimensions de la zona 

a excavar, tipus de terreny i de l’existència i proximitat de serveis o altres elements soterrats a 

respectar, tant de la caixa de cimentació de les sabates, com de rases i pous per a serveis. 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA DE ACCESO AL 
POLIGONO INDUSTRIAL “PUIGTIO”, DESDE LA ROTONDA DE LA AVENIDA MONTSERRAT HASTA 
LA ENTRADA DEL POLIGONO  EN MAÇANET DE LA SELVA  

 

DOCUMENTO NÚM 1 
Anejo Nº 10 Estudio de Seguridad y Salud 

Pág. 5 
 
 

 

Replè i compactació de les rases amb terres procedents de la pròpia excavació si reuneix les 

característiques indicades en el plec de condicions, en cas contrari, amb material tot-u artificial 

provinent de préstecs. Aquestes operacions es faran amb els mitjans adequats a l’extensió de la 

zona a replenar, ja sigui prop de serveis apuntalats o no, rases o a cel obert, per tal d’obtenir la 

densitat requerida del 97 % del Proctor Modificat. 

 

3.- URBANITZACIÓ 
 

D’acord amb els plànols, en el seu cas, segons correspongui tenim: 

 

Ferm del carrer 

Xarxes de serveis 

 

I totes aquelles obres auxiliars que esdevinguin necessàries per a l’execució de les principals, així 

com els desviaments de serveis afectats. 

1.2.2 TERMINI DE LES OBRES, PERSONAL PREVIST 
 

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en 

l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" 

durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats:  

-   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 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  

-  La recollida dels 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  
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-   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:  

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 reduir el treball 

monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut  

-   Tenir en compte l'evolució de la 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 mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual  

-   Donar les degudes instruccions als treballadors  

 

El promotor tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de 

seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines  

El promotor adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin 

rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic  

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 

temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els 

riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran 

adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es 

pretén controlar i no existeixin alternatives més segures  

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de 

cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els 

treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, 

l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal.  
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El Termini d’Execució es de: 

 

Termini de les obres 

Quatre (4) mesos 

 

 

Es preveu un nombre màxim de treballadors de deu (10). 

Es preveu una mitjana de sis (6) treballadors i un total màxim de cinc-centes (500) jornades de 

treball. 

1.2.3 INTERFERÈNCIES I SERVEIS AFECTATS 
 

L’execució de les obres del present projecte no 

afecta cap servei. 

 

1.2.4 UNITATS CONSTRUCTIVES QUE COMPOSEN L’OBRA 
 

• Replanteigs, desviaments de tràfic, Vallat recintes i instal·lacions provisionals auxiliars. 

• Localització, apuntalament Serveis afectats. Posterior reposició. 

• Demolicions i Moviments de Terres. 

• Xarxes de serveis 

• Pavimentació 

 

1.3.- RISCOS 
 

1.3.1 ANÀLISIS I AVALUACIÓ DE RISCOS 
 

L’avaluació de riscos és la base d’una gestió activa de la seguretat i salut en el treball, que serveix 

per establir l’acció preventiva a l’empresa a partir d’una avaluació inicial, i com a tal està 

reconeguda la seva importància a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, transcripció de la 

Directiva Marc 89/391/CEE, a l’establir com a obligació de l’empresari la planificació de l’acció 

preventiva a l’empresa, a partir d’una avaluació de riscos.  

L’avaluació de riscos per a unes condicions de treball determinades, comporta l’existència de 

dues parts diferenciades: l’anàlisis de riscos i la valoració de riscos.  

L’anàlisis de riscos suposa les següents fases: identificar el perill, entenent com a tal tota font o 

situació amb capacitat de dany en termes de lesions, danys a la propietat, danys al medi ambient, 
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o bé una combinació d’ambdòs. I estimar el risc, entenent com a risc la combinació de la 

freqüència o probabilitat (baixa, mitja, alta) i la severitat o conseqüències que es materialitzi el risc 

(lleu, greu, molt greu). Després d’efectuar l’anàlisis de riscos, i amb l’ordre de magnitud que s’ha 

obtingut pel risc, s’ha de valorar, és a dir emetre un judici sobre la tolerabilitat o no del mateix, 

(trivial, tolerable, moderat, important, intolerable) parlant en cas afirmatiu de risc controlat i 

finalitzant amb això l’avaluació de riscos. En cas contrari, s’ha de controlar el risc, reduir-lo per 

mitjà de modificacions fetes en el procés i/o implantació de mesures adequades.  

En l’àmbit en què ens ocupa aquest tipus de document per a les obres de construcció ..., Aquesta 

anàlisis inicial de riscos es realitza sobre el paper abans de l’inici de l’obra; es tracta d’un treball 

previ necessari, per a la concreció dels supòsits de risc previsibles durant l’execució dels treballs, 

per la qual cosa, és una aproximació realista al que pot succeir a l’obra.  

En concret es realitza sobre el projecte d’execució, en conseqüència de la tecnologia decidida per 

construir, que pot ser variada pel Contractista adjudicatari en el seu Pla de Seguretat i Salut, quan 

l’adapti a la tecnologia de construcció que li sigui pròpia.  

En tot cas, els riscos aquí analitzats, es resolen mitjançant la protecció col·lectiva necessària, els 

equips de protecció individual i senyalització oportuns per a la seva neutralització o reducció a la 

categoria de: “risc trivial”, “risc tolerable” o “risc moderat”, perquè s’entenen “controlats sobre el 

paper” per les decisions preventives que s’adopten en aquest estudi de seguretat i salut. 

L’èxit d’aquestes prevencions actuals dependrà del nivell de seguretat que s’aconsegueixi durant 

l’execució de l’obra. En tot cas, s’entén que el pla de seguretat i salut que composi el Contractista 

adjudicatari respectarà la metodologia i concreció aconseguides per aquest treball. El plec de 

condicions tècniques i particulars, recull les condicions i qualitat que ha de reunir la proposta que 

es presenti en el seu moment per a la seva aprovació.  

A l’hora d’efectuar l’avaluació de riscos ens podem trobar amb alguna de les següents 

alternatives: 

a) Riscos per als quals existeix una Legislació específica. 

b) Riscos per als que no existint una Legislació específica, sí existeixen Normes Internacionals, 

Europees, nacionals o d’Organismes Oficials o altres Entitat de reconegut prestigi.  

c) Riscos que precisen mètodes d’avaluació especials.  

d) Riscos de caràcter general.  

 

Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de riscos editada pel 

Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només pels riscos més 

importants. I en la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del 

Projecte d’Execució material de l’obra, considerant: la probabilitat, que és la possibilitat que es 
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materialitzi el risc, i la gravetat (severitat), que és la conseqüència normalment esperada de la 

materialització del risc.  

En la confecció del Pla de Seguretat i Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció de 

la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés 

constructiu, segons disposa l’art. 7 RD 1627/97. I, a més, haurà de ser ampliada amb tot el que 

faci referència al pla de treball específic per als treballs en proximitat de línia elèctrica d’Alta 

Tensió.  

L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar 

o en el seu cas controlar i reduir els citats riscos, tenint en compte les mesures preventives que es 

desenvolupen en el següent apartat.  

1.3.2 ANÀLISIS DE LES UNITATS CONSTRUCTIVES  
 
MOVIMENTS DE TERRES 
 

-Excavació de rases i pous  

 

 

Riscos  

 

Probabilitat  

 

Gravetat  

 

Avaluació 

del Risc  

1.- Caiguda de persones a diferent nivell  MITJANA  
MOLT 

GREU  

IMPORTAN

T  

2.- Caiguda de persones al mateix nivell  MITJANA  GREU  MODERAT  

3.- Caiguda d’objectes per desplom  MITJANA  
MOLT 

GREU  

IMPORTAN

T  

6.- Trepitjada sobre objectes  MITJANA  LLEU  
TOLERABL

E  

12.- Atrapaments per bolcada de 

màquines  
BAIXA  

MOLT 

GREU  
MODERAT  

13.- Sobreesforços  BAIXA  GREU  
TOLERABL

E  

14.- Exposició a condicions ambinetals 

extremes  
BAIXA  GREU  

TOLERABL

E  

16.- Contactes elèctrics amb baixa tensió  BAIXA  
MOLT 

GREU  
MODERAT  

17.- Inhalació o ingestió de substàncies MITJANA  LLEU  TOLERABL
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nocives  E  

25.- Atropellaments o cops amb vehicles  BAIXA  
MOLT 

GREU  
MODERAT  

29.- Exposició a sorolls  MITJANA  LLEU  
TOLERABL

E  

30.- Exposició a vibracions  MITJANA  LLEU  
TOLERABL

E  

 

Implantació de tubs de formigó, de polietilè, corrugat flexible.  

 

 

Riscos  

  

Probabilitat  

 

Gravetat  

 

Avaluació 

del Risc  

1.- Caiguda de persones a diferent 

nivell  

 
MITJANA  

MOLT 

GREU  

IMPORTAN

T  

2.- Caiguda de persones al mateix 

nivell  

 
BAIXA  GREU  

TOLERABL

E  

4.- Caiguda d’objectes per 

manipulació  

 
BAIXA  

MOLT 

GREU  
MODERAT  

6.- Trepitjada sobre objectes  
 

MITJANA  LLEU  
TOLERABL

E  

9.- Cops amb objectes o eines   ALTA  LLEU  MODERAT  

10.- Projecció de fragments o 

partícules  

 
ALTA  GREU  

IMPORTAN

T  

11.- Atrapaments per o entre objectes   MITJANA  GREU  MODERAT  

12.- Atrapaments per bolcada de 

màquines  

 
BAIXA  

MOLT 

GREU  
MODERAT  

13.- Sobreesforços   MITJANA  GREU  MODERAT  

14.- Exposició a condicions 

ambinetals extremes  

 
MITJANA  GREU  MODERAT  

15.- Contactes tèrmics.   MITJANA  GREU  MODERAT  

16.- Contactes elèctrics amb baixa 

tensió  

 
BAIXA  

MOLT 

GREU  
MODERAT  

17.- Inhalació o ingestió de  MITJANA  MOLT IMPORTAN
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substàncies nocives  GREU  T  

18.-Contactes amb substàncies 

càustiques corrosives  

o  BAIXA  GREU  TOLERABL

E  

20.-Explosions.  
 

BAIXA  
MOLT 

GREU  
MODERAT  

21.- Incendis  
 

BAIXA  
MOLT 

GREU  
MODERAT  

 

 

PROCÉS 
 

El personal encarregat de la realització de les rases haurà de conèixer els riscos específics, així 

com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per al desenvolupament d’aquestes tasques amb la 

major seguretat.  

Qualsevol estrebament, per senzill que sembli, haurà de ser realitzat i dirigit per personal 

competent i amb  la corresponent experiència.  

No s’han  d’enretirar les mesures de protecció d’una rasa mentre els operaris estiguin treballant a 

una profunditat igual o superior a 1,30 m. sota la rasant.  

En rases de profunditat major de 1,30 m., sempre que hi hagi operaris treballant al seu interior, es 

mantindrà un altre de guàrdia en l’exterior que pugui actuar com al seu ajudant en el treball i 

cridar l’alarma, posat que es produeixi qualsevol situació d’emergència.  

S’acotaran les distàncies mínimes de separació entre els operaris en funció de les eines que 

emprin.  

Abans de començar la jornada de treball es revisaran diàriament els estrebaments  tensant els 

estampidors quan estiguin afluixats. Tanmateix es comprovaran que estiguin expedits els llits 

d’aigües superficials.  

Es reforçaran aquestes mesures preventives, després d’interrupcions de treball de més d’un dia 

i/o d’alteracions atmosfèriques com pluja o gelades.  

S’evitarà colpejar l’estrebament durant operacions d’excavació. Els estampidors, o d’altres 

elements de la mateixa, no s’utilitzaran per al descens o ascensos, ni s’empraran per a la 

suspensió de conduccions ni càrregues, havent de suspendre’s d’elements expressament 

calculats i situats a la superfície.  

En general, els estrebaments o parts d’aquests, es trauran només quan ja no els utilitzin i deixin  

de tenir utilitat. En  aquesta operació es començarà per les franges horitzontals, i començant  per 

la part inferior del tall.  
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La profunditat màxima permesa sense que calgui estrebar des de la part superior de la rasa, 

suposant que el terreny sigui suficientment estable, no serà superior a 1,30 m. Malgrat això, s’ha 

de protegir la rasa amb un capcer.  

L’alçada màxima sense estrebar, en el fons de la rasa (a partir de 1,40 m.) no superarà els 0,70m. 

encara que el terreny sigui d’una  qualitat molt bona. En cas contrari, cal baixar la taula fins que 

estigui clavetejada en el fons de la rasa, emprant a la vegada petites corretges auxiliars amb els 

seus corresponents estampidors amb la finalitat de crear els espais necessaris lliures provisionals 

on podent anar realitzant els treballs d'estesa de canalitzacions, formigonada, etc., o les 

operacions precises a què van donar lloc a l’excavació d’aquesta rasa.  

Encara que els paraments d’una excavació siguin aparentment estables, s’estrebaran sempre que 

es prevegi el deteriorament del terreny, com a  conseqüència d’una llarga durada de l’obertura.  

 

Esdevé necessari estrebar a temps, i el material previst amb aquesta finalitat haurà d’estar a peu 

d’obra i en quantitat suficient, amb temps, havent estat revisat i amb la garantia de què es troba 

en perfecte estat.  

Tota excavació que superi els 1,60 de profunditat haurà de tenir, a intervals regulars, de les 

escales necessàries per facilitar l’accés dels mateixos operaris o la seva evacuació ràpida en el 

cas de perill. Aquestes escales han de tenir un desembarcament fàcil, ultrapassant el nivell del 

terra en 1 m., com a mínim.  

L’ aplec de materials i de les terres extretes en talls de profunditat més gran de 1,30m, es 

disposaran a distància no menor de 2 m. de la vorera del tall.  

Quan les terres extretes es trobin contaminades es desinfectaran, així com les parets de les 

excavacions corresponents.  

No es tolerarà sota cap  concepte el soscavat del talús o parament.  

Sempre que sigui previsible el pas de vianants o vehicles a prop de la vorera del tall es col·locaran 

tanques mòbils que s’il·luminaran, durant la nit, cada deu metres amb punts de llum portàtil i grau 

de protecció no menor d’IP. 44 segons UNE 20.324.  

En talls de profunditat major de 1,30 m.; els estrebaments hauran de sobrepassar, com a mínim, 

20 cm. el nivell superficial del terreny.  

Es disposarà a l’obra, per a proporcionar en cada cas  l’equip indispensable a l’operari, d’una 

provisió de palanques, tascons, barres, puntals, taulons, que no s’utilitzaran per a l’estrebament i 

es reservaran per l’equip de salvament, així com d’altres medis que puguin servir per eventualitats 

o puguin socórrer als operaris que puguin accidentar-se.  

El senyalitzador ha d’anar dotat  d’una armilla de malla lleugera i reflectant.  
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En la realització de l’excavació, s’ha de considerar la possibilitat de la presència d’alguns dels 

serveis afectat (línies elèctriques subterrànies, conduccions de gas, conduccions d’aigua, 

telefonia, clavegueram).  

Si en el solar es té constància de la presència d’alguna línia d’electricitat subterrània, que creui o 

estigui instal·lada a escassa distància del traçament de la rasa a excavar, es realitzaran  

prospeccions per conèixer la seva correcta ubicació, i es realitzaran els tràmits oportuns amb 

l’empresa subministradora de l’electricitat perquè talli el subministrament elèctric d’aquestes línies 

abans d’iniciar  els treballs, per evitar el risc de contacte elèctric.   

Si a causa de necessitats de programació de l’obra, quan iniciem els treballs d’excavació no s’ha 

tallat el subministrament elèctric d’aquesta línia, amb evident risc de contacte directe durant 

l’obertura de la rasa, haurà d’estar prohibida la realització de la mateixa mitjançant mitjans 

mecànics, només es permetrà l’excavació manual prenent totes les precaucions necessàries.  

En cas d’inundació, degut al nivell freàtic o a la pluja, es realitzarà, immediatament, l’eixugada 

corresponent per evitar així, el reblaniment de les bases al talús.  

Posat que, s’hagués de treballar a la mateixa vorera de la rasa els operaris hauran d’emprar  el 

cinturó de seguretat convenientment lligat.  

L’operari emprarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuir en 

terreny sec, o botes de goma en presència de fangs.  

En cas d’usar el martell pneumàtic, a més, emprarà canelleres, protectors auditius,  davantal.  

S’ha de procurar la presència  mínima dels treballadors al voltant de les màquines.  

Es prohibeix la presència dels treballadors en el radi de gir de la retroexcavadora, prohibició que 

s’ha de senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor.  

Cal deixar el tall, en acabar els treballs, net i endreçat.  

Es senyalitzarà l’obra amb els cartells d’advertència, prohibició i obligació en el seu accés i, 

complementàriament, en els talls que sigui precís.  
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PAVIMENTS 
 

-Paviments continus: subbases, bases, regs, bituminosos, formigó  

 

 

Riscos  

 

Probabilitat  

 

Gravetat  

 

Avaluació 

del Risc  

1.- Caiguda de persones a diferent nivell  BAIXA  
MOLT 

GREU  
MODERAT  

2.- Caiguda de persones al mateix nivell  MITJANA  GREU  MODERAT  

4.- Caiguda d’objectes per manipulació  BAIXA  GREU  
TOLERABL

E  

5.- Caiguda d’objectes  BAIXA  GREU  
TOLERABL

E  

6.- Trepitjada sobre objectes  MITJANA  LLEU  
TOLERABL

E  

9.- Cops amb objectes o eines  BAIXA  GREU  
TOLERABL

E  

10.- Projecció de fragments o partícules  MITJANA  LLEU  
TOLERABL

E  

11.- Atrapaments per o entre objectes  BAIXA  GREU  
TOLERABL

E  

12.- Atrapaments per bolcada de 

màquines  
BAIXA  

MOLT 

GREU  
MODERAT  

13.- Sobreesforços  MITJANA  GREU  MODERAT  

14.- Exposició a condicions ambinetals 

extremes  
BAIXA  GREU  

TOLERABL

E  

15.- Contactes tèrmics.  MITJANA  GREU  MODERAT  

16.- Contactes elèctrics amb baixa tensió  BAIXA  GREU  
TOLERABL

E  

17.- Inhalació o ingestió de substàncies 

nocives  
MITJANA  LLEU  

TOLERABL

E  

25.- Atropellaments o cops amb vehicles  BAIXA  
MOLT 

GREU  
MODERAT  

30.- Exposició a vibracions  BAIXA  GREU  TOLERABL
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E  

 

PROCÉS  
 

El personal encarregat de la realització dels paviments ha de conèixer els riscos específics i l’ús 

dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.  

Si hi ha substàncies pastoses (pel poliment del paviment) s’haurà de limitar amb garlandes i 

senyalitzar el risc de pis lliscós.  

La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el 

paviment de dos metres.  

La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec 

aïllant” i reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts.  

El material paletitzat serà transportat mitjançant ungles portadores de palets convenientment 

bragat a la grua.  

Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliat per 

plataformes específiques.    

S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats.  

Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es faci, aquests podrien convertir-se en un “llaç”, 

amb el qual, en ensopegar, es produïssin caigudes a diferent nivell, i fins i tot des d’alçada.  

En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, 

ferides i erosions.   

En la manipulació del toro es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i en 

especial, es tindrà la precaució de no posar el peu sota el palet.  

Per evitar les lumbàlgies es procurarà que el material a transportar manualment no superi els 30 

Kg.  

Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició 

d’interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.  

És prohibit de connectar cables als quadres de subministrament d’energia sense les clavilles 

masclefemella.  

els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, 

guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de 

seguretat si en aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell.  

 

XARXES DE SERVEIS  
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Riscos  

 

Probabilitat  

 

Gravetat  

 

Avaluació 

del Risc  

1.- Caiguda de persones a diferent nivell  MITJANA  
MOLT 

GREU  

IMPORTAN

T  

2.- Caiguda de persones al mateix nivell  BAIXA  GREU  
TOLERABL

E  

4.- Caiguda d’objectes per manipulació  BAIXA  GREU  
TOLERABL

E  

9.- Cops amb objectes o eines  MITJANA  LLEU  
TOLERABL

E  

10.- Projecció de fragments o partícules  MITJANA  LLEU  
TOLERABL

E  

13.- Sobreesforços  MITJANA  GREU  MODERAT  

14.- Exposició a condicions ambinetals 

extremes  
MITJANA  GREU  MODERAT  

16.- Contactes elèctrics amb baixa tensió  MITJANA  
MOLT 

GREU  

IMPORTAN

T  

25.- Atropellaments o cops amb vehicles  MITJANA  GREU  MODERAT  

 

PROCÉS 
  

- El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús 

dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.  

- Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net i endreçat.  

- Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja 

instal·lades a les activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.).  

- En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, 

ferides i erosions.  

- Els operaris que realitzin el transport del material hauran d’emprar casc de seguretat, guants de 

cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat.  

- Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició 

d’interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.  

- En la fase d’obra d’obertura i tancament de regates, es tindrà cura de l’ordre i la neteja del tall 

per evitar el risc d’ensopegades.  
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- La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre 

el paviment de dos metres.  

- La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec 

aïllant” i reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts. 

- És prohibida la connexió de cables als quadres de subministrament elèctric d’obra, sense la 

utilització de les clavilles mascle-femella.  

- Les escales de mà a utilitzar, seran tipus tisora, dotades amb sabates antilliscants i cadeneta 

limitadora d’obertura, per evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats 

sobre superfícies insegures.  

- En la realització del cablejat, penjat i connexió de la instal·lació a zones de risc de caiguda al buit 

(escales, balconeres, etc.) es protegirà el buit mitjançant una xarxa de seguretat.  

- Les eines a emprar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides per doble aïllament 

(categoria II).  

- Les eines dels instal·ladors, els aïllaments de les quals estiguin deteriorats, seran retirades i 

substituïdes per altres en bon estat de manera immediata.  

- Per evitar la connexió accidental a la xarxa de la instal·lació elèctrica de l’edifici, l’últim cablejat 

que s’executarà serà el que vagi del quadre general al de la companyia subministradora, guardant 

a un lloc segur els mecanismes necessaris per a la connexió, que seran els últims a instal·lar-se.  

- Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica seran anunciades a tot el personal abans 

d’iniciar-se, per evitar accidents.  

- Abans de fer entrar a càrrega la instal·lació elèctrica, s’haurà de fer una revisió a fons de les 

connexions de mecanismes, proteccions i empalmaments dels quadres elèctrics, d’acord amb el 

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.  

- Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa interior hauran d’emprar casc de seguretat, 

guants de cuir i lona (tipus americà) o guants aïllants si els calgués, granota de treball i botes de 

cuir de seguretat.  

- Xarxa exterior elèctrica  

- El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús 

dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.  

- La instal·lació dels cables d’alimentació des de la presa fins els punts, es realitzarà entubats i 

enterrats a rases.  

- A la realització de les rases es tindrà en compte la normativa d’excavació de rases i pous 

(MovEZ).  

- Les connexions es realitzaran sempre sense tensió a les línies.  
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- Durant l’hissat dels pals o bàculs a zones de trànsit, s’acotarà una zona amb un radi igual a 

l’alçada  d’aquests elements més cinc metres.  

- Es delimitarà la zona de treball amb tanques indicadores de la presència de treballadors amb 

senyals previstes per al codi de circulació, i per la nit, aquestes es senyalitzaran amb llums 

vermells.  

Durant l’hissat d’aquests bàculs o pals, es vigilarà en tot moment que es respectin les distàncies 

de seguretat respecte a d’altres línies d’Alta Tensió aèries que hi hagi pels voltants, és a dir: per a 

tensions no superiors a 66 Kv, a una distància de 3 metres, i superiors a 66 Kv, a una distància de 

seguretat de 5 metres.  
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1.4.- PREVENCIÓ DELS RISCS PROFESSIONALS 
 

1.4.1 PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 

El pla de treball específic per als treballs en proximitat de línies elèctriques d’alta tensió 

contemplarà els equips de protecció individual a aplicar per aquest tipus de treball.  

Per a la resta de treballs a desenvolupar, els equips de Protecció Individual generals seran, els 

següents:  

 

Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per la protecció personal que es fa servir més i 

amb més freqüència en un centre de treball del ram de la construcció, en funció dels riscos més 

corrents a què estan exposats els treballadors d’aquest sector.  

 

- Casc:  
 

El casc ha de ser d’ús personal i obligat en les obres de construcció.  

Ha d’estar homologat d’acord amb la normativa t`cnica reglamentària MT-1, Resolució de la DG 

de Treball de 14-12-74, BOE núm. 312 de 30-12-74.  

Les característiques principals són:  

-Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions inferiors  

o iguals a 1000V. -Pes: no ha d’ultrapassar els 450 g. Els que hagin sofert impactes violents o que 

tinguin més de quatre anys,  

encara que no s’hagi esta utilitzant han de ser substituïts per uns altres de nous.  

En cassos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se’n canviïn les peces 

interiors en contacte amb el cap.  

 

- Calçat de segureat:  
 

Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc d’accidents mecànics, i 

que hi ha la possibilitat de perforació de les soles per claus, és obligat l’ús de calçat de seguretat 

(botes) homologat d’acord amb la Norma tàcnica reglamentària MT-5, Resolució de la DG de 

Treball de 31-01-80, BOE núm. 37 de 1202-80.  

Les característiques principals són:  

-Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de punció plantar)  

-Pes: no ha d’ultrapassar els 800g.  
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Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d’aigua o de morter, les 

botes han de ser de goma. Norma tàcnica reglamentària MT27, Ressolució de la DG de Treball 

de 03-12-81, BOE núm.305 de 22-12-81, classe E.  

 

- Guants:  
 

Per tal d’evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosi, talls, esgarrapades, picadures, 

etc.) cal fer servir guants. Poden ser de diferents materials, com ara:  

-cotó o punt: feines lleugeres  

-cuir: manipulació en general  

-làtex rugós: manipulació de peces que tallin  

-lona: manipulació de fustes.  

Per a la protecció contra els agressius químics, han d’estar homologats segons la Norma tècnica 

reglamentària MT-11, Resolució de la DG de Treball de 0605-77, BOE núm. 158 de 04-07-77.  

Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d’electrocució, cal fer servir guants homologats 

segons la Norma tècnica reglamentària MT-4, Resolució de la DG de Treball de 18-07-75, BOE 

núm. 211 de 02-11-75.  

 

- Cinturons de seguretat:  
 

Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuals, és preceptiu l’ús de cinturons 

de seguretat homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-13, Resolució de la DG de 

Treball de 08-06-77, BOE núm. 210 de 02-09-77.  

Les característiques principals són:  

-Classe A: cinturó de subjecció. S’ha de fer servir quan el treballador no s’hagi de desplaçar o 

quan els seus desplaçaments siguin limitats. L’element amarrador ha d’estar sempre tibant per 

impedir la caiguda lliure.  

 

- Protectors auditius:  
 

Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior als 80 

dB (A), és obligatori l’ús de protectors auditius, que sempre seran d’ús individual.  

Aquests protectors han d’estar homologats d’acord la Norma tècnica reglamentària MT-2, 

Resolució de la DG de Treball de 28-01-75, BOE núm. 209 de 01-09-75.  
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- Protectors de la vista:  
 

Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, esquitxades de 

líquids i radiacions perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb ulleres de 

seguretat i/o pantalles.  

Les ulleres i oculars de protecció antiimpactes han d’estar homologats d’acord amb la Norma 

Tècnica reglamentària MT-17, Resolució de la DG de Treball de 14-06-78, BOE núm. 196 de 17-

08-78, i MT-17, Resolució de la DG de Treball de 2806-78, BOE de 09-09-78.  

 

- Roba de tregall:  
 

Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, preferiblement del tipus 

granota, facilitada per l’empresa en les condicions fixades en el conveni col.lectiu provincial.  

La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals 

(bocamànigues, gires, etc.) i fàcil de netejar.  

En el cas d’haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat similars, se’ls entregarà roba 

impermeable. 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, seran proporcionats 

als treballadors, reflectint-los en el Pla de Seguretat i Salut que ha de realitzar l’empresa 

constructora (art. 7 RD 1627/97).  

 

1.4.2 PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 

El pla de treball específic per als treballs en proximitat de línies elèctriques d’alta tensió 

contemplarà els sistemes de protecció col·lectiva a aplicar per aquest tipus de treball.  

 

Per a la resta de treballs a desenvolupar, les proteccions col·lectives generalsesmentades en  

les normes de seguretat es troben constituïdes per: 

- Passera de fusta per a pas de vehicles dels veïns, amb baranes de protecció. 

- Passera formada per tres taulons, sobre rases de sanejament i de serveis. 

- Taps de fusta per a forats de pous de registre, embornals, arquetes en construcció. 

- Reixa metàl·lica muntada sobre peus de formigó en el perímetre de l’obra. 

- Malla taronja de polietilè en el tall obert de les rases. 
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- Interruptor diferencial de desconnexió fix i instantani, amb botó de test incorporat i 

  indicador mecànicd edefecte.  

 

La senyalització de Seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la 

normativa assenyalada a totes les activitats. 

 

- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell  

- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar  

- Senyal d’advertència de risc elèctric  

- Senyal d’advertència de perill en general  

- Senyal de prohibit el pas de vianants  

- Senyal de protecció obligatòria del cap  

- Senyal de protecció obligatòria de la cara  

- Senyal de protecció obligatòria de l’oïda  

- Senyal de protecció obligatòria dels peus  

- Senyal de protecció obligatòria de les mans  

- Senyal de protecció obligatòria del cos  

- Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes  

- Senyal indicativa de la ubicació d’equips d’extinció d’incendis  

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a 

l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i 

Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (art. 7 RD 1627/97).  

 

 

 
 

 

1.4.3 Formació del personal d’obra. 
 

- Tot el personal haurà de rebre al ingressar a l’obra, una exposició dels mètodes de treball i els 

riscs inherents, juntament amb les mesures i Normes de Seguretat que haurà d’observar i complir. 
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-  Abans de començar nous treballs específics, s’ instruirà al personal que en ells intervinguin de 

la mateixa manera indicada en el punt anterior. 

 

1.4.4 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS 
 

- Farmaciola: 
 

Es disposarà d’una farmaciola amb el material especificat a l’Ordenança General de Seguretat e 

Higiene en el Treball. Estarà sota la custòdia i responsabilitat d’un treballador especialment 

designat. 

 

- Assistència a accidentats: 
 

S’informarà a tot el personal de l’Obra, de l’emplaçament dels diferents Centres Mèdics, (Serveis 

propis, Mútues Patronals, Mutualitats Laborals, Ambulatoris, etc.) a on hagin d’ésser traslladats 

els accidentats, per a un més ràpid i efectiu tractament. 

 

Es disposarà a l’ Obra i en lloc ben visible, d’una llista amb els telèfons i adreces del Centres 

assignats per a Urgències, Ambulàncies, Taxis, etc., per a garantir un ràpid trasllat dels possibles 

accidentats al Centre d’ assistència. 

 

El cap d’Obra, així com els Administratius i els càrrecs intermitjos, han d’haver assistit a algun 

curs que els hi proporcioni uns coneixements mínims de Socorrisme i Primers Auxilis. 

 

En cas d’accident, primer s’atendrà a l’accidentat potencialment greu i posteriorment es faran els 

tràmits administratius corresponents. Si l’índole de l’accident es molt greu, s'haurà d’enviar avis a: 

 

- Coordinador en matèria de Seguretat i Salut. 

- El Departament de Personal. 

- Director, Delegat o màxim Responsable de l’Empresa Constructora a la zona. (qui avisarà als 

familiars.) 

- Direcció Facultativa. 
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En aquells casos en que no es possible recuperar amb vida el cos de l’accidentat, és posarà a 

més a més en coneixement de la Policia (091) i del Jutjat corresponent, havent d‘avisar al Cos de 

Bombers, quan les circumstàncies ho requereixin. 

 

- Reconeixement Mèdic: 
 

Tot el personal que comenci a treballar a l’obra, haurà de passar un reconeixement mèdic previ, i 

que es repetirà en el període d’un any. 

 

1.4.5 PREVENCIÓ DELS RISCS DE DANYS A TERCERS 
 

Es realitzarà un tancat provisional de l’Obra, impedint així el pas i la proximitat del públic aliè, 

reduint la possibilitat d’accident i danys a tercers. La tanca es senyalitzarà de manera que sigui 

ben visible, tant de dia com de nit. 

 

Els accessos es complementaran amb la senyalització adequada, recordant al públic en general, 

els riscs inherents a l’ interior dels mateixos i la prohibició el pas a tota persona aliena a l’Obra. 
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1.5.- RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN 
RISCOS ESPECIALS 

 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de 

construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels 

recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva, quan es realitzin activitats o 

processos que es considerin perillosos o amb riscos especials, descrits en l’annex II del RD 

1627/97, que per a l’obra objecte d’aquest estudi, es tracta de treballs en proximitat de línies 

elèctriques d’alta tensió.  

 

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 

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 

Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la 

delimitació de zones controlades o vigilades 

 

- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 

- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 

- Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 

- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 

- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 

- Treballs que impliquin l'ús d'explosius 

- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 

Mesures de prevenció i protecció 

 

Com a criteri general primaran les proteccions 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 

circulacions dins l'obra 

- Senyalització de les zones de perill 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com 

en relació amb els vials exteriors 

- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de 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 xarxes en forats horitzontals 

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

- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 

- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 

- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 
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1.6.- INSTAL·LACIONS D´HIGIENE I BENESTAR 
 

S’ha de  preveure a l’obra una zona per a la ubicació de les Instal·lacions d’Higiene i Benestar, 

preveient la presa provisional d’aigua i electricitat i l’evacuació d’aigües fecals. Aquestes 

instal·lacions es construiran en funció del nombre de treballadors de l’obra, considerant  l’evolució 

d’aquests en el temps, i tenint en compte que s’han de cobrir les següents necessitats : canvi de 

roba, higiene personal i necessitats fisiològiques.  

 

Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar poden ser:  

 

-  Mòduls prefabricats, o construïdes a l’obra.  

 

Als dos casos, s’han de tenir en compte els següents paràmetres:  

 

- Vestuaris amb una superfície de 2 m2 per treballador, alçada mínima de 2,30 m. I 

estaranequipats amb seients i casellers individuals.  

- Lavabos que poden estar situats als vestuaris, essent la dotació mínima d’un lavabo per cada 10 

treballadors.  

- Dutxes, igual que els lavabos, es poden ubicar als vestuaris amb una dotació mínima d’una 

dutxa per cada 10 treballadors.  

- Inodors que no s’han de comunicar directament amb els vestuaris i la seva dotació mínima serà 

de : un inodor per  cada 25 treballadors i un inodor per cada 15 treballadores.  Les dimensions 

mínimes dels mateixos seran de 1 x 1,20 m. i de 2,30 m. d’alçada.  

 

Els mòduls prefabricats s’acostumen a agrupar en: mòduls sanitaris (dutxa, lavabo i inodor), i 

mòduls de vestuari, acoblant-se els mòduls de manera que pugui haver accés directe d’un mòdul 

a l’altre.  

Independentment d’aquestes instal·lacions, també s’han de construir les oficines de la obra que 

han de complir a cada moment la idoneïtat en relació a la il·luminació, la climatització segons la 

temporada.  

Respecte al personal d’oficina s’ha de considerar, també, la instal·lació de lavabos i inodors.  

S’ha de  preveure un magatzem d’eines, estris, petita maquinària i equips de protecció personal  i 

col·lectiva. S’ha de preveure una zona d’aparcament per als cotxes del personal d’oficina i d’obra, 

si l’obra ho permet.  S’han  de preveure zones d’estacionament de vehicles que subministren 

material i maquinària a l’obra, i en el posat que estiguin estacionats limitant la circulació viària, 
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s’haurà de demanar permís municipal. Es senyalitzarà la prohibició d’estacionament de vehicles 

aliens a l’obra, i si calgués, s’ha de limitar la zona amb tanques per vianants, convenientment 

senyalitzades mitjançant balises destellants durant la nit.   

 

1.7.- PLA DE SEGURETAT I SALUT 
 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat pel Coordinador en Matèria de Seguretat i Salut 

durant l’execució de l’obra abans de l’inici de les obres i estarà a disposició permanent de totes les 

persones implicades en l’execució de les mateixes i de les persones o òrgans amb responsabilitat 

en matèria de prevenció. 
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1.8.- PRESSUPOST 
 

Dins del pressupost de licitació existeix una partida alçada en concepte de seguretat i salut, 

l’import de la qual ascendeix a CINC MIL SIS-CENTS EUROS, SENSE INCLOURE L’I.V.A. ( 

5.600,00 Euros ). Aquesta partida es desglossa en el punt número 4 del pressent Estudi de 

Seguretat i Salut. 

 

Barcelona, ;Juliol del 2.011   L’Autor del Projecte 

 

 

 

 

Signat: Alexy Paul Cedeño Sarango 
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CAPÍTULO NÚM 2. 
PLANOS 
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CAPÍTULO NÚM 3 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
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3.1. NORMATIVA LEGAL D’APLICACIÓ 
 

L’obra objecte del present Estudi Bàsic de Seguretat, estarà regulat durant tota la seva execució, 

pels textos que s’esmenten a continuació, amb caràcter d’obligat compliment per a totes les parts 

implicades. 

 

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de riscos Laborals. 

RD 1627/1997, de 24 d'octubre. Disposicions mínimes de Seguretat a les obres de construcció. 

Deroga el RD 555186 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes 

d'edificacions i obres públiques. 

RD 485/1997 de 14 d'abril. Disposicions mínimes de Seguretat en matèria de senyalització, de 

Seguretat i Salut en el treball. 

RD 486/97 14 d'abril. Disposicions mínimes de Seguretat i Salut als llocs de treball. En el capítol 1 

s'exclouen les obres de construcció. Modifica i deroga alguns capítols de l'Ordenança de 

Seguretat i Higiene en el treball. 

RD 487/1997 de 14 abril. Disposicions  mínimes de Seguretat i Salut relatives a la manipulació 

manual de càrregues que comporti riscos, en particular dors lumbars, per als treballadors. 

RD 39/1997 de 17 de gener. Reglament dels serveis de prevenció. 

RD 773/1997 de 30 de maig. Disposicions mínimes de Seguretat i Salut, relatives a la utilització 

pels treballadors d'equips de protecció individual. 

RD 1215/1997 de 18 de juliol. Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels 

treballadors dels equips de treball. 

0.de 31 d'agost de 1987. Senyalització, balisament, defensa, neteja i terminació d'obres fixes en 

vies fora de poblat. Normes de Carreteres 8.3-1C. 

RD 1316/1989 de 27 d'octubre. Protecció dels treballadors enfront dels riscos derivats de 

l'exposició al soroll durant el treball. 

Text Refós de la llei de l'Estatut dels Treballadors. Reial Decret-Legislatiu 1/1995, de 24 de març, 

del Ministeri de Treball i Seguretat i Social (BOE 29103/1995). 

RD 1407/1992, de 20 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a la comercialització i 

lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció individual. Queden derogades les 

Normes Tècniques Reglamentàries i els corresponents procediments d'homologació, sent 

substituïdes pel marcat "CE". Modificat per l'OC de 16 de maig de 1995 i per R.D. 1591/1995 de 3 

de febrer. L'OC de 6 de maig de 1994 modifica el període transitori establit pel RD 1407/1992, de 

20 de novembre. 

Reglament electrotècnic per a Baixa Tensió i instruccions Tècniques Complementàries. RD 

2413/1973 de 20 de setembre. 
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Reglament de Línies Aèries d'Alta Tensió. RD 3151/1968 de 28 de novembre. Rectificat al BOE de 

8 de març de 1969. 

RD 1495/1986 de 26 de maig. Reglament de seguretat a les màquines. Correccions BOE 4 

d'octubre de 1986. 

RD 1435/92 de 27 de novembre de 1992, reformat per RD 56/1995 de 20 de gener. Disposicions 

d'aplicació de la directiva 89/392/CEE, relativa a l'aproximació de les legislacions dels estats 

membres sobre màquines. 

RD 1942/1993. Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis. 

Ordre de 12 de gener de 1998, del Departament de Treball (DOGC NÚM. 2565, DE 27/01/1998). 

S'aprova el model del llibre d'incidències en obres de construcció. 

Altres disposicions d’aplicació a l’obra: 

Reglamento electrotécnico de baja tensión. B.O.E. 9-10-73 e instrucciones complementarias. 

Estatuto de los trabajadores. B.O.E. 14-3-80 

Reglamento de Servicios Médicos de Empresa. B.O.E. 27-11-77 

Reglamento Aparatos elevadores para obras. B.O.E. 14-6-77 

Reglament de Règim Intern de l’Empresa Constructora.  

Obligacions de les parts implicades. 

 

Per altra banda s’haurà de tenir en compte les següents indicacions: 

Per part de la Propietat: 

 

Vigilarà que el present Estudi de Seguretat acompanyi el projecte d’Execució de l’obra, així com el 

Pla de Seguretat que s’en derivi de l’estudi. 

Abonarà les partides del Pla de Seguretat ofertat pel contractista un cop siguin certificades per la 

Direcció Facultativa juntament amb les altres certificacions d’obra. 

Per part de l’empresa Constructora: 

 

Desenvoluparà l’estudi de Seguretat amb el seu Pla de Seguretat, dacord amb aquell i amb les 

especificacions de treball de la pròpia empresa. Aquest Pla es redactarà abans de l’inici de l’obra i 

serà aprovat per la Direcció Facultativa. 

Tots els mitjans auxiliars i de protecció personal estaran homologats oficialment. En cas de no 

trobar en el mercat els necessaris, s’empraran els més adients d’acord amb el Comitè de 

Seguretat i Higiene i el vist i plau per la Direcció Facultativa. 

Acomplirà totes les especificacions del present estudi i del Pla de Seguretat, sent responsable dels 

danys per infracció per part d’ella mateixa, dels seus empleats i/o dels diversos subcontractistes, 

es donarà especial importància a qualsevol incompliment respecte a les següents instruccions: 
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Serà obligatori l’ús del casc a tot el personal i visitants. 

En tot moment, es mantindran les zones de treball netes, ordenades i suficientment il·luminades. 

A nivell de terra, s’acotaran les àrees de treball, i es col·locaran les senyals informatives 

corresponents: SNS-309 Risc d’esllavissaments, SNS-310 Maquinària pesada en moviment, SNS-

311 Risc de caigudes a diferent nivell, etc. 

Les rampes d’accés de vehicles a l’àrea de treball, seran independents dels accessos peatonals. 

Si necessàriament haguessin  de ser comuns, es delimitaran per mitjà de tanques, voreres o 

sistemes equivalents. 

Abans de procedir a l’excavació, l’Adjudicatari confeccionarà Plànols acotats dels Serveis 

Existents, en base a l’informació que recali de les Companyies i Propietaris, de l’observació i de la 

realització de cales. En qualsevol cas, els treballs d’excavació fins a localitzar-los i apuntalar-los, 

es faran amb els mitjans que aconselli la prudència a fi de prevenir i evitar ruptures i possibles 

accidents. 

El moviment de vehicles i màquines, es regirà per un Pla preestablert procurant que aquests 

desplaçaments mantinguin sentits constants. Sempre que un vehicle parat inici un moviment l’ 

anunciarà amb una senyal acústica. Si fos precís, el moviment serà regulat per personal auxiliar. 

Les àrees de treball, quan l’avanç de l’excavació determini risc de caiguda en alçada, s’acotaran 

degudament amb una barana de mínim 90 cm., sempre que es prevegi circulació de persones o 

vehicles a les rodalies. 

Les àrees en que els treballs produeixin polseguera, es regaran amb la freqüència que sigui 

necessari. 

Es protegirà i senyalitzarà l’àrea que ha d’ ocupar el personal dedicat a treballs de mostreig i 

assajos in situ. 

Sempre que els talussos no siguin estables, s’estrebaran o apuntalaran. 

Els productes de l’excavació o els materials a incorporar, cas d’apilar-se en les proximitats del 

talús, es col·locaran a una distància de la vora, igual o superior a la meitat de la seva profunditat. 

Quan aquesta distància no es pugui respectar, s’apilaran lluny d la rasa o talús. 

En desnivells de més d’1.5 m., s’hi col·locaran escales per accedir-hi, cada 15 m. com a màxim i 

amb un pendent no sup. a 1:4. 

S’evitarà la permanència i el pas de persones sota càrregues suspeses. 

El personal que treballi amb tubs, es protegirà amb guants i botes amb puntera reforçada. 

El personal que treballi en la posada a obra del formigó, es protegirà amb ulleres, guants i botes 

de goma. 

El personal que treballi amb l’acer per armar o estructural, es protegirà amb guants de cuir i si cal, 

amb espatlleres. Els soldadors, amés amb ulleres o pantalla, manegot, mandil i polaines. 

En l’aplicació de pintures per polvorització, serà obligatori l’ús de careta buconasal i ulleres. 
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En els treballs en instal·lacions elèctriques en tensió, serà obligatori l’ús de guants i calçat 

dielèctric. 

Els martells, compactadors, vibradors i en general les màquines accionades amb energia elèctrica, 

estaran dotades de posta a terra. 

Els taladradors i maquinària portàtil en general alimentats amb energia elèctrica, tindran doble 

aïllament. 

Es prohibirà el llançament lliure d’eines, estris, peces sobrants o qualsevol altre objecte, havent-se 

de preveure mitjans per a l’elevació o descens. 

Els cables, cadenes, ganxos i demés elements de sustentació i d’hissar, es revisaran al menys 

trimestral. Coeficient de Seguretat: Cadenes, 5; Cables, 6; Cordes, 10. 

Sempre que sigui precís treballar en alçada sense protecció de barana bastida o disposició 

equivalent, serà obligatori l’ús del cinturó de seguretat. Prèviament s’hauran hagut de fixar els 

punts d’ancoratge. 

El transport de líquids a alta temperatura es farà amb recipients que no s’ompliran a més dels 2/3 

de la seva capacitat. 

Les boques de pous i d’arquetes es mantindran tapades fins al seu tancament definitiu. 

Les reserves de forats i obertures en lloses, es taparan provisionalment amb malles d’acer o altre 

sistema efectiu. 

La canonada de sortida de la bomba de formigonat, es protegirà amb pantalles de consistència 

suficient per a evitar projeccions de formigó. 

 

Per part de la Direcció Facultativa 

 

Considerarà l’estudi Bàsic de Seguretat com a part integrant de l’Execució de l’obra, supervisant i 

controlant el compliment del Pla de Seguretat autoritzant, si s’escau, les modificacions 

necessàries, fent-ho constar en el llibre d’incidències. 

Certificar periòdicament els treballs realitzats. 

Comunicar a la Propietat, a l’Empresa Constructora i a d’altres Organismes, l’incompliment de les 

mesures de seguretat fixades a l’Estudi i desenvolupades pel Pla. 

 

Per totes les parts que intervenen a l’obra, segons s’indiqui: 

 

L’empresa Constructora a través del seu Departament de Seguretat que estarà format pels 

Serveis Mèdics i el Comitè de Seguretat i d’acord amb la Direcció Facultativa designarà el Comitè 

de seguretat de l’obra i nomenarà el Cap d’Obra, i escolliran plegats el vigilant de seguretat. 
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Aquestes tres parts juntament amb la Direcció Facultativa vigilaran la seguretat en les diferents 

zones i fases del procés constructiu. 

 

A l’obra es formarà el Comitè de Seguretat i Higiene, compost per un tècnic qualificat en matèria 

de seguretat en representació de l’Empresa i dos treballadors dels oficis amb més presència 

durant l’execució de l’obra i un vigilant de seguretat amb competència professional en matèria de 

seguretat i higiene (Art. 167. De la O.T. de la Industria de la Construcción) 

 

Atribucions i obligacions: 

 

Comitè de Seguretat i Salut: 

Reunió com a mínim un cop al mes. 

Control i vigilància de l’acompliment de l’Estudi  i Pla de Seguretat. 

Informació immediata al cap d’obra de les anomalies observades. 

Estudi dels motius dels possibles accidents. 

 

Vigilant de Seguretat: 

Estarà delegat pel Comitè per vigilar l’acompliment de les normes de seguretat. 

Informarà al Comitè i s’encarregarà de que se segueixi el Pla de Seguretat. 

Tindrà categoria d’oficial, fix en plantilla i amb dos anys d’antiguitat. 

 

Podrà ser vàlid tot tipus de part d’ús comú a l’Empresa per als Comunicats d’Accidents i 

Deficiències si és prèviament acceptat pel Coordinador de Seguretat i Salut. En tot cas caldrà que 

com a mínim hi consti: 

 

Accidents: 

Identificació de l’obra. Data i hora de l’accident. 

Nom del treballador. Categoria professional. Domicili 

Lloc de l’accident (situació a l’obra) 

Motius i gravetat aparent de l’accident. 

Primers auxilis (Persona i lloc) 

Testimonis de l’accident amb declaracions separades. 

 

A més, es redactarà un informe que analitzi les possibles formes d’evitar accidents similars i 

mesures urgents a prendre, si s’escau. 
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Deficiències 

Identificació de l’obra. Data i hora de l’observació. 

Lloc i deficiències observades 

Estudis per millorar els defectes detectats. 

D’ambdós tipus de comunicats d’accidents i deficiències es realitzarà mensualment un control amb 

gràfics i índex que permetin observar i comparar l’evolució de la Seguretat a l’obra. 

 

Tots els tècnics de la Direcció Facultativa estaran coberts en matèria de responsabilitat civil 

professional. El Contractista tindrà una assegurança de Responsabilitat Civil amb cobertura per 

danys a tercers per actes o omissions directes o indirectes a les que hagi de respondre ell mateix 

o per altres, també serà obligatori per part del Contractista la contractació d’una assegurança a tot 

risc durant la durada de l’obra, perllongant-se per un termini mínim d’un any des del final definitiu 

de l’obra. 
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3.2. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 

3.2.1 CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LES MÀQUINES LLEUGERES 
 
Els elements mòbils de transmissió seran intrínsecament segurs (inaccessibles per disseny, 

fabricació i/o ubicació, estaran protegits amb defenses  robustes i sòlidament fixades a la 

màquina, i seran desmuntables per a casos de neteja, reparacions, greixatge, substitució de 

peces, etc. 

Existiran resguards fixos que impedeixin l'accés a òrgans mòbils als que s'ha d'accedir 

ocasionalment, i estaran sòlidament subjectes al seu lloc. Seran de fabricació sòlida i resistent. 

La màquina estarà proveïda de dispositius de desocupació d'emergència amb òrgans 

d'accionament clarament identificades. Els polsadors d'aturada seran fàcil d'accionar i es 

distingiran de tots els altres pel seu allunyament d'aquests i pel seu color roig. L'accionament del 

comandament d'aturada d'emergència implica el seu bloqueig. Per al seu desbloqueig es 

precisarà d'una maniobra intencionada. 

Els polsadors de posada en marxa i aturada estaran prou separada per a no confondre'ls en el 

moment d'accionar-los. 

Les maquinàries que disposen de rodes estaran protegides mitjançant algun tipus de carenat que 

impedeixi l'atrapament accidental d'algun membre de l'operari. 

L'empunyadura de la maquinària estarà recoberta de material plàstic, aïllant i antilliscant que 

faciliti la seva subjecció. 

El motor estarà protegit contra el seu contacte accidental. 

 

3.2.2 CONDICIONS TÈCNIQUES PER ALS ÚTILS I FERRAMENTES 
 

Els mànecs s'adaptaran a la postura natural d'asiment de la mà. Les formes més adequades són 

els sectors d'esferes, cilindres aplanats, corbes de perfil llargs i plans simples. 

Els mànecs han de ser de fusta o altres materials durs, no havent de presentar cantells estellats. 

Estaran perfectament adaptats i sòlidament fixats a la ferramenta. En el cas de ferramentes 

elèctriques, els mànecs estaran dotats de doble aïllament. 

Les ferramentes manuals hauran de ser capaços d'exercir amb eficàcia la funció que es pretén 

amb elles, seran proporcionades a les dimensions, força i resistència de l'usuari. 

El diàmetre dels mànecs ha d'oscil·lar entre 25 i 40 mm. Les superfícies més adequades són les 

aspres però roms. Tots els cantells externs d'una ferramenta que no intervinguin en la funció i que 

tinguin un angle de 135è  o menys han de ser ordenats, amb un radi de, almenys 1 mm. 

Les ferramentes que s'utilitzen per a tallar presentaran els fulls sense defectes, ben esmolades i la 

punta arrodonida. 
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Les ferramentes no presentaran rebaves. 

Les ferramentes amb barres tindran els mecanismes en perfecte estat. 

El dentat de les barres estarà en bon estat. 

 

3.2.3 CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA MAQUINÀRIA PESADA I VEHICLES 
 

Els vehicles o maquinàries en general estaran dotats dels següents mitjans a ple funcionament: 

Fars de marxa cap a davant 

Fars de marxa de retrocés 

Intermitents d'avís de gir 

Pilots de posició davanters i posteriors 

Pilots de balisament superior davanter de caixa 

Servofrens 

Frens de mà 

Botzina automàtica de marxa de retrocés. 

Cabines antibolcades i antiimpactes 

 

Els elements per a pujar i baixar seran antilliscants. 

Els vehicles tindran sistemes d'alarmes per a pneumàtics amb poca pressió d'inflament. 

Les cabines seran d'una resistència tal i estaran instal·lades de manera que ofereixin una 

protecció adequada al conductor contra la caiguda d'objectes. Les cabines posseiran sistema de 

ventilació i calefacció, i estaran proveïdes d'un seient fix per al conductor i per als passatgers 

autoritzats per a viatjar en elles. 

 

Els seients estaran construïts de forma que absorbeixin en mesura suficient les vibracions, tenir 

respatller i un suport per als peus. 

Els vehicles portaran els següents equips: una farmaciola de primers auxilis, un extintor d'incendis 

de pols polivalent amb una capacitat mínima de 5 Kg, ferramentes essencials per a reparacions en 

carretera, llums de recanvi, llums intermitents, reflectores, etc. 

En la maquinària, els elements auxiliars susceptibles de girar sobre el seu eix, aniran subjectes al 

bastidor del vehicle mitjançant cadenes amb tancament i segur de tancament. 

Als vehicles amb escales d'accés, la dita escala estarà construïda d'un material sòlid i antilliscant. 
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3.2.4 MATERIALS I UNITATS D’OBRA 
 

B - MATERIALS 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B0A - FERRETERIA 
B0A1 - FILFERROS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A14200. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Filferro d'acer 
- Filferro d'acer galvanitzat 
- Filferro d'acer plastificat 
- Filferro recuit 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Ha de acomplir les especificacions de la norma UNE 36-722. 
 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, 
grans, rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions 
superficials. 
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de 
les taules I i II de la UNE 37-506. 
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504): 
     - Qualitat G1 o G2 ............................................ 1770 N/mm2 
     - Qualitat G3 ................................................. 1570 N/mm2 
Adherència del recobriment (UNE 37-504) ......................... Ha de complir 
Puresa del zinc (UNE 37-504) ......................................... >= 98,5% 
Toleràncies: 
     - Diàmetre ......................................... ± 2% diàmetre nominal 
 
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT: 
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment 
orgànic de PVC aplicat per extrusió o sinterització. 
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de la UNE 36-
732. 
La concentricitat i la adherencia del recobriment de PVC ha de complir les 
especificacions del article 6.5 UNE 36-732. 
Característiques del galvanitzat ............................ G-1B (UNE 37-506) 
Resistència a la tracció: 
     - Qualitat recuit ........................................... =< 600 N/mm2 
     - Qualitat dur ............................................... > 600 N/mm2 
Toleràncies: 
     - Diàmetre ............................................ taula 1 UNE 36-732 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les 
dades següents: 

- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Identificació del producte 
- Diàmetre i llargària dels rotlles 

Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
FILFERRO D'ACER: 
*UNE 36-722-74 "Alambres de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias" 
 
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT: 
*UNE 37-506-83 "Alambre de acero galvanizado en caliente para usos generales. Designación 
de calidades. Características generales." 
* UNE 37-502-83 "Alambre de acero galvanizado en caliente. Condiciones técnicas de 
suministro." 
FILFERRO PLASTIFICAT: 
*UNE 36-732-95 "Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimintos 
orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de PVC" 
 
B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B27000. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Barres corrugades d'acer per a armadures pasives d'elements de formigó. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials, siguin de 
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent  segons les 
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de 
Lliure Canvi. 
  
També, en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 
Comunitat Europea. 
Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de 
qualsevol altre matèria perjudicial. 
Es prohibeix l'ús de filferros llisos o corrugats com a armadures passives longitudinals 
o transversals, amb les excepcions següents: 
     - Malles electrosoldades 
     - Armadures bàsiques electrosoldades 
En sostres unidireccionals armats o pretensats de formigó, s'ha de seguir les seves 
propies normes 
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Les característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les 
especificacions de la norma UNE 36-068 
Han de portar gravades les marques d'identificació segons la UNE 36-068, relatives al 
tipus d'acer (geometria del corrugat), país d'origen i marca del fabricant (segons 
informe tècnic de la UNE 36-811). 
Mides nominals: 

┌─────────────────────────────────────────┐ 
│Diàmetre  │ Àrea de la secció  │  Massa  │ 
│nominal e │  transversal  S    │         │ 
│  (mm)    │      (mm2)         │ (Kg/m)  │ 
│──────────│────────────────────│─────────│ 
│   6      │      28,3          │ 0,222   │ 
│   8      │      50,3          │ 0,395   │ 
│  10      │      78,5          │ 0,617   │ 
│  12      │      113           │ 0,888   │ 
│  14      │      154           │ 1,21    │ 
│  16      │      201           │ 1,58    │ 
│  20      │      314           │ 2,47    │ 
│  25      │      491           │ 3,85    │ 
│  32      │      804           │ 6,31    │ 
│  40      │     1260           │ 9,86    │ 
└─────────────────────────────────────────┘ 

 
Característiques mecàniques de les barres: 

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Designació │Classe acer│ Lím. elàstic │ Càrrega │Allargament │Relació  │ 
│           │           │ fy (N/mm2)   │unitaria │de rotura   │fs/fy    │ 
│           │           │              │de rotura│(sobre base │         │ 
│           │           │              │fs(N/mm2)│de 5        │         │ 
│           │           │              │         │diàmetres   │         │ 
│───────────│───────────│──────────────│─────────│────────────│─────────│ 
│B 400 S    │Soldable   │ >= 400       │>= 440   │>= 14%      │>= 1,05  │ 
│B 500 S    │Soldable   │ >= 500       │>= 550   │>= 12%      │>= 1,05  │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
Composició química: 

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Anàlisis  │   C   │Ceq (segons UNE 36-068)│   P   │   S   │   N    │ 
│UNE 36-068│ %màx. │        %màx.          │ %màx. │ %màx. │ %màx.  │ 
│──────────│───────│───────────────────────│───────│───────│────────│ 
│Colada    │ 0,22  │        0,50           │ 0,050 │ 0,050 │ 0,012  │ 
│──────────│───────│───────────────────────│───────│───────│────────│ 
│Producte  │ 0,24  │        0,52           │ 0,055 │ 0,055 │ 0,013  │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

Presència de fissures després dels assaigs de doblegat simple a 180° i 
de doblegat-desdoblegat a 90°C (UNE 36-068) ............................ Nul.la 
Tensió d'adherència (UNE 36-068): 
     - Tensió mitjana d'adherència: 
          - D < 8 mm ............................................ >= 6,88 N/mm2 
          - 8 mm <= D <= 32 mm ......................... >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
          - D > 32 mm ........................................... >= 4,00 N/mm2 
     - Tensió de trencament d'adherència: 
          - D < 8 mm ........................................... >= 11,22 N/mm2 
          - 8 mm <= D <= 32 mm ........................ >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
          - D > 32 mm ........................................... >= 6,66 N/mm2 
Toleràncies: 

- Secció barra: 
          - Per a D <= 25 mm ........................... >= 95 % secció nominal 
          - Per a D > 25 mm ............................. >= 96% secció nominal 
     - Massa ............................................. ± 4,5% massa nominal 

- Ovalitat: 
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┌─────────────────────────────────────────┐ 
│Diàmetre nominal e │  Diferència màxima  │ 
│     (mm)          │        (mm)         │ 
│      6            │         1           │ 
│      8            │         1           │ 
│     10            │       1,50          │ 
│     12            │       1,50          │ 
│     14            │       1,50          │ 
│     16            │       2,00          │ 
│     20            │       2,00          │ 
│     25            │       2,00          │ 
│     32            │       2,50          │ 
│     40            │       2,50          │ 
└─────────────────────────────────────────┘ 

 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer: 
     - En el cas de productes certificats: 
          - El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE 
          - El certificat d'adherencia per a les barres i filferros corrugats (armadures 
passives) 
          - El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors mínims de les 
característiques definides als arts. 31.2, 31.3, i 31.4 de la norma EHE 
          El fabricant ha de facilitar, si se li demana, còpia dels resultats dels 
assaigs de control de producció corresponents a la partida servida. 
     - En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR): 
          - Resultat de l'assaig de les característiques mecàniques 
          - Resultat de l'assaig de les característiques geomètriques 
          - Resultat de l'assaig de composició química (armadures passives) 
          - Certificat específic d'adherència (armadures passives) 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i 
l'eventual agresivitat de l'ambient. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en 
obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions 
superficials. 
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid 
superficial amb raspall de filferros ..................................... < 1% 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
UNE 36-068-94 "Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado." 
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B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL.LECTIVES EN EL 

TREBALL 
B14 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B1411111,B1433115,B1424340,B1446004,B145A002,B1462242,B147N000,B1481131,B1485140,B1487350
,B145U001. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos 
riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol 
complement o accessori destinat a tal fi. 
S’ han considerat els tipus següents: 

- Proteccions del cap. 
- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara. 
- Proteccions per a l’aparell auditiu. 
- Proteccions per a l’aparell respiratori. 
- Proteccions de les extremitats superiors. 
- Proteccions de les extremitats inferiors. 
- Proteccions del cos. 
- Protecció del tronc. 
- Protecció per treball a la intempèrie. 
- Roba i peces de senyalització. 
- Protecció personal contra contactes elèctrics. 

Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a 
protegir la salut o la integritat física del treballador. 

- Es equips dels serveis de socors i salvament. 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de 
l’ordre. 

- Els EPI dels mitjans de transport per carretera. 
- El material d’esport. 
- El material d’autodefensa o de dissuasió. 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors 
de molèstia. 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d’uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada 
per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona 
del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible 
resistència física de l’EPI. 
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de 
control que incideixi amb la part del cos protegida per l’usuari, a la seva correcta 
utilització i manteniment, així com a la formació i voluntat del beneficiari per al seu 
emprament en les condicions previstes pel fabricant. La seva utilització haurà de quedar 
restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o 
en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que 

motiven el seu ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals 

ni molèsties innecessàries.  

 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica 
d'ulls i oïdes. 
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Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en 

part les orelles i el coll, o bé amb visera damunt el front únicament, i en els 

dos casos hauran de complir els següents requisits: 

- Estaran formats per l’envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d’arnès o 
atallatge d’adaptació al cap, el qual constitueix la seva part en contacte i va 
proveït d’una  "galtera" ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable a les 
diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una llum 
lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els 
impactes. A l’interior del frontis de l’atallatge, s’haurà de disposar d’un dessuador 
de "cuirson" o material astringent similar. Les parts en contacte amb el cap hauran 
de ser reemplaçables fàcilment. 

- Seran fabricats amb material resistent a l’impacte mecànic, sense perjudici de la 
lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes. 

- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions 
calorífiques i hauran de ser incombustibles o de combustió lenta; s’hauran de 
protegir de les radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000 
voltis sense perforar-se. 

- S’hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que 
no se’ls hi apreciï exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del 
material en el termini d’uns quatre anys, transcorreguts els quals des de la data de 
fabricació (injectada en relleu a l’interior) s’hauran de donar de baixa, encara que 
no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats. 

- Seran d’ús personal, podent-se acceptar en construcció l’ús per altres usuaris posteriors, previ el seu rentat sèptic i 
substitució íntegra dels atallatges interiors per altres, totalment nous. 

 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l’ aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 

- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a l’escalfor, incombustibles, 
còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva resistència i eficàcia. 

- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades a la cara, 
amb visor amb tractament antientelat; en els casos d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els 
anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els damés casos seran de 
montura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades per a una millor ventilació. 

- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de protecció tipus 
"panoràmiques", amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 

- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) 

per impedir l’entelament. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 

- Pantalla abatible amb arnès propi. 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció. 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles. 
- Pantalles sostingudes amb la mà. 

Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent, lliures d'estries, ratlles 
o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o proveïdes d’un visor amb vidre inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla haurà d’estar construït amb 
material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de 
l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits 
asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà 
de suportar. 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades preferentment amb poliester 
reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 
Les que es fagin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a l’exterior, a fi d'evitar els 
contactes accidentals amb la pinça de soldar. 
Vidres de protecció: 

- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic transparent (orgànic) hauran de ser 
òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, ondulacions i altres defectes, i les incolores hauran de transmetre 
no menys del 89% de les radiacions incidents. 

- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de visor més 
polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d’acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de 
picapedrer. 
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PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l’aparell respiratori compliran les següents característiques: 

- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S’adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l’usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè per evitar la irritació 

de l’epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, pels usuaris que necessitin l'ús d’ulleres amb vidres 

correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, subministrats a l’efecte pel fabricant de l’equip 
respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari. 

 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets seleccionats per 
prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit termoaïllant, punt, 
lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les característiques o riscos del treball a 
realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plàstiques que portin 
marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat fabricats. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços metàl·lics a la 
puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de cautxú, neoprè 
o poliuretà, cuir especialment  tractat i s’haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la puntera metàl·lica de 
protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i realització d'estructures i enderroc. 
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o acer, la tanca serà per poder 
desfer-se’n ràpid per tal d’obrir-la ràpidament davant l'eventual introducció de partícules incandescents. 
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de cobriment de peus i polaines 
de cuir adobat, amiant, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de materials transpirables i 
disposaran de plantilles anticlaus. 
 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 

- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d’alta tenacitat apropiada, sense reblons i 
amb costures cosides. 

- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més reduïda possible. 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que comprometin la 

seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació 
sigui superior als 4 anys. 

  Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes mitjançant 
reblons. 

- La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La  sirga  d’amarrador  
també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 

 
PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les següents 
característiques: 

- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d’aireació. 

Les peces impermeables,disposaran d’esclavines i registres de ventilació per a permetre l’evaporació de la suor. 
 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les següents característiques: 

- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
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- Facilitat d’aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 

 
 
 
2.- CONDICIONS D’ELECCIÓ, SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades amb l’usuari, tenint en 
compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel fabricant. 
Tant el comprador com l’usuari hauran de comprovar que l’EPI ha estat dissenyat i fabricat de la forma següent: 

- La peça de protecció disposa d’un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí sensació de ridícul a 
l’usuari. Els materials i components de l’EPI no hauran d’afectar adversament al beneficiari de la seva utilització. 

- Haurà d’oferir a l’usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb la protecció 
adequada. 

- Les parts de l’EPI que entrin en contacte amb l’usuari hauran d’estar lliures de rugositats, cantells agut i ressalts 
que puguin produir irritacions o ferides. 

- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l’usuari i haurà de garantir que restarà en el seu 
lloc durant el temps d’emprament previsible, tenint en compte els factors ambientals, junt amb els moviments i 
postures que l’usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels mitjans apropiats, tal 
com sistemes d’ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin que l’EPI s’adapti a la morfologia de 
l’usuari. 

- L’EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i eficàcia del seu disseny. 
- Quan sigui possible, l’EPI tindrà una baixa resistència al vapor d’aigua. 
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de control, en centímetres: 1) 

La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L’altura i la cintura. 
Per a l’elecció dels EPI, l’emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies: 

- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment per altres mitjans. Per a 
l’inventari dels riscos se seguirà l’esquema de l’Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 

- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, tenint en compte la 
naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com els factors addicionals de risc que puguin 
constituir els propis EPI o la seva utilització. Per a l’avaluació d’EPI se seguiran les indicacions de l’Annex IV del 
RD 773/1997, de 30 de maig. 

- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l’apartat anterior. 
Per a la normalització interna d’empresa dels EPI  atenent a les conclusions de les actuacions prèvies d’avaluació de 
riscos, definició de característiques requerides i les existents en el mercat, l’emprador haurà de comprovar que compleixi 
amb les condicions i requisits establerts a l’Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en funció de les modificacions 
significatives que l’evolució de la tècnica determini en els riscos, en les mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i 
en les prestacions funcionals dels propis EPI. 
 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o aprop de bastides i llocs de treball situats en altura, obres 
d’ encofrat i desencofrat, muntatge i instal.lació de bastides i demolició. 

- Treballs en ponts metàl.lics, edificis i estructures metàl.liques de gran altura, pals, torres, obres i muntatges 
metàl.lics, de caldereria i conduccions tubulars. 

- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en cantres, explotacions a cel obert i desplaçamentg de runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d’ obres i instal.lacions industrials. 

 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
Protecció de l’aparell ocular: 

- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 

Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
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- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d’abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 

 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 

 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents riscos: 

- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d’oxigen respirable. 

 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, aquests seran seleccionats en 
funció de les següents activitats: 

- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d’objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
- Treballs amb risc elèctric. 

 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calçat de seguretat, 
adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 

- Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 
- Treballs en bastides. 
- Obres de demolició d’obra grossa. 
- Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat. 
- Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge. 
- Obres d’ensostrat. 
- Treballs d’estructura metàl·lica. 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics. 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes. 
- Treballs de transformació de materials lítics. 
- Manipulació i tractament de vidre. 
- Revestiment de materials termoaïllants. 
- Prefabricats per a la construcció. 

Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
- Obres d’ensostrat. 

Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes. 

Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de penetració de masses en fusió: 
- Soldadors. 

 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura. 
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PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats: 
Peces i equips de protecció: 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques. 

Roba de protecció antiinflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus. 

Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el cos. 

Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 

 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en funció de les 
següents activitats: 

- Treballs de muntatge elèctric. 
- Treballs de manteniment elèctric. 
- Treballs d’explotació i transport elèctric. 

 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogènis, etiquetats amb les següents dades: 

- Nom, marca comercial o altre mitjà d’identificació del fabricant o el seu representant autoritzat. 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
- Designació de la talla. 
- Número de la norma EN específica. 
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 

 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions 
del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els stocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un responsable 
delegat per l’emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva caducitat, que 
vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació (generalment 
estampillada a l’EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D’ AMIDAMENT  
 
unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals (L. 31/1995, de 8 de novembre. BOE núm. 269 de 10 de novembre). 
Reglament sobre utilització d’EPI (RD 773/1997, de 30 de maig. BOE núm. 140 de 12 de juny). 
Reglament sobre comercialització d’EPI (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). 
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). 
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B142 - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE L'APARELL OCULAR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B1424340. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
DEFINICIÓ: 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos 
riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol 
complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Proteccions del cap. 
- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara. 
- Proteccions per a l’aparell auditiu. 
- Proteccions per a l’aparell respiratori. 
- Proteccions de les extremitats superiors. 
- Proteccions de les extremitats inferiors. 
- Proteccions del cos. 
- Protecció del tronc. 
- Protecció per treball a la intempèrie. 
- Roba i peces de senyalització. 
- Protecció personal contra contactes elèctrics. 

Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats 
a protegir la salut o la integritat física del treballador. 

- Es equips dels serveis de socors i salvament. 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment 
de l’ordre. 

- Els EPI dels mitjans de transport per carretera. 
- El material d’esport. 
- El material d’autodefensa o de dissuasió. 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors 
de molèstia. 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d’uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada 
per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona 
del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible 
resistència física de l’EPI. 
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de 
control que incideixi amb la part del cos protegida per l’usuari, a la seva correcta 
utilització i manteniment, així com a la formació i voluntat del beneficiari per al seu 
emprament en les condicions previstes pel fabricant. La seva utilització haurà de quedar 
restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o 
en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu 
ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties 
innecessàries. 
 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les 
orelles i el coll, o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran 
de complir els següents requisits: 
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica 
d'ulls i oïdes. 

- Estaran formats per l’envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d’arnès o 
atallatge d’adaptació al cap, el qual constitueix la seva part en contacte i va 
proveït d’una  "galtera" ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable a les 
diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una llum 
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lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els 
impactes. A l’interior del frontis de l’atallatge, s’haurà de disposar d’un dessuador 
de "cuirson" o material astringent similar. Les parts en contacte amb el cap hauran 
de ser reemplaçables fàcilment. 

- Seran fabricats amb material resistent a l’impacte mecànic, sense perjudici de la 
lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes. 

- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions 
calorífiques i hauran de ser incombustibles o de combustió lenta; s’hauran de 
protegir de les radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000 
voltis sense perforar-se. 

- S’hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que 
no se’ls hi apreciï exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del 
material en el termini d’uns quatre anys, transcorreguts els quals des de la data de 
fabricació (injectada en relleu a l’interior) s’hauran de donar de baixa, encara que 
no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats. 

- Seran d’ús personal, podent-se acceptar en construcció l’ús per altres usuaris 
posteriors, previ el seu rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges 
interiors per altres, totalment nous. 

 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l’ aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, 
pantalles transparents o viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 

- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a 
l’escalfor, incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva 
resistència i eficàcia. 

- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament 
tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos 
d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran 
incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els damés casos 
seran de montura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades 
per a una millor ventilació. 

- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir 
ulleres de protecció tipus "panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el 
visor de policarbonat o acetat transparent. 

- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de 
reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir l’entelament. 

Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 
- Pantalla abatible amb arnès propi. 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció. 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles. 
- Pantalles sostingudes amb la mà. 

Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, 
transparent, lliures d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica 
prima o proveïdes d’un visor amb vidre inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la 
pantalla haurà d’estar construït amb material absolutament aïllant i el visor 
lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc 
elèctric. 
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat 
reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor 
corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar. 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades 
preferentment amb poliester reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra 
vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica 
a l’exterior, a fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 
Vidres de protecció: 

- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic 
transparent (orgànic) hauran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, 
ondulacions i altres defectes, i les incolores hauran de transmetre no menys del 89% 
de les radiacions incidents. 

- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i 
entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta 
metàl·lica d’acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer. 
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PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l’aparell respiratori compliran les següents característiques: 

- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S’adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l’usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de 
neoprè per evitar la irritació de l’epidermis. 

- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, pels usuaris que 
necessitin l'ús d’ulleres amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el 
dispositiu portavidres, subministrats a l’efecte pel fabricant de l’equip 
respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari. 

 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i 
maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de 
moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al 
crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós 
antitallada, etc., segons les característiques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o 
matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han 
estat fabricats. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de 
seguretat amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per 
evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús 
de calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s’haurà de 
substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran 
de tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en 
moviments de terres i realització d'estructures i enderroc.     
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de 
ferro o acer, la tanca serà per poder desfer-se’n ràpid per tal d’obrir-la ràpidament 
davant l'eventual introducció de partícules incandescents.  
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús 
de cobriment de peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat 
serà de materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 

-  Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d’alta 
tenacitat apropiada, sense reblons i amb costures cosides. 

-  Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària 
el més reduïda possible. 

-  Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes 
o filaments que comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda 
lliure des d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació sigui superior als 4 
anys. 

 :  Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran 
anar subjectes mitjançant reblons. 

-  La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 
mm. La  sirga  d’amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 

 
PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques 
compliran les següents característiques: 
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-  Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
-  Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
-  Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
-  Facilitat d’aireació. 

Les peces impermeables,disposaran d’esclavines i registres de ventilació per a permetre 
l’evaporació de la suor. 
 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les 
següents característiques: 

-  Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
-  Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
-  Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
-  Facilitat d’aireació. 
-  Que siguin visibles a temps pel destinatari. 

 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques 
relacionades amb l’usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades 
proporcionades pel fabricant. 
Tant el comprador com l’usuari hauran de comprovar que l’EPI ha estat dissenyat i 
fabricat de la forma següent: 

-  La peça de protecció disposa d’un disseny i dimensions que per la seva estètica, no 
creí sensació de ridícul a l’usuari. Els materials i components de l’EPI no hauran 
d’afectar adversament al beneficiari de la seva utilització. 

-  Haurà d’oferir a l’usuari el major grau de comoditat possible que estigui en 
consonància amb la protecció adequada. 

-  Les parts de l’EPI que entrin en contacte amb l’usuari hauran d’estar lliures de 
rugositats, cantells agut i ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 

-  El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l’usuari i 
haurà de garantir que restarà en el seu lloc durant el temps d’emprament previsible, 
tenint en compte els factors ambientals, junt amb els moviments i postures que 
l’usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels 
mitjans apropiats, tal com sistemes d’ajustament o gamma de talles adequades, perquè 
permetin que l’EPI s’adapti a la morfologia de l’usuari. 

-  L’EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la 
resistència i eficàcia del seu disseny. 

-  Quan sigui possible, l’EPI tindrà una baixa resistència al vapor d’aigua. 
-  La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions 
de control, en centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L’altura i 
la cintura. 

Per a l’elecció dels EPI, l’emprador haurà de dur a terme les següents actuacions 
prèvies: 

-  Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se 
suficientment per altres mitjans. Per a l’inventari dels riscos se seguirà l’esquema 
de l’Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 

-  Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva 
funció, tenint en compte la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de 
protegir, així com els factors addicionals de risc que puguin constituir els propis 
EPI o la seva utilització. Per a l’avaluació d’EPI se seguiran les indicacions de 
l’Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 

-  Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a 
l’apartat anterior. 

Per a la normalització interna d’empresa dels EPI  atenent a les conclusions de les 
actuacions prèvies d’avaluació de riscos, definició de característiques requerides i les 
existents en el mercat, l’emprador haurà de comprovar que compleixi amb les condicions i 
requisits establerts a l’Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en funció de les 
modificacions significatives que l’evolució de la tècnica determini en els riscos, en les 
mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les prestacions funcionals dels 
propis EPI. 
 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
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- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o aprop de bastides i llocs de 
treball situats en altura, obres d’ encofrat i desencofrat, muntatge i instal.lació de 
bastides i demolició. 
- Treballs en ponts metàl.lics, edificis i estructures metàl.liques de gran altura, pals, 
torres, obres i muntatges metàl.lics, de caldereria i conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en cantres, explotacions a cel obert i desplaçamentg 
de runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d’ obres i instal.lacions industrials. 
 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
 
Protecció de l’aparell ocular: 
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb 
riscos de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d’abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori seran seleccionats en funció dels 
següents riscos: 

-  Pols, fums i boires. 
-  Vapors metàl·lics i orgànics. 
-  Gasos tòxics industrials. 
-  Monòxid de carboni. 
-  Baixa concentració d’oxigen respirable. 
 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de 
guants, aquests seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

-  Treballs de soldadura. 
-  Manipulació d’objectes amb arestes tallants. 
-  Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
-  Treballs amb risc elèctric. 
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PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al 
treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de 
l’activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 

-  Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 
-  Treballs en bastides. 
-  Obres de demolició d’obra grossa. 
-  Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i 
desencofrat. 

-  Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge. 
-  Obres d’ensostrat. 
-  Treballs d’estructura metàl·lica. 
-  Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics. 
-  Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes. 
-  Treballs de transformació de materials lítics. 
-  Manipulació i tractament de vidre. 
-  Revestiment de materials termoaïllants. 
-  Prefabricats per a la construcció. 

Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
-  Obres d’ensostrat. 

Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
-  Activitats sobre i amb masses ardents o fredes. 

Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de penetració 
de masses en fusió: 

-  Soldadors. 
 

PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció de 
les següents activitats: 

-  Treballs en bastides. 
-  Muntatge de peces prefabricades. 
-  Treballs en pals i torres. 
-  Treballs en cabines de grues situades en altura. 
 

PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de 
les activitats: 
Peces i equips de protecció: 

-  Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius. 

-  Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent. 
-  Manipulació de vidre pla. 
-  Treballs de rajat de sorra. 
-  Treballs en cambres frigorífiques. 

Roba de protecció antiinflamable: 
-  Treballs de soldadura en locals exigus. 

Davantals antiperforants: 
-  Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap 
el cos. 

Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
-  Treballs de soldadura. 
-  Treballs de forja. 
-  Treballs de fosa i emmotllament. 
 

PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran 
seleccionats en funció de les següents activitats: 

-  Treballs de muntatge elèctric. 
-  Treballs de manteniment elèctric. 
-  Treballs d’explotació i transport elèctric. 
 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogènis, 
etiquetats amb les següents dades: 
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-  Nom, marca comercial o altre mitjà d’identificació del fabricant o el seu 
representant autoritzat. 

-  Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
-  Designació de la talla. 
-  Número de la norma EN específica. 
-  Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 

 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 
25ºC. 
Els stocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció 
i rebut, per un responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per 
l’ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel 
fabricant, a partir de la seva data de fabricació (generalment estampillada a l’EPI), amb 
independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 773/1997 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
REAL DECRETO 1407/1992 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para 
la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
REAL DECRETO 159/1995 Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, 
de 20 de noviembre, por el que se regula las condicones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de 
los equipos de protección individual. 
RESOLUCIÓN 29/4/1999 Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la 
que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y 
Seguridad Industrial. 
RESOLUCIÓN 28/7/2000 Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que 
se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 
 
  



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA DE ACCESO AL 
POLIGONO INDUSTRIAL “PUIGTIO”, DESDE LA ROTONDA DE LA AVENIDA MONTSERRAT HASTA 
LA ENTRADA DEL POLIGONO  EN MAÇANET DE LA SELVA  

 

DOCUMENTO NÚM 1 
Anejo Nº 10 Estudio de Seguridad y Salud 

Pág. 27 
 
 

 
B144 - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE L'APARELL RESPIRATORI 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B1446004. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
DEFINICIÓ: 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos 
riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol 
complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Proteccions del cap. 
- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara. 
- Proteccions per a l’aparell auditiu. 
- Proteccions per a l’aparell respiratori. 
- Proteccions de les extremitats superiors. 
- Proteccions de les extremitats inferiors. 
- Proteccions del cos. 
- Protecció del tronc. 
- Protecció per treball a la intempèrie. 
- Roba i peces de senyalització. 
- Protecció personal contra contactes elèctrics. 

Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats 
a protegir la salut o la integritat física del treballador. 

- Es equips dels serveis de socors i salvament. 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment 
de l’ordre. 

- Els EPI dels mitjans de transport per carretera. 
- El material d’esport. 
- El material d’autodefensa o de dissuasió. 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors 
de molèstia. 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d’uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada 
per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona 
del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible 
resistència física de l’EPI. 
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de 
control que incideixi amb la part del cos protegida per l’usuari, a la seva correcta 
utilització i manteniment, així com a la formació i voluntat del beneficiari per al seu 
emprament en les condicions previstes pel fabricant. La seva utilització haurà de quedar 
restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o 
en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu 
ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties 
innecessàries. 
 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les 
orelles i el coll, o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran 
de complir els següents requisits: 
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica 
d'ulls i oïdes. 

- Estaran formats per l’envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d’arnès o 
atallatge d’adaptació al cap, el qual constitueix la seva part en contacte i va 
proveït d’una  "galtera" ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable a les 
diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una llum 
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lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els 
impactes. A l’interior del frontis de l’atallatge, s’haurà de disposar d’un dessuador 
de "cuirson" o material astringent similar. Les parts en contacte amb el cap hauran 
de ser reemplaçables fàcilment. 

- Seran fabricats amb material resistent a l’impacte mecànic, sense perjudici de la 
lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes. 

- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions 
calorífiques i hauran de ser incombustibles o de combustió lenta; s’hauran de 
protegir de les radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000 
voltis sense perforar-se. 

- S’hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que 
no se’ls hi apreciï exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del 
material en el termini d’uns quatre anys, transcorreguts els quals des de la data de 
fabricació (injectada en relleu a l’interior) s’hauran de donar de baixa, encara que 
no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats. 

- Seran d’ús personal, podent-se acceptar en construcció l’ús per altres usuaris 
posteriors, previ el seu rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges 
interiors per altres, totalment nous. 

 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l’ aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, 
pantalles transparents o viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 

- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a 
l’escalfor, incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva 
resistència i eficàcia. 

- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament 
tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos 
d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran 
incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els damés casos 
seran de montura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades 
per a una millor ventilació. 

- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir 
ulleres de protecció tipus "panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el 
visor de policarbonat o acetat transparent. 

- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de 
reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir l’entelament. 

Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 
- Pantalla abatible amb arnès propi. 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció. 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles. 
- Pantalles sostingudes amb la mà. 

Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, 
transparent, lliures d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica 
prima o proveïdes d’un visor amb vidre inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la 
pantalla haurà d’estar construït amb material absolutament aïllant i el visor 
lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc 
elèctric. 
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat 
reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor 
corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar. 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades 
preferentment amb poliester reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra 
vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica 
a l’exterior, a fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 
Vidres de protecció: 

- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic 
transparent (orgànic) hauran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, 
ondulacions i altres defectes, i les incolores hauran de transmetre no menys del 89% 
de les radiacions incidents. 

- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i 
entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta 
metàl·lica d’acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer. 
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PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l’aparell respiratori compliran les següents característiques: 

- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S’adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l’usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de 
neoprè per evitar la irritació de l’epidermis. 

- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, pels usuaris que 
necessitin l'ús d’ulleres amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el 
dispositiu portavidres, subministrats a l’efecte pel fabricant de l’equip 
respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari. 

 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i 
maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de 
moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al 
crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós 
antitallada, etc., segons les característiques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o 
matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han 
estat fabricats. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de 
seguretat amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per 
evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús 
de calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s’haurà de 
substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran 
de tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en 
moviments de terres i realització d'estructures i enderroc.     
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de 
ferro o acer, la tanca serà per poder desfer-se’n ràpid per tal d’obrir-la ràpidament 
davant l'eventual introducció de partícules incandescents.  
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús 
de cobriment de peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat 
serà de materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 

-  Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d’alta 
tenacitat apropiada, sense reblons i amb costures cosides. 

-  Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària 
el més reduïda possible. 

-  Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes 
o filaments que comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda 
lliure des d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació sigui superior als 4 
anys. 

 :  Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran 
anar subjectes mitjançant reblons. 

-  La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 
mm. La  sirga  d’amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 

 
PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques 
compliran les següents característiques: 
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-  Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
-  Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
-  Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
-  Facilitat d’aireació. 

Les peces impermeables,disposaran d’esclavines i registres de ventilació per a permetre 
l’evaporació de la suor. 
 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les 
següents característiques: 

-  Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
-  Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
-  Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
-  Facilitat d’aireació. 
-  Que siguin visibles a temps pel destinatari. 

 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques 
relacionades amb l’usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades 
proporcionades pel fabricant. 
Tant el comprador com l’usuari hauran de comprovar que l’EPI ha estat dissenyat i 
fabricat de la forma següent: 

-  La peça de protecció disposa d’un disseny i dimensions que per la seva estètica, no 
creí sensació de ridícul a l’usuari. Els materials i components de l’EPI no hauran 
d’afectar adversament al beneficiari de la seva utilització. 

-  Haurà d’oferir a l’usuari el major grau de comoditat possible que estigui en 
consonància amb la protecció adequada. 

-  Les parts de l’EPI que entrin en contacte amb l’usuari hauran d’estar lliures de 
rugositats, cantells agut i ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 

-  El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l’usuari i 
haurà de garantir que restarà en el seu lloc durant el temps d’emprament previsible, 
tenint en compte els factors ambientals, junt amb els moviments i postures que 
l’usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels 
mitjans apropiats, tal com sistemes d’ajustament o gamma de talles adequades, perquè 
permetin que l’EPI s’adapti a la morfologia de l’usuari. 

-  L’EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la 
resistència i eficàcia del seu disseny. 

-  Quan sigui possible, l’EPI tindrà una baixa resistència al vapor d’aigua. 
-  La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions 
de control, en centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L’altura i 
la cintura. 

Per a l’elecció dels EPI, l’emprador haurà de dur a terme les següents actuacions 
prèvies: 

-  Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se 
suficientment per altres mitjans. Per a l’inventari dels riscos se seguirà l’esquema 
de l’Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 

-  Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva 
funció, tenint en compte la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de 
protegir, així com els factors addicionals de risc que puguin constituir els propis 
EPI o la seva utilització. Per a l’avaluació d’EPI se seguiran les indicacions de 
l’Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 

-  Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a 
l’apartat anterior. 

Per a la normalització interna d’empresa dels EPI  atenent a les conclusions de les 
actuacions prèvies d’avaluació de riscos, definició de característiques requerides i les 
existents en el mercat, l’emprador haurà de comprovar que compleixi amb les condicions i 
requisits establerts a l’Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en funció de les 
modificacions significatives que l’evolució de la tècnica determini en els riscos, en les 
mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les prestacions funcionals dels 
propis EPI. 
 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
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- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o aprop de bastides i llocs de 
treball situats en altura, obres d’ encofrat i desencofrat, muntatge i instal.lació de 
bastides i demolició. 
- Treballs en ponts metàl.lics, edificis i estructures metàl.liques de gran altura, pals, 
torres, obres i muntatges metàl.lics, de caldereria i conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en cantres, explotacions a cel obert i desplaçamentg 
de runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d’ obres i instal.lacions industrials. 
 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
 
Protecció de l’aparell ocular: 
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb 
riscos de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d’abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori seran seleccionats en funció dels 
següents riscos: 

-  Pols, fums i boires. 
-  Vapors metàl·lics i orgànics. 
-  Gasos tòxics industrials. 
-  Monòxid de carboni. 
-  Baixa concentració d’oxigen respirable. 
 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de 
guants, aquests seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

-  Treballs de soldadura. 
-  Manipulació d’objectes amb arestes tallants. 
-  Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
-  Treballs amb risc elèctric. 
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PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al 
treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de 
l’activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 

-  Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 
-  Treballs en bastides. 
-  Obres de demolició d’obra grossa. 
-  Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i 
desencofrat. 

-  Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge. 
-  Obres d’ensostrat. 
-  Treballs d’estructura metàl·lica. 
-  Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics. 
-  Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes. 
-  Treballs de transformació de materials lítics. 
-  Manipulació i tractament de vidre. 
-  Revestiment de materials termoaïllants. 
-  Prefabricats per a la construcció. 

Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
-  Obres d’ensostrat. 

Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
-  Activitats sobre i amb masses ardents o fredes. 

Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de penetració 
de masses en fusió: 

-  Soldadors. 
 

PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció de 
les següents activitats: 

-  Treballs en bastides. 
-  Muntatge de peces prefabricades. 
-  Treballs en pals i torres. 
-  Treballs en cabines de grues situades en altura. 
 

PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de 
les activitats: 
Peces i equips de protecció: 

-  Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius. 

-  Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent. 
-  Manipulació de vidre pla. 
-  Treballs de rajat de sorra. 
-  Treballs en cambres frigorífiques. 

Roba de protecció antiinflamable: 
-  Treballs de soldadura en locals exigus. 

Davantals antiperforants: 
-  Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap 
el cos. 

Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
-  Treballs de soldadura. 
-  Treballs de forja. 
-  Treballs de fosa i emmotllament. 
 

PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran 
seleccionats en funció de les següents activitats: 

-  Treballs de muntatge elèctric. 
-  Treballs de manteniment elèctric. 
-  Treballs d’explotació i transport elèctric. 
 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogènis, 
etiquetats amb les següents dades: 
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-  Nom, marca comercial o altre mitjà d’identificació del fabricant o el seu 
representant autoritzat. 

-  Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
-  Designació de la talla. 
-  Número de la norma EN específica. 
-  Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 

 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 
25ºC. 
Els stocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció 
i rebut, per un responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per 
l’ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel 
fabricant, a partir de la seva data de fabricació (generalment estampillada a l’EPI), amb 
independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 773/1997 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
REAL DECRETO 1407/1992 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para 
la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
REAL DECRETO 159/1995 Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, 
de 20 de noviembre, por el que se regula las condicones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de 
los equipos de protección individual. 
RESOLUCIÓN 29/4/1999 Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la 
que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y 
Seguridad Industrial. 
RESOLUCIÓN 28/7/2000 Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que 
se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 
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B145 - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B145A002,B145U001. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
DEFINICIÓ: 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos 
riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol 
complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Proteccions del cap. 
- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara. 
- Proteccions per a l’aparell auditiu. 
- Proteccions per a l’aparell respiratori. 
- Proteccions de les extremitats superiors. 
- Proteccions de les extremitats inferiors. 
- Proteccions del cos. 
- Protecció del tronc. 
- Protecció per treball a la intempèrie. 
- Roba i peces de senyalització. 
- Protecció personal contra contactes elèctrics. 

Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats 
a protegir la salut o la integritat física del treballador. 

- Es equips dels serveis de socors i salvament. 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment 
de l’ordre. 

- Els EPI dels mitjans de transport per carretera. 
- El material d’esport. 
- El material d’autodefensa o de dissuasió. 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors 
de molèstia. 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d’uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada 
per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona 
del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible 
resistència física de l’EPI. 
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de 
control que incideixi amb la part del cos protegida per l’usuari, a la seva correcta 
utilització i manteniment, així com a la formació i voluntat del beneficiari per al seu 
emprament en les condicions previstes pel fabricant. La seva utilització haurà de quedar 
restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o 
en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu 
ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties 
innecessàries. 
 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les 
orelles i el coll, o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran 
de complir els següents requisits: 
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica 
d'ulls i oïdes. 

- Estaran formats per l’envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d’arnès o 
atallatge d’adaptació al cap, el qual constitueix la seva part en contacte i va 
proveït d’una  "galtera" ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable a les 
diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una llum 
lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els 
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impactes. A l’interior del frontis de l’atallatge, s’haurà de disposar d’un dessuador 
de "cuirson" o material astringent similar. Les parts en contacte amb el cap hauran 
de ser reemplaçables fàcilment. 

- Seran fabricats amb material resistent a l’impacte mecànic, sense perjudici de la 
lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes. 

- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions 
calorífiques i hauran de ser incombustibles o de combustió lenta; s’hauran de 
protegir de les radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000 
voltis sense perforar-se. 

- S’hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que 
no se’ls hi apreciï exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del 
material en el termini d’uns quatre anys, transcorreguts els quals des de la data de 
fabricació (injectada en relleu a l’interior) s’hauran de donar de baixa, encara que 
no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats. 

- Seran d’ús personal, podent-se acceptar en construcció l’ús per altres usuaris 
posteriors, previ el seu rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges 
interiors per altres, totalment nous. 

 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l’ aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, 
pantalles transparents o viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 

- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a 
l’escalfor, incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva 
resistència i eficàcia. 

- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament 
tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos 
d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran 
incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els damés casos 
seran de montura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades 
per a una millor ventilació. 

- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir 
ulleres de protecció tipus "panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el 
visor de policarbonat o acetat transparent. 

- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de 
reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir l’entelament. 

Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 
- Pantalla abatible amb arnès propi. 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció. 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles. 
- Pantalles sostingudes amb la mà. 

Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, 
transparent, lliures d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica 
prima o proveïdes d’un visor amb vidre inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la 
pantalla haurà d’estar construït amb material absolutament aïllant i el visor 
lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc 
elèctric. 
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat 
reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor 
corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar. 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades 
preferentment amb poliester reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra 
vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica 
a l’exterior, a fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 
Vidres de protecció: 

- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic 
transparent (orgànic) hauran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, 
ondulacions i altres defectes, i les incolores hauran de transmetre no menys del 89% 
de les radiacions incidents. 

- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i 
entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta 
metàl·lica d’acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer. 
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PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l’aparell respiratori compliran les següents característiques: 

- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S’adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l’usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de 
neoprè per evitar la irritació de l’epidermis. 

- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, pels usuaris que 
necessitin l'ús d’ulleres amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el 
dispositiu portavidres, subministrats a l’efecte pel fabricant de l’equip 
respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari. 

 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i 
maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de 
moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al 
crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós 
antitallada, etc., segons les característiques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o 
matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han 
estat fabricats. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de 
seguretat amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per 
evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús 
de calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s’haurà de 
substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran 
de tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en 
moviments de terres i realització d'estructures i enderroc.     
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de 
ferro o acer, la tanca serà per poder desfer-se’n ràpid per tal d’obrir-la ràpidament 
davant l'eventual introducció de partícules incandescents.  
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús 
de cobriment de peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat 
serà de materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 

-  Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d’alta 
tenacitat apropiada, sense reblons i amb costures cosides. 

-  Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària 
el més reduïda possible. 

-  Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes 
o filaments que comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda 
lliure des d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació sigui superior als 4 
anys. 

 :  Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran 
anar subjectes mitjançant reblons. 

-  La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 
mm. La  sirga  d’amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 

 
PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques 
compliran les següents característiques: 

-  Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
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-  Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
-  Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
-  Facilitat d’aireació. 

Les peces impermeables,disposaran d’esclavines i registres de ventilació per a permetre 
l’evaporació de la suor. 
 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les 
següents característiques: 

-  Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
-  Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
-  Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
-  Facilitat d’aireació. 
-  Que siguin visibles a temps pel destinatari. 

 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques 
relacionades amb l’usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades 
proporcionades pel fabricant. 
Tant el comprador com l’usuari hauran de comprovar que l’EPI ha estat dissenyat i 
fabricat de la forma següent: 

-  La peça de protecció disposa d’un disseny i dimensions que per la seva estètica, no 
creí sensació de ridícul a l’usuari. Els materials i components de l’EPI no hauran 
d’afectar adversament al beneficiari de la seva utilització. 

-  Haurà d’oferir a l’usuari el major grau de comoditat possible que estigui en 
consonància amb la protecció adequada. 

-  Les parts de l’EPI que entrin en contacte amb l’usuari hauran d’estar lliures de 
rugositats, cantells agut i ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 

-  El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l’usuari i 
haurà de garantir que restarà en el seu lloc durant el temps d’emprament previsible, 
tenint en compte els factors ambientals, junt amb els moviments i postures que 
l’usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels 
mitjans apropiats, tal com sistemes d’ajustament o gamma de talles adequades, perquè 
permetin que l’EPI s’adapti a la morfologia de l’usuari. 

-  L’EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la 
resistència i eficàcia del seu disseny. 

-  Quan sigui possible, l’EPI tindrà una baixa resistència al vapor d’aigua. 
-  La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions 
de control, en centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L’altura i 
la cintura. 

Per a l’elecció dels EPI, l’emprador haurà de dur a terme les següents actuacions 
prèvies: 

-  Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se 
suficientment per altres mitjans. Per a l’inventari dels riscos se seguirà l’esquema 
de l’Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 

-  Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva 
funció, tenint en compte la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de 
protegir, així com els factors addicionals de risc que puguin constituir els propis 
EPI o la seva utilització. Per a l’avaluació d’EPI se seguiran les indicacions de 
l’Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 

-  Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a 
l’apartat anterior. 

Per a la normalització interna d’empresa dels EPI  atenent a les conclusions de les 
actuacions prèvies d’avaluació de riscos, definició de característiques requerides i les 
existents en el mercat, l’emprador haurà de comprovar que compleixi amb les condicions i 
requisits establerts a l’Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en funció de les 
modificacions significatives que l’evolució de la tècnica determini en els riscos, en les 
mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les prestacions funcionals dels 
propis EPI. 
 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
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- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o aprop de bastides i llocs de 
treball situats en altura, obres d’ encofrat i desencofrat, muntatge i instal.lació de 
bastides i demolició. 
- Treballs en ponts metàl.lics, edificis i estructures metàl.liques de gran altura, pals, 
torres, obres i muntatges metàl.lics, de caldereria i conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en cantres, explotacions a cel obert i desplaçamentg 
de runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d’ obres i instal.lacions industrials. 
 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
 
Protecció de l’aparell ocular: 
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb 
riscos de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d’abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori seran seleccionats en funció dels 
següents riscos: 

-  Pols, fums i boires. 
-  Vapors metàl·lics i orgànics. 
-  Gasos tòxics industrials. 
-  Monòxid de carboni. 
-  Baixa concentració d’oxigen respirable. 
 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de 
guants, aquests seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

-  Treballs de soldadura. 
-  Manipulació d’objectes amb arestes tallants. 
-  Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
-  Treballs amb risc elèctric. 
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PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al 
treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de 
l’activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 

-  Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 
-  Treballs en bastides. 
-  Obres de demolició d’obra grossa. 
-  Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i 
desencofrat. 

-  Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge. 
-  Obres d’ensostrat. 
-  Treballs d’estructura metàl·lica. 
-  Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics. 
-  Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes. 
-  Treballs de transformació de materials lítics. 
-  Manipulació i tractament de vidre. 
-  Revestiment de materials termoaïllants. 
-  Prefabricats per a la construcció. 

Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
-  Obres d’ensostrat. 

Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
-  Activitats sobre i amb masses ardents o fredes. 

Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de penetració 
de masses en fusió: 

-  Soldadors. 
 

PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció de 
les següents activitats: 

-  Treballs en bastides. 
-  Muntatge de peces prefabricades. 
-  Treballs en pals i torres. 
-  Treballs en cabines de grues situades en altura. 
 

PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de 
les activitats: 
Peces i equips de protecció: 

-  Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius. 

-  Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent. 
-  Manipulació de vidre pla. 
-  Treballs de rajat de sorra. 
-  Treballs en cambres frigorífiques. 

Roba de protecció antiinflamable: 
-  Treballs de soldadura en locals exigus. 

Davantals antiperforants: 
-  Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap 
el cos. 

Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
-  Treballs de soldadura. 
-  Treballs de forja. 
-  Treballs de fosa i emmotllament. 
 

PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran 
seleccionats en funció de les següents activitats: 

-  Treballs de muntatge elèctric. 
-  Treballs de manteniment elèctric. 
-  Treballs d’explotació i transport elèctric. 
 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogènis, 
etiquetats amb les següents dades: 
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-  Nom, marca comercial o altre mitjà d’identificació del fabricant o el seu 
representant autoritzat. 

-  Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
-  Designació de la talla. 
-  Número de la norma EN específica. 
-  Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 

 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 
25ºC. 
Els stocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció 
i rebut, per un responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per 
l’ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel 
fabricant, a partir de la seva data de fabricació (generalment estampillada a l’EPI), amb 
independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 773/1997 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
REAL DECRETO 1407/1992 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para 
la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
REAL DECRETO 159/1995 Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, 
de 20 de noviembre, por el que se regula las condicones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de 
los equipos de protección individual. 
RESOLUCIÓN 29/4/1999 Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la 
que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y 
Seguridad Industrial. 
RESOLUCIÓN 28/7/2000 Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que 
se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 
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B147 - MATERIALS PER A PROTECCIONS DEL COS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B147N000. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
DEFINICIÓ: 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos 
riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol 
complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Proteccions del cap. 
- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara. 
- Proteccions per a l’aparell auditiu. 
- Proteccions per a l’aparell respiratori. 
- Proteccions de les extremitats superiors. 
- Proteccions de les extremitats inferiors. 
- Proteccions del cos. 
- Protecció del tronc. 
- Protecció per treball a la intempèrie. 
- Roba i peces de senyalització. 
- Protecció personal contra contactes elèctrics. 

Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats 
a protegir la salut o la integritat física del treballador. 

- Es equips dels serveis de socors i salvament. 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment 
de l’ordre. 

- Els EPI dels mitjans de transport per carretera. 
- El material d’esport. 
- El material d’autodefensa o de dissuasió. 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors 
de molèstia. 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d’uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada 
per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona 
del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible 
resistència física de l’EPI. 
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de 
control que incideixi amb la part del cos protegida per l’usuari, a la seva correcta 
utilització i manteniment, així com a la formació i voluntat del beneficiari per al seu 
emprament en les condicions previstes pel fabricant. La seva utilització haurà de quedar 
restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o 
en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu 
ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties 
innecessàries. 
 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les 
orelles i el coll, o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran 
de complir els següents requisits: 
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica 
d'ulls i oïdes. 

- Estaran formats per l’envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d’arnès o 
atallatge d’adaptació al cap, el qual constitueix la seva part en contacte i va 
proveït d’una  "galtera" ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable a les 
diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una llum 
lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els 
impactes. A l’interior del frontis de l’atallatge, s’haurà de disposar d’un dessuador 
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de "cuirson" o material astringent similar. Les parts en contacte amb el cap hauran 
de ser reemplaçables fàcilment. 

- Seran fabricats amb material resistent a l’impacte mecànic, sense perjudici de la 
lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes. 

- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions 
calorífiques i hauran de ser incombustibles o de combustió lenta; s’hauran de 
protegir de les radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000 
voltis sense perforar-se. 

- S’hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que 
no se’ls hi apreciï exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del 
material en el termini d’uns quatre anys, transcorreguts els quals des de la data de 
fabricació (injectada en relleu a l’interior) s’hauran de donar de baixa, encara que 
no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats. 

- Seran d’ús personal, podent-se acceptar en construcció l’ús per altres usuaris 
posteriors, previ el seu rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges 
interiors per altres, totalment nous. 

 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l’ aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, 
pantalles transparents o viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 

- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a 
l’escalfor, incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva 
resistència i eficàcia. 

- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament 
tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos 
d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran 
incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els damés casos 
seran de montura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades 
per a una millor ventilació. 

- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir 
ulleres de protecció tipus "panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el 
visor de policarbonat o acetat transparent. 

- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de 
reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir l’entelament. 

Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 
- Pantalla abatible amb arnès propi. 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció. 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles. 
- Pantalles sostingudes amb la mà. 

Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, 
transparent, lliures d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica 
prima o proveïdes d’un visor amb vidre inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la 
pantalla haurà d’estar construït amb material absolutament aïllant i el visor 
lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc 
elèctric. 
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat 
reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor 
corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar. 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades 
preferentment amb poliester reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra 
vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica 
a l’exterior, a fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 
Vidres de protecció: 

- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic 
transparent (orgànic) hauran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, 
ondulacions i altres defectes, i les incolores hauran de transmetre no menys del 89% 
de les radiacions incidents. 

- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i 
entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta 
metàl·lica d’acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer. 

 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
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Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l’aparell respiratori compliran les següents característiques: 

- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S’adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l’usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de 
neoprè per evitar la irritació de l’epidermis. 

- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, pels usuaris que 
necessitin l'ús d’ulleres amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el 
dispositiu portavidres, subministrats a l’efecte pel fabricant de l’equip 
respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari. 

 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i 
maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de 
moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al 
crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós 
antitallada, etc., segons les característiques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o 
matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han 
estat fabricats. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de 
seguretat amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per 
evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús 
de calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s’haurà de 
substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran 
de tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en 
moviments de terres i realització d'estructures i enderroc.     
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de 
ferro o acer, la tanca serà per poder desfer-se’n ràpid per tal d’obrir-la ràpidament 
davant l'eventual introducció de partícules incandescents.  
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús 
de cobriment de peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat 
serà de materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 

-  Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d’alta 
tenacitat apropiada, sense reblons i amb costures cosides. 

-  Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària 
el més reduïda possible. 

-  Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes 
o filaments que comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda 
lliure des d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació sigui superior als 4 
anys. 

 :  Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran 
anar subjectes mitjançant reblons. 

-  La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 
mm. La  sirga  d’amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 

 
PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques 
compliran les següents característiques: 

-  Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
-  Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA DE ACCESO AL 
POLIGONO INDUSTRIAL “PUIGTIO”, DESDE LA ROTONDA DE LA AVENIDA MONTSERRAT HASTA 
LA ENTRADA DEL POLIGONO  EN MAÇANET DE LA SELVA  

 

DOCUMENTO NÚM 1 
Anejo Nº 10 Estudio de Seguridad y Salud 

Pág. 44 
 
 

-  Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
-  Facilitat d’aireació. 

Les peces impermeables,disposaran d’esclavines i registres de ventilació per a permetre 
l’evaporació de la suor. 
 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les 
següents característiques: 

-  Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
-  Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
-  Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
-  Facilitat d’aireació. 
-  Que siguin visibles a temps pel destinatari. 

 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques 
relacionades amb l’usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades 
proporcionades pel fabricant. 
Tant el comprador com l’usuari hauran de comprovar que l’EPI ha estat dissenyat i 
fabricat de la forma següent: 

-  La peça de protecció disposa d’un disseny i dimensions que per la seva estètica, no 
creí sensació de ridícul a l’usuari. Els materials i components de l’EPI no hauran 
d’afectar adversament al beneficiari de la seva utilització. 

-  Haurà d’oferir a l’usuari el major grau de comoditat possible que estigui en 
consonància amb la protecció adequada. 

-  Les parts de l’EPI que entrin en contacte amb l’usuari hauran d’estar lliures de 
rugositats, cantells agut i ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 

-  El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l’usuari i 
haurà de garantir que restarà en el seu lloc durant el temps d’emprament previsible, 
tenint en compte els factors ambientals, junt amb els moviments i postures que 
l’usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels 
mitjans apropiats, tal com sistemes d’ajustament o gamma de talles adequades, perquè 
permetin que l’EPI s’adapti a la morfologia de l’usuari. 

-  L’EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la 
resistència i eficàcia del seu disseny. 

-  Quan sigui possible, l’EPI tindrà una baixa resistència al vapor d’aigua. 
-  La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions 
de control, en centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L’altura i 
la cintura. 

Per a l’elecció dels EPI, l’emprador haurà de dur a terme les següents actuacions 
prèvies: 

-  Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se 
suficientment per altres mitjans. Per a l’inventari dels riscos se seguirà l’esquema 
de l’Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 

-  Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva 
funció, tenint en compte la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de 
protegir, així com els factors addicionals de risc que puguin constituir els propis 
EPI o la seva utilització. Per a l’avaluació d’EPI se seguiran les indicacions de 
l’Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 

-  Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a 
l’apartat anterior. 

Per a la normalització interna d’empresa dels EPI  atenent a les conclusions de les 
actuacions prèvies d’avaluació de riscos, definició de característiques requerides i les 
existents en el mercat, l’emprador haurà de comprovar que compleixi amb les condicions i 
requisits establerts a l’Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en funció de les 
modificacions significatives que l’evolució de la tècnica determini en els riscos, en les 
mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les prestacions funcionals dels 
propis EPI. 
 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o aprop de bastides i llocs de 
treball situats en altura, obres d’ encofrat i desencofrat, muntatge i instal.lació de 
bastides i demolició. 
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- Treballs en ponts metàl.lics, edificis i estructures metàl.liques de gran altura, pals, 
torres, obres i muntatges metàl.lics, de caldereria i conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en cantres, explotacions a cel obert i desplaçamentg 
de runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d’ obres i instal.lacions industrials. 
 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
 
Protecció de l’aparell ocular: 
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb 
riscos de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d’abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori seran seleccionats en funció dels 
següents riscos: 

-  Pols, fums i boires. 
-  Vapors metàl·lics i orgànics. 
-  Gasos tòxics industrials. 
-  Monòxid de carboni. 
-  Baixa concentració d’oxigen respirable. 
 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de 
guants, aquests seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

-  Treballs de soldadura. 
-  Manipulació d’objectes amb arestes tallants. 
-  Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
-  Treballs amb risc elèctric. 
 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
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Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al 
treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de 
l’activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 

-  Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 
-  Treballs en bastides. 
-  Obres de demolició d’obra grossa. 
-  Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i 
desencofrat. 

-  Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge. 
-  Obres d’ensostrat. 
-  Treballs d’estructura metàl·lica. 
-  Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics. 
-  Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes. 
-  Treballs de transformació de materials lítics. 
-  Manipulació i tractament de vidre. 
-  Revestiment de materials termoaïllants. 
-  Prefabricats per a la construcció. 

Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
-  Obres d’ensostrat. 

Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
-  Activitats sobre i amb masses ardents o fredes. 

Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de penetració 
de masses en fusió: 

-  Soldadors. 
 

PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció de 
les següents activitats: 

-  Treballs en bastides. 
-  Muntatge de peces prefabricades. 
-  Treballs en pals i torres. 
-  Treballs en cabines de grues situades en altura. 
 

PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de 
les activitats: 
Peces i equips de protecció: 

-  Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius. 

-  Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent. 
-  Manipulació de vidre pla. 
-  Treballs de rajat de sorra. 
-  Treballs en cambres frigorífiques. 

Roba de protecció antiinflamable: 
-  Treballs de soldadura en locals exigus. 

Davantals antiperforants: 
-  Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap 
el cos. 

Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
-  Treballs de soldadura. 
-  Treballs de forja. 
-  Treballs de fosa i emmotllament. 
 

PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran 
seleccionats en funció de les següents activitats: 

-  Treballs de muntatge elèctric. 
-  Treballs de manteniment elèctric. 
-  Treballs d’explotació i transport elèctric. 
 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogènis, 
etiquetats amb les següents dades: 

-  Nom, marca comercial o altre mitjà d’identificació del fabricant o el seu 
representant autoritzat. 
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-  Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
-  Designació de la talla. 
-  Número de la norma EN específica. 
-  Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 

 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 
25ºC. 
Els stocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció 
i rebut, per un responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per 
l’ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel 
fabricant, a partir de la seva data de fabricació (generalment estampillada a l’EPI), amb 
independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 773/1997 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
REAL DECRETO 1407/1992 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para 
la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
REAL DECRETO 159/1995 Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, 
de 20 de noviembre, por el que se regula las condicones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de 
los equipos de protección individual. 
RESOLUCIÓN 29/4/1999 Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la 
que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y 
Seguridad Industrial. 
RESOLUCIÓN 28/7/2000 Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que 
se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 
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B15 - MATERIALS PER A PROTECCIONS COL.LECTIVES 
B15Z - MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS COL.LECTIVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B15ZU003,B15ZU004. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
DEFINICIÓ: 
Sistemes de Protecció Col.lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, 
associats de forma solidària, destinat a l’apantallament i interposició física, que 
s’oposa a una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d’impedir o 
reduïr les conseqüències del contacte amb les persones o els béns materials circumdants, 
susceptibles de protecció. 
S'han considerat els elements següents: 

- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions linials contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials de prevenció per a us de maquinaria 
- Materials de prevenció en la instal.lació elèctrica 
- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció 
- Materials auxiliars per a proteccions col.lectives 
 

CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats d’unes 
instruccions d’utilització, proporcionades pel fabricant o importador, en les quals 
figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així com les 
normes de seguretat exigides legalment. 
Tindran preferència l’adquisició de SPC que disposin d’un distintiu o placa de material 
durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les 
següents dades: 

- Nom del fabricant. 
- Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
- Data de caducitat. 
- Tipus i número de fabricació. 
- Contrasenya d’homologació NE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si 
procedeix. 

Els SPC han d’estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d’acreditar davant  AENOR 
els següents extrems: 

Responsabilitat de la Direcció:  Obligatori 
Sistemes de qualitat:  Obligatori 
Control de la documentació:  Obligatori 
Identificació del producte:  Obligatori 
Inspecció i assaig:  Obligatori 
Equips d’inspecció, amidament i assaig:  Obligatori 
Estat d’inspecció i assaig:  Obligatori 
Control de productes no conformes:  Obligatori 
Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega:  Obligatori 
Registres de qualitat:  Obligatori 
Formació i ensinistrament:  Obligatori 
Tècniques estadístiques:  Voluntari 

Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista del SPC 
restarà obligat a incloure els criteris de càlcul, plànols i esquemes necessaris per al 
manteniment i controls de verificació tècnica i límits d’utilització. Per la seva part el 
contractista resta obligat a la seva completa i correcta instal·lació, ús i manteniment 
conforme a les directrius establertes pel projectista. 
Complementàriament a les exigències de seguretat que s’inclouen en les Instruccions 
Tècniques Complementàries i/o normativa tècnica de referència o obligat compliment, els 
SPC utilitzats en els processos productius, els Equips de Treball, les Màquines i els 
seus elements, tindran amb caràcter general les següents característiques de Seguretat: 
- Prevenció integrada: 

Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a aquests estaran dissenyats 
i construïts de forma que les persones no estiguin exposades als seus perills quan el 
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seu muntatge, utilització i manteniment es faci conforme a les condicions previstes 
pel projectista o fabricant. 

- Retenció de trencament en servei: 
Les diferents parts dels SPC, així com els seus elements constitutius hauran de poder 
resistir al llarg del temps els esforços a què hagin d’estar sotmesos, així com 
qualsevol altra influència externa o interna que pugui presentar-se en les condicions 
normals d’utilització previstes. 

- Monolitisme del SPC: 
Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels quals puguin donar lloc a 
perill, disposarà de complements addicionals per a evitar que les esmentades parts 
puguin incidir sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per 
l’empresa. 

- Previsió de trencada o projecció de fragments: 
Les trencades o despreniments de les diferents parts dels SPC, així com els seus 
elements, dels quals puguin originar danys, disposaran d’un sistema de resguard o 
protecció complementària que retingui els possibles fragments, impedint la seva 
incidència sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per a 
l’empresa. 

- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d’estabilitat: 
Disposen els ancoratges, contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la pèrdua 
d’estabilitat del SPC en condicions normals d’utilització previstes pel projectista o 
fabricant. 

- Absència d’arestes agudes o tallants: 
A les parts accessibles dels SPC no hi haurà d’existir arestes agudes o tallants que 
puguin produir ferides. 

- Protecció d’elements mòbils: 
Els elements mòbils dels SPC hauran d’estar dissenyats, construïts i protegits de 
forma que previnguin tot perill de contacte o encallada. 

- Peces mòbils: 
Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i components han de ser 
guiats mecànicament, suficientment apantallats, disposar de distàncies de seguretat o 
detectors de presència de forma que no impliquin perill per a les persones i/o les 
coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial per a l’empresa. 

- Interrelació de diversos SPC o part d’aquests que treballen amb independència: 
Quan la instal·lació està constituïda per un conjunt de SPC o part d’aquests treballen 
independentment, la protecció general del conjunt estarà dissenyada sense perjudici al 
que cada SPC o part d’aquest actuï eficaçment. 

- Control de risc elèctric: 
Els SPC de protecció elèctrica garantiran l’aïllament, posada a terra, connexions, 
proteccions, resguards, enclavament i senyalització, que previnguin de l’exposició a 
risc de contacte elèctric per presència de tensió en zones accessibles a persones o 
materials conductors i/o combustibles. 

- Control de sobrepressions de gasos o fluids: 
Els SPC dels equips, màquines i aparells o les seves parts, sotmesos a pressió 
(canonada, juntes, brides, racords, vàlvules, elements de comandament o altres), 
estaran dissenyats, construïts i, en el seu cas mantinguts, de forma que, tenint en 
compte les propietats físiques dels gasos o líquids sotmesos a pressió, s’evitin danys 
per a les persones i/o les coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial per a 
l’empresa, per fuites o trencades. 

- Control d’agents físics i químics: 
Les màquines, equips o aparells en els quals durant els treballs normals es produeixin 
emissions de pols, gasos o vapors que puguin ser perjudicials per la salut de les 
persones o patrimoni de l’empresa, hauran d’anar proveïts de SPC eficaços de captació 
dels esmentats contaminants acoblats als seus sistemes d’evacuació. 
Aquells que siguin capaços d’emetre radiacions ionitzants o altres que puguin afectar 
la salut de les persones o contaminar materials i productes circumdants, aniran 
proveïts d’apantallament de protecció radiològica eficaç. 
El disseny, construcció, muntatge, protecció i manteniment, assegura l’amortització 
dels sorolls i vibracions produïts, a nivells inferiors als límits establerts per la 
normativa vigent en cada moment, com nocius per a les persones circumdants. 

- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la 
concepció de: 

- Espai i mitjans de treball per al seu muntatge. 
- Absència de contaminació ambiental per pols i soroll al seu muntatge. 
- Procés de treballs: no exposició a riscos suplementaris durant el muntatge, càrrega 
física, temps… 
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Els selectors dels SPC que puguin actuar de diverses formes, han de poder ser 
bloquejats amb l’ajuda de claus o eines adients, en cada posició elegida. A cada 
posició del selector no ha de correspondre més que una sola forma de comandament o 
funcionament. 

Els SPC han d’estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu i/o 
correctiu es puguin efectuar sense perill pel personal, els llocs fàcilment accessibles, 
i sense necessitat de reduir els nivells de protecció dels operaris de manteniment i dels 
eventuals beneficiaris del SPC 
En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s’advertirà (mitjançant rètols 
normalitzats) d’aquesta circumstància als eventuals beneficiaris del SPC 
Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a 
evitar riscos d’atrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC i molt especialment els 
resguards a les màquines, es tindrà en compte que la fixació sigui racionalment 
inviolable, permeti suficient visibilitat a través d’elles, la seva rigidesa estigui 
d’acord amb la duresa del tracte previst, les obertures impedeixin la introducció de 
membres que puguin entrar en contacte amb òrgans mòbils i que permetin dintre del 
possible l’execució d’operacions de manteniment sense exposició a riscos suplementaris. 
El projectista, fabricant o importador, garantirá les dimensions ergonòmiques de tots el 
components del SPC, donarà les instruccions i es dotarà dels mitjans adequats, perquè el 
transport i la manutenció es pugui efectuar amb el menor perill possible. A aquests 
efectes: 

- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes. 
- S’indicarà la posició de transport que garanteixi l’estabilitat del SPC, i se 
subjectarà de manera adequada. 
- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de 
subjecció de resistència apropiada; en tots els casos s’indicarà de manera 
documentada, la manera d’efectuar correctament l’amarrament. 

El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè el 
muntatge del SPC pugui efectuar-se correctament i amb el menor perill possible. 
Igualment s’hauràn de facilitar les dades necessàries per a la correcta operativitat i 
eficàcia preventiva del SPC. 
Les peces d’un pes major de 50 Kg i que siguinun difícils de subjectar manualment, 
estaran dotades de punts d’ancoratge apropiats on puguin muntar-se elements auxiliars per 
a l’elevació. 
Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d’indicar els espais mínims que 
s’hauran de respectar en relació a les parets i sostre, perquè el muntatge i desmuntatge 
pugui efectuar-se amb facilitat. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
ELECCIÓ: 
Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als 
seus muntadors i presumptes beneficiaris, atenent a: 
Criteris de disseny: 
El seu disseny i construcció obeeix al resultat d’una meditada cura de tots els detalls 
de l’execució i del risc per als que han estat concebuts, per la qual cosa el SPC és de 
tot punt recomanable que en tots i cadascun dels seus components disgregables, disposin 
del seu corresponent segell AENOR (o equivalent) com a compromís de garantia de qualitat 
del fabricant. 
Criteris d’avaluació de riscos: 
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d’acreditar documentalment, que en el 
disseny del SPC s’ha realitzat una anàlisi dels perills associats a la seva utilització, 
i valorat els riscos que en puguin resultar: 

- Definició dels límits del SPC. 
- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos associats a 
la utilització del SPC. 

- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, 
assignar un valor a cada risc (normalment de tipus qualitatiu). 

- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc). 
 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d’aportar “l’expedient tècnic” com a document 
amb les especificacions tècniques de l’Equip, que el qualifiquin com a component de 
seguretat incorporat, adquirint la consideració de MAUP, que ha de constar dels elements 
bàsics següents: 

- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres especificacions 
tècniques usades per al disseny. 
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- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o component 
de seguretat (MAUP). 
- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats 
- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits 
essencials de seguretat i salut (si cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat de 
proves, etc.,). 
- Manual d’instruccions. 
- Guia de manteniment preventiu. 

Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant. 
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 
entre 15 i 25ºC. 
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i les entregues del SPC estaran 
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, 
per un responsable tècnic, delegat per l’emprador. 
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per 
l’ús, com a la seva amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, 
així com la seva adaptació a l’estat de la tècnica, amb independència de la seva data de 
fabricació. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
PLATAFORMA METÀL.LICA, CORDA, SUPORT PER A PASSADIS DE PROTECCIÓ: 
m de llargària necessaria subministrada en obra. 
 
XARXA, LONA, VELA, MANTA, MALLA, MATALÀS, CARCASSA DE PROTECCIÓ PER A MÀQUINES: 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
PESCANT, MUNTANT BARANA, DISPOSITIU ANTICAIGUDA, PLATAFORMA NO VOLADÍS, PORTIC PROTECCIÓ 
BOLCADA, PROTECTOR REGULABLE SERRA, PARELL VÀLVULES ANTIRRETROCÉS, LIMITADOR GIR GRÚA, 
SUPORT PLATAFORMA VOLADÍS: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
REAL DECRETO 1435/1992 Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados 
miembros sobre máquinas. 
REAL DECRETO 56/1995 Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 
27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 
REAL DECRETO 1215/1997 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
REAL DECRETO 486/1997 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
REAL DECRETO 1627/1997 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 
ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 
UNE-EN 1263-1:1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo. 
ORDEN 20/5/1952 Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del 
trabajo en la indústria de la construcción. 
CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria 
de la edificación 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. 
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B6 - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
B6A - MATERIALS PER A REIXATS METÀL.LICS 
B6AA - MATERIALS PER A TANCAMENTS DE MALLA D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B6AA211A. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir una superfície llisa i uniforme. 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments. 
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió 
contínua. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de 
tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments. 
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
Toleràncies: 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Angles:  ± 1 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, 
rectitud i planor. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre 
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B6AZ - MATERIALS AUXILIARS PER A REIXATS METÀL.LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B6AZAF0A. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Materials auxiliars per a reixats metàl·lics. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tub d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua, que forma el pal 
del reixat. 
- Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 m d'alçària amb bastiment de tub 
d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica 
- Dau de formigó per a peu de tanca mòbil de malla d'acer. 
ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT: 
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Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de 
tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments. 
Si existeixen soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines 
(galvanitzat en fred). 
La seva secció ha de permetre la fixació de la malla amb els elements auxiliars. 
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
PORTA DE PLANXA: 
La porta i el bastiment han de ser compatibles amb la resta d'elements que formen el 
reixat. 
Ha de dur els elements d'ancoratge necessaris per a la seva fixació als elements de 
suport i els mecanismes d'apertura. 
DAU DE FORMIGÓ: 
Ha de portar els forats per a la fixació dels elements verticals del reixat. 
No ha de tenir defectes que puguin alterar la seva resisténcia. 
PAL DE PLANXA: 
Toleràncies: 
- Alçària:  ± 1 mm 
- Diàmetre:  ± 1,2 mm 
- Rectitud:  ± 2 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PAL O PORTA DE PLANXA: 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar la seva rectitud. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre 
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
DAU DE FORMIGÓ: 
No hi ha condicions específiques de subministrament ni d'emmagatzematge. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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D - ELEMENTS COMPOSTOS 
- D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
D0B - ACER FERRALLAT O TREBALLAT 
D0B2 - ACER EN BARRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0B27100. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, elaborades a l'obra. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El diàmetre interior del doblegament de les barres (Di) ha de complir: 
Barres corrugades: 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ Tipus acer │ Barres doblegades o corbades │    Ganxos i patilles     │ 
│            │──────────────────────────────│──────────────────────────│ 
│            │   D <= 25 mm  │   D > 25 mm  │  D < 20 mm │ D >= 20 mm  │ 
│────────────│───────────────│──────────────│────────────│─────────────│ 
│ B 400 S    │      10 D     │     12 D     │     4 D    │     7 D     │ 
│────────────│───────────────│──────────────│────────────│─────────────│ 
│ B 500 S    │      12 D     │     14 D     │     4 D    │     7 D     │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades. 
S'admeten diàmetres de doblegament inferiórs per als diàmetres <= 12 mm, que han de complir: 
     - No han d'apareixer principis de fissuració. 
     - Diàmetre de doblegament ............................................................................................................. >= 3 D 
      ......................................................................................................................................................>= 3 cm 
En cap cas han d'aparèixer principis de fissuració. 
S'han d'aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36-831. 
 
2.CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un mandrí. 
En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'han de prendre les precaucions necessaries per a no malmetre el 
formigó amb les altes temperatures. 
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. 
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament acceptat per la 
D.F. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests treballs, com 
ara retalls, lligaments i cavalcaments. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
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H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 
- H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL.LECTIVES EN EL TREBALL 
H14 - PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
H1411111,H1433115,H1424340,H1446004,H145A002,H1462242,H147N000,H1481131,H1485140,H1487350
,H145U001. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS D’UTILITZACIÓ 
 
DEFINICIÓ: 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos riscos que puguin amenaçar la 
seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S’ han considerat els tipus següents: 

- Proteccions del cap. 
- Proteccions per a l’ aparell ocular i la cara. 
- Proteccions per a l’ aparell auditiu. 
- Proteccions per a l’ aparell respiratori. 
- Proteccions de les extremitats superiors. 
- Proteccions de les extremitats inferiors. 
- Proteccions del cos. 
- Protecció del tronc. 
- Protecció per treball a laintempèrie. 
- Roba i peces de senyalització. 
- Protecció personal contra contactes elèctrics. 

Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la integritat 

física del treballador. 
- Es equips dels serveis de socors i salvament. 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l’ordre. 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera. 
- El material d’esport. 
- El material d’autodefensa o de dissuasió. 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia. 

 
CONDICIONS D’ UTILITZACIÓ: 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense suposar por si 
mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal fi hauran de: 

- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l’estat de salut del treballador. 
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 

En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests hauran de ser compatibles 
entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos corresponents. 
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. L’emprador restà obligat a informar i instruir del 
seu ús adequat, als treballadors, organitzant, si és necessari, sessions d’entrenament, especialment quan es requereixi 
la utilització simultània de diversos EPI, amb els següents continguts: 

- Coneixement de com posar-se i treure’s l’EPI. 
- Condicions i requisits d’emmagatzematge i manteniment per part de l’usuari. 
- Referència als accessoris i peces de reposada. 
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel fabricant. 

Les condicions en què l’EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
- La gravetat del risc. 
- El temps o freqüència d’exposició al risc. 
- Les condicions del lloc de treball. 
- Les prestacions del propi EPI. 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l’EPI, que no hagin pogut evitar-se. 

L’ús dels EPI, en principi, és personal, i solament són transferibles alguns d’ells, previ tractament o cobriment 
recanviables, que garanteixin la higiene i salut dels subsegüents usuaris. 
L’EPI s’ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant la formació i informació que 
al respecte haurà rebut l’usuari. 
L’usuari amb antelació a la utilització de l’EPI haurà de comprovar l’entorn en el qual ho va a utilitzar. 
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L’EPI s’utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. Les adaptacions artesanals i/o decoratives 
que redueixin les característiques físiques de l’EPI, anul·len o redueixen la seva eficàcia, restant l’usuari sense protecció 
física ni legal en cas d’accident. 
Mentre subsisteixi el risc, l’EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari. 
 
PROTECCIONS DEL CAP 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en altura, obres 
d’encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició. 

- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres i muntatges 
metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 

- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d’obres i instal·lacions industrials. 

Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes. 
Als llocs de treball on existeixi risc d’enganxada de cabells, per la seva proximitat a màquines, aparells o enginys en 
moviment, quan es produeixi acumulació permanent i ocasional de substàncies perilloses o brutes, serà obligatòria la 
cobertura dels cabells o altres mitjans adequats, eliminant-se els llaços, cintes i adorns sortints. 
Sempre que el treball determini exposició constant al sol, pluja o neu, serà obligatori l’ús de cobriment de caps o 
passamuntanyes, tipus "mànega elàstica de punt", adaptables sobre el casc (mai al seu interior). 
Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d’objectes o topades sobre el cap, serà perceptiva la utilització de 
casc protector. 
 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL OCULAR: 
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats : 

- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 

La protecció de l’aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o viseres. 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades a la cara, 

amb visor amb tractament antientelat; en els casos d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els 
anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els demés casos seran de 
muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades per a una millor ventilació. 

- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de Protecció tipus 
"panoràmiques", amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 

- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) 
per impedir entelament. 

- Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i s'adequaran protegits contra 
fregament. Seran d'ús individual i no podran ser utilitzats per diferents persones. 

 
PROTECCIONS PER A LA CARA: 
Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d’abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 

Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla haurà d’estar construït amb 
material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de 
l'arc elèctric. 
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Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits 
asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà 
de suportar. 
Als treballs de soldadura elèctrica, es farà servir l'equip de pantalla de mà anomenada "Caixó de soldador" amb espiell 
de vidre fosc protegit per un altre vidre transparent, sent retràctil el fosc per facilitar la picada de l'escòria i fàcilment 
recanviables ambdós. Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas inert (Nertal), es faran 
servir les pantalles de cap amb atallatge graduable per a poder-se ajustar. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a l’exterior, amb la fi d'evitar els 
contactes accidentals amb la pinça de soldar. 

- Vidres de protecció: 
- Quan al treball a realitzar existeixi risc d’enlluernament, les ulleres seran de color o portaran un filtre  per a garantir 

una absorció lumínica suficient. 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de visor més 

polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d’acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de 
picapedrer. 

 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 

Quan el nivell de soroll a un lloc o àrea de treball sobrepassi el marge de seguretat establert i en tot cas, quan sigui 
superior a 80 Db-A, serà obligatori la utilització d'elements o aparells individuals de protecció auditiva, sense perjudici de 
les mides generals d'aïllament i insonorització que procedeixi adoptar. 
Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà als treballadors que hagin de suportar-los, d'auriculars amb filtre, 
orelles de coixinet, casquets antisorolls o dispositius similars. 
Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de taps contra soroll, de goma, plàstic, cera 
mal·leable, cotó o llana de vidre. 
La protecció dels pavellons de l’oïda poden combinar-se amb la del crani i la cara pels mitjans previstos en aquest 
estudi. 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents riscos: 

- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d’oxigen respirable. 

Els mitjans de protecció de la cara podran ser de tipus diversos, en funció del risc a minimitzar en les següents activitats: 
- Treballs en contenidors, locals exigus i forns industrials alimentats amb gas, quan puguin existir riscos d’intoxicació 

per gas o de insuficiència d’oxigen. 
- Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui desprendre’s pols. 
- Pintura amb pistola sense ventilació suficient. 
- Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de clavegueram. 
- Treballs en instal·lacions frigorífiques en les quals existeixi un risc d’escapament de fluid frigorífic. 

L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà sols quan estigui garantida a l’ambient una concentració mínima del 20% d'oxigen 
respirable, en aquells llocs de treball en els quals hi hagi poca ventilació i alta concentració de tòxics en suspensió. 
Els filtres mecànics s’hauran de canviar sempre que el seu ús i nivell de saturació dificulti notablement la respiració. Els 
filtres químics seran reemplaçats després de cada ús, i si no s'arriben a fer-se servir, a intervals que no sobrepassin 
l'any. 
Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria adequada al risc, per ingestió de llet o qualsevol altra 
solució empírica equivalent, que ocasionalment encara compte amb adeptes al nostre sector. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, aquests seran seleccionats en 
funció de les següents activitats: 

- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d’objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
- Treballs amb risc elèctric 

La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets seleccionats per 
prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 
En determinades circumstàncies la protecció es limitarà als dits o palmells de les mans, fent-se servir als efectes didals 
o manyoples. 
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Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plàstiques que portin 
marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat fabricats, prohibint la utilització d’altres guants que no 
compleixin aquest requisit indispensable. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calçat de seguretat, 
adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 

- Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 
- Treballs en bastides. 
- Obres de demolició d’obra grossa. 
- Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat. 
- Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge. 
- Obres d’ensostrat. 
- Treballs d’estructura metàl·lica. 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics. 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes. 
- Treballs de transformació de materials lítics. 
- Manipulació i tractament de vidre. 
- Revestiment de materials termoaïllants. 
- Prefabricats per a la construcció. 

Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
- Obres d’ensostrat. 

Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes. 

Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de penetració de masses en fusió: 
- Soldadors. 

En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços metàl·lics a la 
puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de cautxú, neoprè 
o poliuretà, cuir especialment  tractat i s’haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la puntera metàl·lica de 
protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i realització d'estructures i enderroc. 
En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits màxims de defensa davant d’aquestes. 
Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elèctric, faran servir calçat aïllant sense cap element metàl·lic. 
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o acer, la tanca serà per poder 
desfer-se’n ràpid per tal d’obrir-la ràpidament davant l'eventual introducció de partícules incandescents. 
Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. Als llocs que existeixi un alt grau de 
possibilitat de perforacions de les soles per claus, encenalls, vidres, etc. serà recomanable l'ús de plantilles d'acer 
flexible sobre el bloc del pis de la sola, simplement col·locades a l’interior o incorporades en el calçat des d’origen. 
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de cobriment de peus i polaines 
de cuir adobat, amiant, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de materials transpirables i 
disposaran de plantilles anticlaus. 
 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura. 

En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà perceptiu l’ús de cinturó de seguretat 
anticaigudes (tipus paracaigudista amb arnès). 
Aquests cinturons compliran les següents condicions: 

- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que comprometin la 
seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m. o quan la data de fabricació 
sigui superior als 4 anys. 

- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes mitjançant 
reblons. 

La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. Queda prohibit per aquest fi el 
cable metàl·lic, tant pel risc de contacte amb línies elèctriques, com per la menor elasticitat per la tensió en cas de 
caiguda. La  sirga  d’amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
Es vigilarà de manera especial la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. En tot cas, la llargada de la corda 
salvacaigudes haurà de cobrir distàncies el més curtes possibles. 
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El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la vida útil, durant el temps que persisteixi el risc de caiguda 
d’alçada, estarà individualment assignat a cada usuari amb rebut signat per part del receptor. 
 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats: 
Peces i equips de protecció: 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques. 

Roba de protecció antiinflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus. 

Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el cos. 

Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 

 
PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les següents condicions: 

- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d’aireació. 

La superposició indiscriminada de roba d’abric entorpeix els moviments, per tal motiu és recomanable l’emprament de 
pantalons amb pitet i armilles, tèrmics. 
 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les següents característiques: 

- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d’aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 

 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en funció de les 
següents activitats: 

- Treballs de muntatge elèctric. 
- Treballs de manteniment elèctric. 
- Treballs d’explotació i transport elèctric. 

Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu voltant, faran servir roba sense 
accessoris metàl·lics. 
Faran servir pantalles facials dielèctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aïllant, granota resistent al foc, guants 
dielèctrics adequats, sabates de seguretat aïllant, eines dielèctriques i bosses per al trasllat. 
 
 
2.- CONDICIONS DE MANTENIMENT 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions 
del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els stocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un responsable 
delegat per l’emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva caducitat, que 
vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació (generalment 
estampillada a l’EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D’ AMIDAMENT 
 
u unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals (L. 31/1995, de 8 de novembre. BOE núm. 269 de 10 de novembre). 
Reglament sobre utilització d’EPI (RD 773/1997, de 30 de maig. BOE núm. 140 de 12 de juny). 
Reglament sobre comercialització d’EPI (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). 
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). 
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H6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
H6A - TANCAMENTS DE MALLES METÀL.LIQUES 
H6AA - TANCAMENTS DE MALLA D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
H6AA2111. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Col·locació de tanca mòbil de 2 m d’alçària, de malla d’acer, fixada a peus prefabricats 
de formigó i amb el desmuntatge inclòs. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col·locació dels peus prefabricats de formigó 
- Col·locació dels bastidors que formen la tanca 
- Desmuntatge del conjunt 
CONDICIONS GENERALS: 
La reixa ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els 
nivells previstos. 
Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny. 
Toleràncies d'execució: 
- Distància entre els suports:  ± 5 mm 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Nivell: ± 5 mm 
- Aplomat:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els 
impactes i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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HB - SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 
HBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HBB1U001,HBBAU001. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Una senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, 
proporcioni una indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el 
treball mitjançant un senyal en forma de plafó o un color, segons procedeixi. 
 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
Principis generals: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents 
principis generals: 
-  La senyalització mai no elimina el risc. 
-  Una correcta senyalització no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i 
protecció per part dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 
-  Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalització. 
-  La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, 
eliminant la seva eficàcia preventiva. 
 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
-  La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els 
establerts en el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o 
informant en els llocs en què realment es necessiti, i solament en aquests. 
   En aquelles obres en les quals la intrusió de tercers alienes hi sigui una 
possibilitat, hauran de col·locar-se els senyals de seguretat, amb llegendes al seu peu 
(senyal addicional), indicatives del seus respectius continguts. 
-  S’instal·laran preferentment a una altura i posició adequats a l’angle visual dels 
seus destinataris, tenint en compte possibles obstacles, en la proximitat immediata del 
risc o objecte a senyalitzar o, quant es tracti d’un risc general, en l’accés a la zona 
de risc. 
-  L’emplaçament del senyal  serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment 
visible. 
-  No se situaran gaires senyals pròxims entre si.  
   Nota:  En aquest punt val la pena recordar que el rètol general enunciatiu dels 
senyals de seguretat, que acostuma a situar-se a l’entrada de l’obra, té únicament la 
consideració de plafó indicatiu. 
-  Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el 
seu emplaçament. 
 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
-  No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la 
corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, 
suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l’establert en la Norma de 
Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a 
circulació vial. 
-  La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’ exceptua el cas dels 
senyals “SENTIT PROHIBIT“ I “SENTIT OBLIGATORI“ en calçades divergents, que podran 
col·locar-se sobre un pal solament, a la mínima altura. 
-  Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la 
via, mai inclinades. 
-  El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 
-  Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el 
Codi de Circulació. 
-  Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals 
d’1 min. (s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA DE ACCESO AL 
POLIGONO INDUSTRIAL “PUIGTIO”, DESDE LA ROTONDA DE LA AVENIDA MONTSERRAT HASTA 
LA ENTRADA DEL POLIGONO  EN MAÇANET DE LA SELVA  

 

DOCUMENTO NÚM 1 
Anejo Nº 10 Estudio de Seguridad y Salud 

Pág. 63 
 
 

-  Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la 
carretera, es compondrà, com a mínim, dels següents elements: 
-  Senyal de perill “OBRES“ (Placa TP – 18). 
-  Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 
-  La placa “OBRES“ haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la 
barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de 
senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats 
els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada. 
-  Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, 
segons les circumstàncies, els següents elements: 
-  Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima 
permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El 
primer senyal de limitació pot situar-se prèviament a la de perill “OBRES“. 
-  Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR 
– 6, TR – 305). 
-  Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 
-  Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
-  No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 
km a la resta de les vies, llevat del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que 
podrà rebaixar-se a 40 km/h.  
-  L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU“ es durà a terme per un dels següents sistemes: 
-  Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb 
fletxa vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 
-  Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors 
es poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. 
   Nota: El sistema de “testimoni“ està totalment proscrit. 
-  Mitjançant semàfor regulador. 
-  Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, 
durant la nit, la detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden 
utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent. 
-  Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà 
la desviació de l’obstacle amb una sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), 
inclinades a 45º i formant en planta una alineació recta l’angle de la qual amb el 
cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram. 
-  Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la 
D.G.T. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el 
lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la D.G.T. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 
ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, podent ser deguda tant al seu 
desgast prematur per l’ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb 
independència que hagin estat o no utilitzades. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BASTIDOR, PLAQUES I SENYALS: 
Unitat de quantitat instal.lada a l'obra d'acor amb la D.T. 
 
SUPORT RECTANGULAR D’ACER: 
m de llargària mesurat segons especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 485/1997 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas 
en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
REAL DECRETO 363/1995 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el 
reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado 
de sustancias peligrosas. 
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8.3-IC 1987 Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de 
Carreteras 8.3.-IC: Señalización de Obras. 
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 
UNE 23-033-81 (1) Seguridad contra incendios. Señalización. 
NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la Norma 
Básica de la Edificación NBE-CPI 96: Condiciones de protección contra incendios de los 
edificios. 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso. 
UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el 
marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y 
actuadores. 
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: 
Requisitos generales. 
 
 
 

Barcelona., Juliol de 2011    
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE

T.M. MAÇANET DE LA SELVA
´´PUIGTIÓ´´ DES DE LA ROTONDA DE L´AVINGUDA MONTSERRAT FINS L´ENTRADA DEL AL POLÍGON.
PROJECTE CONSTRUCTIU D´ACONDICIONAMENT DE LA CARRETERA D´ACCÉS AL POLÍGON

MEDICIONES Pág.:26/06/11 1Fecha:

PRESSUPOST ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  OBRA 01
PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES  CAPITOL 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Parell de vàlvules antiretrocés de flama per a equip de tall oxiacetilènic, col.locada1 H15AC002

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL MEDICIÓN 10,000

U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 8122 H1411111

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL MEDICIÓN 10,000

U Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material fotoluminiscent, homologat
segons UNE EN 812

3 H141211D

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL MEDICIÓN 10,000

U Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE EN
167 i UNE EN 168

4 H1422120

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL MEDICIÓN 10,000

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

5 H1433115

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL MEDICIÓN 10,000

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

6 H1481242

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 20,000 20,000

TOTAL MEDICIÓN 20,000

u Farmaciola d'obra7 H153B222

Euro
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T.M. MAÇANET DE LA SELVA
´´PUIGTIÓ´´ DES DE LA ROTONDA DE L´AVINGUDA MONTSERRAT FINS L´ENTRADA DEL AL POLÍGON.
PROJECTE CONSTRUCTIU D´ACONDICIONAMENT DE LA CARRETERA D´ACCÉS AL POLÍGON

MEDICIONES Pág.:26/06/11 2Fecha:

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL MEDICIÓN 1,000

PRESSUPOST ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  OBRA 01
TANCAMENTS I DIVISÒRIES  CAPITOL 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3.5 mm de d, bastidor
de 3.5x2 m de tub de 40 mm de d, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

1 H6AA2111

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 200,000 200,000

TOTAL MEDICIÓN 200,000

PRESSUPOST ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  OBRA 01
BARRERES DE SEGURETAT I BALISSAMENT  CAPITOL 03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Captallums reflector a dues cares per a barreres de seguretat, fixat a la banda i amb el desmuntatge inclòs1 HB2Z5021

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL MEDICIÓN 10,000

m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs2 HBC1A081

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 200,000 200,000

TOTAL MEDICIÓN 200,000

u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs3 HBC1GFJ1

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 20,000 20,000

TOTAL MEDICIÓN 20,000

PRESSUPOST ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  OBRA 01
SENYALITZACIÓ  CAPITOL 04

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

Euro
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T.M. MAÇANET DE LA SELVA
´´PUIGTIÓ´´ DES DE LA ROTONDA DE L´AVINGUDA MONTSERRAT FINS L´ENTRADA DEL AL POLÍGON.
PROJECTE CONSTRUCTIU D´ACONDICIONAMENT DE LA CARRETERA D´ACCÉS AL POLÍGON

MEDICIONES Pág.:26/06/11 3Fecha:

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

1 HBBA1511

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL MEDICIÓN 10,000

m Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm col.locat a terra clavat i amb el desmuntatge inclòs2 HBBZ1211

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000

TOTAL MEDICIÓN 5,000

u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària3 HBC12300

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 20,000 20,000

TOTAL MEDICIÓN 20,000

h Senyaler4 H15Z2011

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 88,310 88,310

TOTAL MEDICIÓN 88,310

Euro
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE
PROJECTE CONSTRUCTIU D´ACONDICIONAMENT DE LA CARRETERA D´ACCÉS AL POLÍGON
´´PUIGTIÓ´´ DES DE LA ROTONDA DE L´AVINGUDA MONTSERRAT FINS L´ENTRADA DEL AL POLÍGON.
T.M. MAÇANET DE LA SELVA

Pág.:CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1 1Fecha: 26/06/11

Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

€7,63UH1411111 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

(SIETE EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS)

€16,20UH141211D Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material fotoluminiscent,
homologat segons UNE EN 812

P- 2

(DIECISEIS EUROS CON VEINTE CENTIMOS)

€10,58UH1422120 Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i
antiestàtic, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168

P- 3

(DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS)

€16,20UH1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE EN 352,
UNE EN 397 i UNE EN 458

P- 4

(DIECISEIS EUROS CON VEINTE CENTIMOS)

€16,20UH1481242 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- 5

(DIECISEIS EUROS CON VEINTE CENTIMOS)

€64,02uH153B222 Farmaciola d'obraP- 6
(SESENTA Y CUATRO EUROS CON DOS CENTIMOS)

€27,76uH15AC002 Parell de vàlvules antiretrocés de flama per a equip de tall oxiacetilènic, col.locadaP- 7
(VEINTISIETE EUROS CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS)

€15,96hH15Z2011 SenyalerP- 8
(QUINCE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS)

€2,59mH6AA2111 Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3.5
mm de d, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de d, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el
desmuntatge inclòs

P- 9

(DOS EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS)

€10,40uHB2Z5021 Captallums reflector a dues cares per a barreres de seguretat, fixat a la banda i amb el desmuntatge
inclòs

P- 10

(DIEZ EUROS CON CUARENTA CENTIMOS)

€17,17uHBBA1511 Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

P- 11

(DIECISIETE EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS)

€17,71mHBBZ1211 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm col.locat a terra clavat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 12

(DIECISIETE EUROS CON SETENTA Y UN CENTIMOS)

€7,19uHBC12300 Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçàriaP- 13
(SIETE EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS)

€6,24mHBC1A081 Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 14
(SEIS EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS)

€37,24uHBC1GFJ1 Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el
desmuntatge inclòs

P- 15

(TREINTA Y SIETE EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS)
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE
PROJECTE CONSTRUCTIU D´ACONDICIONAMENT DE LA CARRETERA D´ACCÉS AL POLÍGON
´´PUIGTIÓ´´ DES DE LA ROTONDA DE L´AVINGUDA MONTSERRAT FINS L´ENTRADA DEL AL POLÍGON.
T.M. MAÇANET DE LA SELVA

RESUMEN DE PRESUPUESTO Pág.:26/06/11 1Fecha:

NIVEL 2: CAPITOL Importe

CAPITOL 01.01 Proteccions individuals i col·lectives 1.171,72
CAPITOL 01.02 Tancaments i divisòries 518,00
CAPITOL 01.03 Barreres de Seguretat i balissament 2.096,80
CAPITOL 01.04 Senyalització 1.813,48

01 Pressupost Estudi de Seguretat i Salut  Obra 5.600,00

5.600,00

NIVEL 1: OBRA Importe

Obra 01 Pressupost Estudi de Seguretat i Salut 5.600,00
5.600,00

Euro
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE
PROJECTE CONSTRUCTIU D´ACONDICIONAMENT DE LA CARRETERA D´ACCÉS AL POLÍGON
´´PUIGTIÓ´´ DES DE LA ROTONDA DE L´AVINGUDA MONTSERRAT FINS L´ENTRADA DEL AL POLÍGON.
T.M. MAÇANET DE LA SELVA

PRESUPUESTO Pág.:26/06/11 1Fecha:

OBRA PRESSUPOST ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  01

CAPITOL PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES  01

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 H15AC002 u Parell de vàlvules antiretrocés de flama per a equip de tall
oxiacetilènic, col.locada (P - 7)

10,00027,76 277,60

2 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)

10,0007,63 76,30

3 H141211D U Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes
màxim de 400 g, de material fotoluminiscent, homologat
segons UNE EN 812 (P - 2)

10,00016,20 162,00

4 H1422120 U Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables
sobreposades a ulleres graduades, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els
ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades segons
UNE EN 167 i UNE EN 168 (P - 3)

10,00010,58 105,80

5 H1433115 U Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE EN 352, UNE EN 397 i UNE
EN 458 (P - 4)

10,00016,20 162,00

6 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 - 5)

20,00016,20 324,00

7 H153B222 u Farmaciola d'obra (P - 6) 1,00064,02 64,02

CAPITOLTOTAL 01.01 PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES 1.171,72

OBRA PRESSUPOST ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  01

CAPITOL TANCAMENTS I DIVISÒRIES  02

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3.5 mm de d, bastidor
de 3.5x2 m de tub de 40 mm de d, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs (P - 9)

200,0002,59 518,00

CAPITOLTOTAL 01.02 TANCAMENTS I DIVISÒRIES 518,00

OBRA PRESSUPOST ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  01

CAPITOL BARRERES DE SEGURETAT I BALISSAMENT  03

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 HB2Z5021 u Captallums reflector a dues cares per a barreres de seguretat,
fixat a la banda i amb el desmuntatge inclòs (P - 10)

10,00010,40 104,00

2 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb
el desmuntatge inclòs (P - 14)

200,0006,24 1.248,00

3 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb
energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs (P - 15)

20,00037,24 744,80

CAPITOLTOTAL 01.03 BARRERES DE SEGURETAT I BALISSAMENT 2.096,80

Euro
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´´PUIGTIÓ´´ DES DE LA ROTONDA DE L´AVINGUDA MONTSERRAT FINS L´ENTRADA DEL AL POLÍGON.
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PRESUPUESTO Pág.:26/06/11 2Fecha:

OBRA PRESSUPOST ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  01

CAPITOL SENYALITZACIÓ  04

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer
llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el
desmuntatge inclòs (P - 11)

10,00017,17 171,70

2 HBBZ1211 m Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm col.locat
a terra clavat i amb el desmuntatge inclòs (P - 12)

5,00017,71 88,55

3 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 13) 20,0007,19 143,80

4 H15Z2011 h Senyaler (P - 8) 88,31015,96 1.409,43

CAPITOLTOTAL 01.04 SENYALITZACIÓ 1.813,48

Euro
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ANEJO NÚM.11 PLAN DE TRABAJO 
 
1.-INTRODUCCIÓN  
Para el estudio del Programa de Trabajo que responde la ejecución de las obras 
proyectadas, parte de dos datos básicos como son el número de unidades de cada 
actividad principal y el número de días trabajados en cada una de las actividades. 

A partir de estos datos se obtendrá, posteriormente, el número de días que se requiera 
para la realización de cada una de las actividades básicas y el número de equipos de 
trabajos necesarios, teniendo en cuenta para eso el rendimiento medio de equipos. 
 
2.-UNIDADES BÀSICAS 
Se consideran unidades básicas aquellas que se indican a continuación, con la expresión 
de su número de actividad. 

m
3 

de movimiento de tierras (desmonte, terraplén, suelo seleccionado, etc..)  

m
3

 en base de zahorra artificial  

Ton. de mezcla bituminosa en capa base/intermedia  

Ton. de mezcla bituminosa en capa de rodadura  

Ton. de mezcla bituminosa en refuerzo de firme  

Kg de acero en armaduras  

m
3

 de hormigón                                  

m
2 

de encofrados 

Ml de barrera de seguridad  

Ml de marca vial  
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3.-DIAS ÚTILES DE TRABAJO  
De la publicación de la Dirección General de Carreteras, del Ministerio de Obras Públicas 
y Urbanismo, denominada “Datos climáticos para carreteras”, se han obtenido los 
coeficientes medios anuales del número de días útiles de trabajo, que son: 

Hormigones    0,936  

Explanaciones    0,887  

Áridos     0,941  

Riegos y tratamientos   0,660  

Mezclas bituminosas   0,811  

Considerando que la media de días laborables por mes es de 21, resultan para las 
diversas actividades los siguientes días trabajados por mes. 

Hormigones     21 X 0,936=20 días  

Explanaciones    21 X 0,887=19 días  

Áridos     21 X 0,941=20 días  

Riegos y tratamientos   21 X 0,660=14 días  

Mezclas bituminosas   21 X 0,811=17 días  

En aquellas unidades de obra no mencionadas concretamente se aplicarán los días útiles 
por analogía con las mencionadas actividades. 
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4.-RENDIMIENTOS 
 
4.1.-MOVIMIENTOS DE TIERRAS  
Para las excavaciones se considera un equipo integrado por un tractor sobre orugas de 
300 CV y una pala cargadora sobre neumáticos de 1m

3

, con rendimientos de 400 m
3 

/día. 

Para los terraplenes se considera un equipo integrado por una motoniveladora de 150 CV, 
un camión basculante de 20 t , un compactador vibratorio de 25 t y un camión regador de 
agua. 
4.2.-SUBBASE  
Se considera un equipo formado por las mismas unidades que el caso anterior, con 
rendimiento de 200m

3

/día.  
4.3.-BASE  
Se considera un equipo formado por las mismas unidades que el caso anterior, con 
rendimiento de 200m

3

/día.  
4.4.-MEZCLAS BITUMINOSAS 
El equipo integrado por una planta asfáltica de 80-100 ton/hora, una cargadora de 80 CV, 
una extendedora autopropulsada, un rodillo de neumáticos y dos compactadores estáticos 
de llantas lisas, con un rendimiento de 250 ton/día para a mezclas de bases, 200 ton/día 
para a mezclas intermedias y  200 ton/día para mezclas de rodadura. 
4.5.-OBRAS DE FÁBRICA  
Como una media se puede considerar los siguientes rendimientos diarios por equipos de 
trabajo, con una hormigonera de 500 l.  

Cuneta  40 ml/día 
4.6.-SEÑALIZACIÓN  
Para el pintado de las marcas viales se supone una máquina pinta bandas, con un 
rendimiento 200 m/día.  

La señalización vertical no es considera actividad básica, puede realizarse conjuntamente 
con otras actividades. 
4.7.-BARRERA DE SEGURIDAD  
Se compone de un equipo de hormigonera de 200 l, estimándose que pueda instalarse 
una media de 50 m/día.  
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5.-TIEMPOS POR ACTIVIDADES 
 

5.1.-MOVIMENTO DE TIERRAS 
 

 DESMONTE  

M
3

 de movimiento de tierras (Desmonte)    1.182 m
3 

 

Tiempo necesario en días útiles     1.182 /200=5,91 días  

Tiempo necesario en meses       5,91/19=0,31 meses  

 

TERRAPLÉN + SUELO SELECCIONADO  

M
3

 de movimiento de tierras                                               658,68 m
3 

 

Tiempo necesario en días útiles        658,68 /150=4,39 días  

Tiempo necesario en meses           4,39 /19=0,23 meses  

 
5.2.-BASES 
M

3

 de bases a ejecutar       599,26 m
3 

 

Tiempo necesario en días útiles     599,26 /200=2,99 días  

Tiempo necesario en meses        2,99 /19=0,15 meses  

 
5.3.-MEZCLAS BITUMINOSAS 
En capa base e intermedia  

Toneladas de mezcla bituminosa      872,80 t 

Tiempo necesario en días útiles             872,80 /250=3,49 días 

Tiempo necesario en meses                3,49/17= 0,2  meses 

 

En capa de rodadura  

Toneladas de mezcla bituminosa               872,80 t 

Tiempo necesario en días útiles            872,80 /250=3,49 días 
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Tiempo necesario en meses           3,49/17= 0,2  meses 

 
5.4.-OBRAS DE FÁBRICA  
Cunetas  

M3 de hormigón a colocar           486,44 ml 

Tiempo necesario en días útiles            486,44/40= 12,16 días 

Tiempo necesario en semanas                             12,16 /17= 0.71 semanas 
5.5.-SEÑALIZACIÓN  
Ml de barrera a instalar         2.832 ml 

Tiempo necesario en días útiles            2.832/200=14,16 días 

Tiempo necesario en semanas         (14,16/20)X(30/7)= 2 semanas 

 
5.6.-BARRERA DE SEGUREDAD 
Ml de barrera a instalar             500 ml  

Tiempo necesario en semanas         (500/50/20)X(30/7)= 2,14 semanas 
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6.-DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE EQUIPOS 
En conjunto, se puede obtener la siguiente tabla que marca el tiempo que tardan las 
diferentes actividades, con la hipótesis de rendimientos adoptados y el número de 
trabajos previstos.  

ACTIVIDAD  SEMANAS/EQ  Nº EQUIPOS   

Movimiento de 
tierras  

1  1 

Firme  1  1  

Cunetas  3  1  

Señales. y 
barreras  

1,2  2  

 

7.-DIAGRAMA DE BARRAS  
Partiendo de los tiempos mínimos requeridos, en meses, que figuran en el cuadro 
anterior, se ha realizado el diagrama de barras que se incluye al final del Anejo, en el cual 
se representa las actividades principales de obra. 

Se ha tenido en cuenta que la duración de las actividades es mayor que las obtenidas en 
el cálculo, debido a que la obra no se ejecuta linealmente desde Pk de origen al final, de 
forma que en las diferentes fases de obra cabe acondicionar nuevas zonas de trabajo, 
contabilizando varias actividades. 

La existencia de servicios afectados, y la necesidad de habilitar desvíos provisionales 
durante las obras se han tenido en cuenta a la hora de incrementar la duración de las 
actividades respecto a las obtenidas en las tablas. 

Se ha tenido en cuenta el orden cronológico obligado entre las actividades, 
desarrollándose alguna de ellas en mayor tiempo que el teóricamente necesario, ya que 
en determinados casos una actividad depende de la realización de otras a las cuales ha 
de ajustarse. 

Todos los estudios anteriores pueden desarrollarse de una manera mucho mas 
exhaustiva, y en consecuencia podemos modificar los tiempos requeridos. Por otra parte, 
la realización de algunas actividades (p.ej. mezclas bituminosas), se han de llevar a cabo 
en épocas algunas épocas del año, por lo tanto se de conocer la fecha de comienzo de 
las obras para adecuar el programa de trabajo.  

A la hora de realizar el diagrama de barras no se ha tenido en cuenta la tramificación de 
las obras corresponde a cada actividad debido a que los tramos se pueden ejecutar de 
forma independiente. 

Con todo y como se puede ver en el diagrama adjuntado a continuación, la duración de la 
obra es de 4 meses. 



Nº Actividad Duración

1 ACONDICIONAMIENTO CARRETERA (MAÇANET DE L 86 días?
2 TRABAJO PREVIOS 6 días
3 ACTA DE REPLANTEO 1 día

4 TRASLADODE MAQUINARIA 5 días

5 EJECUCIÓN DE LA OBRA 80 días?
6 DEMOLICIONES Y MOVIMENTOS DE TIERRAS FASE I 21 días

7 Limpieza, de accesos 7 días

8 Excavación 12 días

9 Demolición de Muro 2 días

10 Rellenos 6 días

11 DEMOLICIONES Y MOVIMENTOS DE TIERRAS FASE II 10 días

12 Limpieza de accesos 4 días

13 Excavación 6 días

14 Rellenos 4 días

15 SERVICIOS AFECTADOS 38 días

16 Acuerdos Compañía 30 días

17 Excavación 5 días

18 Colocación Tubos 2 días

19 Comprovaciónes y puesta de servicio 1 día

20 DRENAJES 27 días

21 Excavación 7 días

22 Colocación colectores 7 días

23 Colocación de tubos dren 8 días

24 Pozo de registro 3 días

25 Formación de cuneta 5 días

26 FIRMES Y PAVIMENTOS FASE I 6 días

27 Compactación de explanada 1 día

28 Base de zahorra artificial 2 días

29 Riego de imprimación 1 día

30 Mezcla Bituminosa G-20 2 días

31 FIRMES Y PAVIMENTOS FASE II 6 días?

32 Compactación de explanada 1 día

33 Base de zahorra artificial 2 días

34 Riego de imprimación 1 día?

35 Mezcla Bituminosa G-20 2 días

36 CAPA RODADURA 3 días

37 Riego de adherencia emulsión cationica ECR-1 1 día

38 Mezcla Bituminosa D-12 2 días

39 SUMINISTRO ELECTRICO 37 días

40 Acuerdos con compañía 30 días

41 Excavación 1 día

42 Capa de arena 1 día

43 Colocación Conductores 1 día

44 Relleno y compactación de zanja 1 día

45 Instalación C.G.P 3 días

46 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 24 días

47 Excavación 5 días

48 Capa de arena 2 días

49 Instalación de Conductores 2 días

50 Relleno y compantación de zanja 3 días

51 Instalación de Columna e iluminarias 1 día

52 Instalación cuadro de alumbrado público 1 día

53 Legalizaciones y puesta en servicio 10 días

54 SEÑALIZACIÓN 80 días

55 Señalización provisional 73 días

56 Señalización definitiva 7 días

57 CONTROL DE CALIDAD 85 días

58 SEGURIDAD Y SALUD 85 días

59 FIN DE OBRA 0 días

S-3 S-2 S-1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18
es -1 mes 1 mes 2 mes 3 mes 4

Tasca

Progrés de la tasca

Tasca crítica

Progrés de la tasca crítica

Fita

Resum

Tasca resumida

Tasca crítica resumida

Fita resumida

Progrés resumit

Divisió

Tasques externes

Resum del projecte
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ANEJO NÚM. 12 FASES DE OBRA 
 
1. OBJETIVO 
 

El objetivo de este apartado es definir las obras que se han de realizar para establecer la 

señalización (vertical, horizontal y balizamiento) y de la seguridad vial (barrera de seguridad).  

Las obras a realizar comprenden el ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRERTERA DE ACCESO 
AL POLÍGONO INDUSTRIAL “PUIGTIÓ”, DESDE LA ROTONDA DE LA AVENIDA 
MONTSERRAT HASTA LA ENTRADA DEL POLÍGONO EN MAÇANET DE LA SELVA.  

El tramo está clasificado como una carretera convencional de calzada única con dos sentidos de 

circulación (un carril por cada sentido). 

La velocidad de proyecto es de 50 Km/h. la sección tipo consta de una carril de 3,0 m de ancho 

por cada sentido de circulación y aceras de 1,75 por un lado y 1,50 por el otro lado de la calzada.  

 

2. SEÑALIZACIÓN VERTICAL  
 
2.1 SEÑALES 
Las señales se identifican por la numeración del catálogo de la Dirección General de 

Carreteras del Ministerio de Fomento.  

Los criterios de diseño están expuesto en la Norma 8.1-IC/91 “Señalización vertical” de 28 

de desembre de 1999 que publica la misma Dirección General de Carreteras del 

Ministerio de Fomento. 

Para la definición de la mayoría de señales se ha considerado la normativa para la 

señalización de carreteras convencionales con velocidad de proyecto de menos de 80 

Km/h y aceras de 1,50 m. Se obtienen las dimensiones de señales que se muestran a 

continuación:  

________________________________________________________________ 

TIPO SEÑAL     DIMENSIONES  
________________________________________________________________ 
 
Señales triangulares:     lado    1,350 m  
Señales circulares:     diámetro    0,900 m  
Señales octogonales     lado    0,900 m  
Señales cuadradas:     lado   0,900 m  
Señales rectangulares:     ancho    0,900 m  

Altura    1,350 m  
________________________________________________________________ 
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Las señales estarán colocadas sobre una capa de acero galvanizado de 1,8 mm (+ 0,20) 

de grueso. Estas características deben cumplir las especificaciones del Pliego de 

Prescripciones (Documento núm. 3).  

Los palos de sustentación de las señales serán de acero galvanizado, con 

especificaciones del Pliego de Prescripciones (Documento núm.3). 

La tipología de soporte y cimentaciones se detalla a continuación:  

 
Altura de instalación:   1,50 m per sobre de la calzada  
Tipo de suporte:  palo de acero galvanizado de 80 x 40 mm y 2 mm de grueso para 

una señal tipo.  
P y R en un palo  
Palo de acero galvanizado de 100 x 50 mm y 3 mm de grueso para 
una señal tipo.  
S y para a dos señales en un palo.  

Cimentación:    0,40 x 0,40 x 0,60 m para una señal en un palo  
0,50 x 0,50 x 0,70 m para dos señales en un palo  

 

La situación en planta de las señales es la indicada en los planos (Documento núm 2).  

La situación de las señales será tal que el arcén más próximo a la señal se situará a un 

mínimo de 0,50 m del arcén de restricción más cercano de la calzada y un mínimo de 2,5 

m del arcén del carril más cercano, siempre que eso no reduzca la visibilidad disponible. 

La reflexión de las señales de código debe ser uniforme nivel 1 y en señales de 

advertencia de peligro, prioridad y prohibición de entrada necesariamente de nivel 2, 

mientras que será de nivel 3 en las rotondas.  

Cabe destacar que solo se colocará señal de STOP en las incorporaciones de caminos 

relevantes y que todo se encuentra especificado en los Planos (Documento núm. 2). 

 

2.2 CARTELES  
 

Los carteles se instalarán de aluminio, incluyendo los soportes, según indica los nuevos 

criterios de señalización vertical, para los carteles de pre señalización, dirección y 

confirmación y las demás señales verticales también son las mismas indicaciones.  

Los paneles son placas abiertas perimetralmente mediante un doble pliego con un grueso 

entre la cara rotulada y la parte posterior del pliego de 30 mm.  

Los soportes se han dimensionado siguiendo estos criterios, tal como indica la tabla 

adjunta. Para hacer los cálculos se considera tanto el peso propio del panel mayorado en 
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1,33, el viento mayorado en 1,50 (comarca del Girones y La Selva) y la acción térmica 

mayorada en 1,33 en los casos que tienen dos soportes, tal como dice la Norma UNE 

135311. La altura de los soportes se harán de verificar en obra y ajustarlas, y volver a 

calcular su categoría resistente.  

La altura de los paneles será de 2,20 m y estará a una distancia mínima de 0,50 m del 

límite del arcén de calzada y a un mínimo de 2,5 m del arcén más cercano. Su situación 

en planta se encuentra en los Planos (Documento núm. 2). 
 

3. SEÑALIZACION HORIZONTAL 
 

3.1 CRITERIOS GENERALES 
 

La señalización horizontal se ha definido de acuerdo con la "Instrucción 8.2-IC. Marcas 

viales "del MOPU. Todas las marcas viales definidas son de color blanco y reflexivo. La 

reflectancia se consigue mediante la mezcla en la pintura de microesferas reflectantes, 

con las proporciones y características indicadas en el Pliego de Prescripciones 

Particulares del Proyecto. (Documento núm. 3). 

 

Los diferentes tipos de marcas viales utilizadas se subdividen en los siguientes apartados: 

Marcas viales longitudinales. 

Marcas viales transversales. 

Flechas, inscripciones y cebra. 

 

3.2 MARCAS VIALES LONGITUDINALES 
 

La velocidad de proyecto utilizada es inferior a 80 Km / h. Las marcas viales utilizadas son  

Líneas longitudinales discontinuas: 

 

o M-1.2: Línea blanca discontinua de trazo 3,5 m, separación de 9,00 my de 0,10 m 

de anchura, para la separación de carriles normales de diferente sentido de 

circulación. 

o M-1.3: Línea blanca discontinua de trazo 2 m, separación de 5,5 my de 0,10 m de 

anchura, para la separación de carriles normales de diferente sentido de 

circulación. 
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o M-1.7: Línea blanca discontinua de trazo de 1,00 m, separación de 1,00 m. de 0,30 

m de anchura, para la separación de carriles de entrada o de salida donde 

normalmente está prevista una aceleración o desaceleración de los vehículos. 

o M-1.10: Línea blanca discontinua de trazo 2 m, separación de 1,00 m. de 0,10 m de 

anchura, para preaviso de línea continua que prohíbe el adelantamiento. 

o M-01:12: Línea blanca discontinua de trazo 1,00 m, separación de 2,00 my de 0,15 

m de anchura, para cerca de calzada de acceso a un camino. 

o Líneas longitudinales continúas: 

o M-2.2: Línea blanca continúa de 0,10 m de anchura, para separación de carriles de 

diferente sentido para indicar la prohibición de adelantamiento por no disponer la 

visibilidad necesaria. 

o M-2.4: Línea blanca continúa de 0,30 m de anchura, para separación de carriles de 

entrada o de salida en el que normalmente está prevista una aceleración o 

desaceleración de los vehículos. 

o M-2.6: Línea blanca continúa de 0,10 m de ancho, para delimitar el margen de la 

calzada. 

o M-3.3: Línea blanca continúa de 0,10 m de anchura, para separar sentidos de 

circulación y para indicar la prohibición de adelantamiento a los vehículos situados 

en el carril contiguo a la marca continúa. 

 

En los planos están dibujadas con detalle todas las marcas viales que se han adoptado 

para este proyecto. La determinación de los tramos de prohibición de adelantamiento se 

ha realizado de acuerdo con la Norma 3.1-IC (Trazado) y la Norma 8.2-IC (Marcas viales), 

con la consideración de los siguientes parámetros: 

 

-Velocidad de proyecto: 80 km / h 

- Distancia de visibilidad para prohibir anticipo: 310 m 

-Distancia de visibilidad para finalizar la prohibición: 175 m 

- Mínima distancia entre prohibido de avance: 340 m 

- Longitud de preaviso: 175 m 

A pesar de estas consideraciones, la colocación definitiva de las señales dependerá del 

estado de la visibilidad "in situ" una vez se hayan ejecutado las obras. 
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Los tramos en que se establezca la prohibición de adelantamiento, irán precedidos por 

flechas de retorno. 

Se incluye, al final del anexo, los listados del estudio de visibilidad hecho según los dos 

sentidos de circulación, el cual estudia la visibilidad cada 5m teniendo en cuenta los 

ángulos de tolerancia horizontal y vertical y la distancia entre el punto de vista del 

observador y el de la referencia. Este listado es para una velocidad de proyecto de 80 Km 

/ y teniendo en cuenta que en las poblaciones no es permitido adelantar y la máxima 

velocidad es de 50 Km / h. 

 

3.3 MARCAS VIALES TRANSVERSALES 
 

Indican la obligatoriedad de detención o de ceder el paso de un vehículo al llegar a una 

intersección con otra vía o paso de peatones. 

Líneas transversales continúas: 

o M-4.1: Línea blanca de 0,40 m de anchura. Indica obligatoriedad de detenerse en 

presencia de una señal de "STOP" o semáforo. 

o M-4.3: Marca de paso de peatones. Son franjas de 4 m de ancho con una 

separación entre ellas de 0,50 m. 

o Líneas transversales discontinuas: 

o M-4.2: Línea blanca de trazo 0,80 m, de separación de 0,40 my de 0,40 m de 

anchura. Indica obligatoriedad de ceder el paso en presencia de una señal o marca 

de "CEDA EL PASO". 

 

3.4 FLECHAS, INSCRIPCIONES Y CEBRA 
 

o M-5.1: Flechas de dirección o de selección de carriles de color blanco, según las 

dimensiones indicadas en los planos de detalles. 

o M-5.3: Flechas de cambio de carril de color blanco, según las dimensiones 

indicadas en los planos de detalles. 

o M-5.4: Flechas de fin de carril de color blanco, según las dimensiones indicadas en 

los planos de detalles. 

o M-5.5: Flechas de retorno de color blanco que indica la proximidad de una línea 

continua, según las dimensiones indicadas en los planos de detalles. 
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o M-6.3: Señal horizontal de color blanco que indica al conductor la obligatoriedad de 

detener el vehículo ante una próxima línea de detención, según las dimensiones 

indicadas en los planos de detalles. 

o M-6.5: Señal horizontal de color blanco que indica al conductor la obligatoriedad de 

ceder el paso a los vehículos que circulen por la calzada a la que se aproxima, 

según las dimensiones indicadas en los planos de detalles. 

o M-7.1 a, b, c: Zebra, con las dimensiones indicadas en el plano de detalles. Sirve 

para resaltar las zonas de pavimento excluidas al tráfico. Las bandas de cebra son 

de 1,00 m de anchura y la separación es de 2,50 m. 

 

4 BALIZAMIENTO 
 

Los criterios de diseño siguen todo lo expuesto en la Norma 8.1-IC/91 "Señalización 

vertical" de 28 de diciembre de 1999 que publica la propia Dirección General de 

Carreteras del Ministerio de Fomento y la "Propuesta de Criterios de balizamiento" de 

junio de 2004 del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalidad 

de Cataluña. 

En los lugares en donde haya barrera de seguridad tipo Bion se colocará captafaros 

reflectantes ámbar y blanco, a la derecha y a la izquierda de la marcha, respectivamente. 

La altura del centro geométrico del reflectante será de unos 60 cm, coincidiendo con el eje 

de simetría de la Bion y la separación de los captafaros será de 4 m. 
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ANEJO NÚM.13 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
La justificación de precios se ha realizado teniendo en cuenta los gastos laborales del convenio 

colectivo de la provincia de Barcelona, así como los costos actuales de materiales y maquinarias 

según el banco de precios del ITEC. 

 

Se adjunta la lista obtenida del programa ITEQ de presupuestos utilizado. 

La presente justificación de precios consta de: 

 

 Mano de obra:    12 elementos 

 Maquinaria:     34 elementos 

 Materiales:     73 elementos 

 Elementos compuestos:     5 partidas 

 Partidas de obra:    63 partidas 

 Partidas alzada:     5 partidas 
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MANO DE OBRA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €16,41965H Cap de collaA0111000

 €21,99000h Oficial 1aA0121000

 €21,99000h Oficial 1a paletaA0122000

 €21,99000h Oficial 1a ferrallistaA0124000

 €22,72000h Oficial 1a electricistaA012H000

 €22,72000h Oficial 1a muntadorA012M000

 €21,99000h Oficial 1a d'obra públicaA012N000

 €19,53000h Ajudant ferrallistaA0134000

 €19,50000h Ajudant electricistaA013H000

 €18,39000h ManobreA0140000

 €19,03000h Manobre especialistaA0150000

 €18,83000h Peó jardinerA016P000



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA DE ACCESO AL 
POLIGONO INDUSTRIAL “PUIGTIO”, DESDE LA ROTONDA DE LA AVENIDA MONTSERRAT HASTA 
LA ENTRADA DEL POLIGONO EN MAÇANET DE LA SELVA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAQUINARIA 

  



PROJECTE CONSTRUCTIU D´ACONDICIONAMENT DE LA CARRETERA D´ACCÉS AL POLÍGON
´´PUIGTIÓ´´ DES DE LA ROTONDA DE L´AVINGUDA MONTSERRAT FINS L´ENTRADA DEL AL POLÍGON.
T.M. MAÇANET DE LA SELVA

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 2

MAQUINARIA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €16,28000h Compressor amb dos martells pneumàticsC1101200

 €19,72000h Compressor amb tres martells pneumàticsC1101300

 €67,07000h Retroexcavadora amb martell trencadorC1105A00

 €2,88000h Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/hC110A0G0

 €124,54000h Carro de perforació HC-350C110D000

 €14,21000h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a
tallar

C110U070

 €89,40000H Fresadora de pavimentC110U080

 €42,82000h Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida mitjanaC1311120

 €54,69210h Pala carregadora sobre erugues, de mida mitjanaC1311220

 €41,12000h Retroexcavadora petitaC1315010

 €58,74000h Retroexcavadora mitjanaC1315020

 €33,28970H Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-966 o similar
equivalent

C131U001

 €48,57000h Motoanivelladora, de mida petitaC1331100

 €49,07000h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 tC1335080

 €64,40000h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0

 €11,82000h Picó vibrant dúplex de 1300 kgC133A030

 €8,35000h Picó vibrant amb placa de 60 cmC133A0K0

 €31,42000h Camió per a transport de 7 tC1501700

 €22,09940H Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)C15018U1

 €41,44000h Camió cisterna de 8 m3C1502E00

 €44,75000h Camió gruaC1503000

 €47,10000h Camión grúa de 5 tC1503500

 €37,91000h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màximC1504R00

 €27,42000h Camió cisterna per a reg asfàlticC1702D00

 €1,68000h Formigonera de 165 lC1705600

 €2,72000h Formigonera de 250 lC1705700

 €52,30000h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B00

 €58,20000h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

C170D0A0

 €39,77000h Escombradora autopropulsadaC170E000

 €12,11000h Equip de maquinaria de serra de disc de diamant per a
tallar

C170H000
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MAQUINARIA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €37,25000h Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsadaC1B02A00

 €28,49000h Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament
manual

C1B02B00

 €0,59494h Esbrossadora de capçal de serraCR113000

 €2,99000h MotosierraCRE23000
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MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €1,01000m3 AiguaB0111000

 €3,91000kg Dinamita amb part proporcional de metxa i detonantB0211000

 €17,50000t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB0311010

 €19,68000t Sorra de pedrera de pedra granítica per a mortersB0312020

 €13,48000t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mmB0312500

 €15,43000t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

B0331Q10

 €18,41000t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drensB0332020

 €19,78000m3 Tot-u artificialB0372000

 €9,50000m3 Terra seleccionadaB03D1000

 €5,63000m3 Terra adequadaB03D5000

 €94,44000t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €75,80000t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5, en sacsB0514301

 €0,10000kg Calç aèria CL 90 per a construccióB0532310

 €0,32000kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1B0552420

 €0,47000kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECIB0552B00

 €61,00000m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

B060U310

 €62,00000m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B0641080

 €59,00000m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B0641090

 €61,00000m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B064300C

 €28,87000t Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granelB0704200

 €1,06000kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mmB0A14200

 €1,15000kg Clau acerB0A31000

 €0,65000kg Acer en barres corrugades B 400 S de límit elàstic >=
400 N/mm2

B0B27000

 €0,43000m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €1,01000u Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó d'enllumenat
de 38x38x55 cm, per a 150 usos

B0DF7G0A

 €2,27000l DesencofrantB0DZA000
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MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €0,19000U Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestirB0F1D2A1

 €3,12000M3 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus
de formigó o aglomerat (residus inerts)

B2RA6110

 €2,10000m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no
teixit, lligat térmicament de 300 a 350 g/m2

B7B137J0

 €7,44000kg Pintura reflectora per a senyalitzacióB8ZB1000

 €4,50000m Peça recta de formigó per a vorades, doble capa
calçada tipus T2A de 30x15 cm classe R 3,5 (UNE
127025)

B965A7C0

 €52,35000t Mescla bituminosa contínua en calent de composició
densa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració

B9H12110

 €45,00000t Mescla bituminosa en calent de composició grossa
G-20 amb granulat calcari i betum asfàltic de
penetració

B9H1D210

 €5,20000m Cinta d'abalisament reflectoraBBC1A000

 €29,75000u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per
a 2 usos

BBL11102

 €35,54000u Placa circular, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per
a 2 usos

BBL12602

 €71,96000u Placa circular, de D 90 cm, amb pintura reflectant, per
a 2 usos

BBL12702

 €56,13000U Placa triangular, de 70 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d´intensitat

BBM11102

 €56,56000u Placa circular, de D 60 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat

BBM12602

 €3,61000kg Microesferes de vidreBBM1M000

 €14,48000m Suport de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, per a
senyalització vertical

BBMZ1A20

 €1,33000m Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 100
mm de diàmetre

BD5B1A00

 €18,76000m Tub de formigó de diàmetre 60 cmBD75D000

 €21,42000m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
autoportant amb unió elàstica amb massilla adhesiva
de poliuretà

BD7FA370

 €22,33000m Tub de polietilè de 500 mm de diàmetre nominal amb
unió encolada amb adhesiu

BD7FC030

 €4,13000m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal amb unió
encolada amb adhesiu

BD7FC200

 €28,56000m Tub de PVC de 500 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
autoportant amb unió elàstica amb massilla adhesiva
de poliuretà

BD7FC370
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MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €39,54000m Tub de PVC de 600 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
autoportant amb unió elàstica amb massilla adhesiva
de poliuretà

BD7FD370

 €39,16000u Con de formigó prefabricat de 100X60X60 cm de
dimensions per a brocal de pou, amb junt encadellat

BDD1U080

 €62,84000u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa de
D 70 cm i 145 kg de pes

BDDZ3150

 €3,25000u Graó per a pou de registre de material acer galvanitzat,
de 300x300x300 mm, amb rodó de D 18 mm

BDDZ51A0

 €13,55000u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm
i classe C250 segons norma UNE-EN 124

BDKZH5C0

 €4.589,26000u Quadre General de Protecció per xarxa d'enllumenat.BG1115DD

 €895,00000u Caixa general de protecció de fusibles de polièster
reforçat amb borns bimetàl.lics.

BG112590

 €355,00000U Nínxol per a col·locació de comptador elèctricBG11D011

 €254,00000u Mòdul T-2.BG11FR33

 €1.255,35000u Armari d'acer inoxidable metàl.lic des de 500x600x120
fins a 700x900x120 mm, per a servei exterior

BG1A0620

 €1,43000m Tub corbable corrugat de polietilè, de 90 de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
per a canalitzacions soterrades

BG22TH10

 €0,51000m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
unipolar de secció 1x6 mm2

BG311500

 €0,80000m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
unipolar de secció 1x10 mm2

BG311600

 €1,26000m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
unipolar de secció 1x16 mm2

BG311700

 €0,23000m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x6 mm2BG380500

 €2,52000m Conductor d'alumini designació UNE VV 0,6/1 KV,
unipolar de secció 1x150 mm2

BG391E00

 €3,92000m Conductor d'alumini designació UNE VV 0,6/1 KV,
unipolar de secció 1x240 mm2

BG391G00

 €10,50000u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm

BGD12220

 €0,11000u Cinta de senyalitzacióBGH14T5S

 €0,74000u Plaques de senyalització amb anagrama !PERILL
CABLES ELÈCTRICS!

BGH1887J

 €0,13000u Part proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

BGY38000
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MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €3,78000u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

BGYD1000

 €248,80000u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 8 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta

BHM11L22

 €290,00000u JCH-250/CC-V. Lluminària Carandini mod. JCH-250 de
vidre pla templat, clase I, armadura i tapa superior
d'alumini injectat i pintat, conjunt reflector d'alumini
anodizat, cubeta de tancament de vidre pla templat
segellat amb silicona, accés a l'equip y a la làmpada
per la part superior, grau de protecció grup òptic IP-66.

BHN32C80

 €222,03000u Llumenera simètrica amb difusor troncocònic de
plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta
de 150 W, de preu superior, amb bastidor metàl.lic,
cúpula reflectora i allotjament per a equip

BHN85C40

 €37,56000u Part proporcional d'accessoris per a columnesBHWM1000
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ELEMENTOS COMPUESTOS

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €65,19430m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S/32,5 i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

D060M022 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre especialista x =A0150000 0,900 19,03000 17,12700/R

Subtotal... 17,12700 17,12700

Maquinaria:

h Formigonera de 250 l x =C1705700 0,450 2,72000 1,22400/R

Subtotal... 1,22400 1,22400

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,180 1,01000 0,18180
t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons x =B0311010 0,650 17,50000 11,37500
t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20

mm, per a formigons
x =B0331Q10 1,550 15,43000 23,91650

t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5, en sacs x =B0514301 0,150 75,80000 11,37000

Subtotal... 46,84330 46,84330

COSTE  DIRECTO 65,19430

65,19430COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €76,28670m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

D0701641 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 19,03000 19,03000/R

Subtotal... 19,03000 19,03000

Maquinaria:

h Formigonera de 165 l x =C1705600 0,700 1,68000 1,17600/R

Subtotal... 1,17600 1,17600

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,200 1,01000 0,20200
t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters x =B0312020 1,630 19,68000 32,07840
t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons

UNE-EN 197-1, en sacs
x =B0512401 0,250 94,44000 23,61000

Subtotal... 55,89040 55,89040

Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 1,00 19,03000 0,19030%

Subtotal... 0,19030 0,19030
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ELEMENTOS COMPUESTOS

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

COSTE  DIRECTO 76,28670

76,28670COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €79,12560m3 Morter de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S i
sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

D0701821 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 19,03000 19,03000/R

Subtotal... 19,03000 19,03000

Maquinaria:

h Formigonera de 165 l x =C1705600 0,700 1,68000 1,17600/R

Subtotal... 1,17600 1,17600

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,200 1,01000 0,20200
t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters x =B0312020 1,520 19,68000 29,91360
t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5, en sacs x =B0514301 0,380 75,80000 28,80400

Subtotal... 58,91960 58,91960

COSTE  DIRECTO 79,12560

79,12560COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €106,67190m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

D070A4D1 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre especialista x =A0150000 1,050 19,03000 19,98150/R

Subtotal... 19,98150 19,98150

Maquinaria:

h Formigonera de 165 l x =C1705600 0,725 1,68000 1,21800/R

Subtotal... 1,21800 1,21800

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,200 1,01000 0,20200
t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters x =B0312020 1,530 19,68000 30,11040
t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5, en sacs x =B0514301 0,200 75,80000 15,16000
kg Calç aèria CL 90 per a construcció x =B0532310 400,000 0,10000 40,00000

Subtotal... 85,47240 85,47240



PROJECTE CONSTRUCTIU D´ACONDICIONAMENT DE LA CARRETERA D´ACCÉS AL POLÍGON
´´PUIGTIÓ´´ DES DE LA ROTONDA DE L´AVINGUDA MONTSERRAT FINS L´ENTRADA DEL AL POLÍGON.
T.M. MAÇANET DE LA SELVA

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 10

ELEMENTOS COMPUESTOS

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

COSTE  DIRECTO 106,67190

106,67190COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €0,90278kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B 400 S, de límit elàstic >= 400 N/mm2

D0B27100 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a ferrallista x =A0124000 0,005 21,99000 0,10995/R
h Ajudant ferrallista x =A0134000 0,005 19,53000 0,09765/R

Subtotal... 0,20760 0,20760

Materiales:

kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm x =B0A14200 0,010 1,06000 0,01060
kg Acer en barres corrugades B 400 S de límit elàstic >= 400

N/mm2
x =B0B27000 1,050 0,65000 0,68250

Subtotal... 0,69310 0,69310

Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 1,00 0,20800 0,00208%

Subtotal... 0,00208 0,00208

COSTE  DIRECTO 0,90278

0,90278COSTE EJECUCIÓN MATERIAL



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA DE ACCESO AL 
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PROJECTE CONSTRUCTIU D´ACONDICIONAMENT DE LA CARRETERA D´ACCÉS AL POLÍGON
´´PUIGTIÓ´´ DES DE LA ROTONDA DE L´AVINGUDA MONTSERRAT FINS L´ENTRADA DEL AL POLÍGON.
T.M. MAÇANET DE LA SELVA

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 11

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

€3,52m Tall amb serra de disc de paviment de mescles
bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

G219Q105 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,060 21,99000 1,31940/R
h Manobre especialista x =A0150000 0,060 19,03000 1,14180/R

Subtotal... 2,46120 2,46120

Maquinaria:

h Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h x =C110A0G0 0,060 2,88000 0,17280/R
h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar x =C110U070 0,060 14,21000 0,85260/R

Subtotal... 1,02540 1,02540

Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 1,50 2,46133 0,03692%

Subtotal... 0,03692 0,03692

COSTE  DIRECTO 3,52352

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,52352COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€73,66u Brocal per a pou format per un con asimètric de
formigó prefabricat de dimensions 100X60X60 cm,
amb junt encadellat, col·locat sobre anell de pou de
registre, inclús segellat de junts i rebut de graons amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigó de
165 l

GDD1U080 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a d'obra pública x =A012N000 0,550 21,99000 12,09450/R
h Manobre x =A0140000 0,550 18,39000 10,11450/R

Subtotal... 22,20900 22,20900

Maquinaria:

h Camió grua x =C1503000 0,110 44,75000 4,92250/R

Subtotal... 4,92250 4,92250

Materiales:

u Con de formigó prefabricat de 100X60X60 cm de dimensions
per a brocal de pou, amb junt encadellat

x =BDD1U080 1,000 39,16000 39,16000

u Graó per a pou de registre de material acer galvanitzat, de
300x300x300 mm, amb rodó de D 18 mm

x =BDDZ51A0 2,000 3,25000 6,50000

m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S, calç i
sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

x =D070A4D1 0,005 106,67190 0,53336

Subtotal... 46,19336 46,19336

Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 1,50 22,20933 0,33314%

Subtotal... 0,33314 0,33314



PROJECTE CONSTRUCTIU D´ACONDICIONAMENT DE LA CARRETERA D´ACCÉS AL POLÍGON
´´PUIGTIÓ´´ DES DE LA ROTONDA DE L´AVINGUDA MONTSERRAT FINS L´ENTRADA DEL AL POLÍGON.
T.M. MAÇANET DE LA SELVA

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 12

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

COSTE  DIRECTO 73,65800

0,00%DESPESES INDIRECTES

73,65800COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€2,70m Subministrament i col.locació en rasa de placa per
anagrama !PERILL CABLES ELÈCTRICS! i cinta de
senyalització per a protecció de línies subterrànies de
MT.

EG524854 Rend.: 2,287P- 1

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,100 22,72000 0,99344/R
h Ajudant electricista x =A013H000 0,100 19,50000 0,85265/R

Subtotal... 1,84609 1,84609

Materiales:

u Cinta de senyalització x =BGH14T5S 1,000 0,11000 0,11000
u Plaques de senyalització amb anagrama !PERILL CABLES

ELÈCTRICS!
x =BGH1887J 1,000 0,74000 0,74000

Subtotal... 0,85000 0,85000

COSTE  DIRECTO 2,69609

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,69609COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€12,02m3 Excavació de rasa de fins a 2 m de fondària i fins a 1
m d'amplària en el fons, inclos roca, amb martell
trencador i càrrega mecànica del material excavat

F2211E42 Rend.: 1,319P- 2

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,050 21,99000 0,83359/R
h Manobre x =A0140000 0,050 18,39000 0,69712/R
h Manobre especialista x =A0150000 0,100 19,03000 1,44276/R

Subtotal... 2,97347 2,97347

Maquinaria:

h Compressor amb tres martells pneumàtics x =C1101300 0,050 19,72000 0,74754/R
h Carro de perforació HC-350 x =C110D000 0,037 124,54000 3,49354/R
h Retroexcavadora mitjana x =C1315020 0,020 58,74000 0,89067/R

Subtotal... 5,13175 5,13175

Materiales:

kg Dinamita amb part proporcional de metxa i detonant x =B0211000 1,000 3,91000 3,91000

Subtotal... 3,91000 3,91000
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 13

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

COSTE  DIRECTO 12,01522

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,01522COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€14,76m3 Excavació de rasa, en roca, amb martell trencadorF2225870 Rend.: 1,000P- 3
Unidades Precio Parcial Importe€

Maquinaria:

h Retroexcavadora amb martell trencador x =C1105A00 0,220 67,07000 14,75540/R

Subtotal... 14,75540 14,75540

COSTE  DIRECTO 14,75540

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,75540COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€4,61m3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè
amb material adequat, en tongades de fins a 25 cm,
amb una compactació del 95% del PN

F2264702 Rend.: 1,000P- 4

Unidades Precio Parcial Importe€

Maquinaria:

h Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida mitjana x =C1311120 0,040 42,82000 1,71280/R
h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t x =C13350C0 0,045 64,40000 2,89800/R

Subtotal... 4,61080 4,61080

COSTE  DIRECTO 4,61080

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,61080COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€4,21m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima
0.6 m, amb compactació del 95% PM

F227500F Rend.: 1,000P- 5

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 0,065 18,39000 1,19535/R
h Manobre especialista x =A0150000 0,110 19,03000 2,09330/R

Subtotal... 3,28865 3,28865

Maquinaria:

h Picó vibrant amb placa de 60 cm x =C133A0K0 0,110 8,35000 0,91850/R

Subtotal... 0,91850 0,91850
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T.M. MAÇANET DE LA SELVA

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 14

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

COSTE  DIRECTO 4,20715

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,20715COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€16,76m3 Subministrament i col·locació de llit de sorra per
asentament de tubs co·locat al fons de la rasa.

F2281155 Rend.: 1,811P- 6

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

H Cap de colla x =A0111000 0,500 16,41965 4,53331/R
h Manobre x =A0140000 0,500 18,39000 5,07731/R

Subtotal... 9,61062 9,61062

Maquinaria:

h Retroexcavadora amb martell trencador x =C1105A00 0,020 67,07000 0,74070/R
h Camió per a transport de 7 t x =C1501700 0,020 31,42000 0,34699/R

Subtotal... 1,08769 1,08769

Materiales:

t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mm x =B0312500 0,450 13,48000 6,06600

Subtotal... 6,06600 6,06600

COSTE  DIRECTO 16,76431

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,76431COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€17,88m3 Rebliment i piconatge de rasa amb material
seleccionat, en tongades de gruix fins a 15 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

F228AB0F Rend.: 1,663P- 7

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre especialista x =A0150000 0,180 19,03000 2,05977/R

Subtotal... 2,05977 2,05977

Maquinaria:

h Retroexcavadora mitjana x =C1315020 0,100 58,74000 3,53217/R
h Picó vibrant dúplex de 1300 kg x =C133A030 0,180 11,82000 1,27937/R
h Camió per a transport de 7 t x =C1501700 0,080 31,42000 1,51149/R

Subtotal... 6,32303 6,32303

Materiales:

m3 Terra seleccionada x =B03D1000 1,000 9,50000 9,50000

Subtotal... 9,50000 9,50000
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 15

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

COSTE  DIRECTO 17,88280

0,00%DESPESES INDIRECTES

17,88280COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€3,14m3 Transport de terres i runa, amb un recorregut màxim
de 10 km i temps d'espera per a la càrrega, amb camió
per a transport de 7 t

F2411330 Rend.: 1,000P- 8

Unidades Precio Parcial Importe€

Maquinaria:

h Camió per a transport de 7 t x =C1501700 0,100 31,42000 3,14200/R

Subtotal... 3,14200 3,14200

COSTE  DIRECTO 3,14200

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,14200COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€5,63m3 Subministrament de terra adequada d'aportacióF2A15000 Rend.: 1,000P- 9
Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

m3 Terra adequada x =B03D5000 1,000 5,63000 5,63000

Subtotal... 5,63000 5,63000

COSTE  DIRECTO 5,63000

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,63000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€3,12m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus
de formigó o aglomerat i terres

F2RA6110 Rend.: 1,000P- 10

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

M3 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de
formigó o aglomerat (residus inerts)

x =B2RA6110 1,000 3,12000 3,12000

Subtotal... 3,12000 3,12000

COSTE  DIRECTO 3,12000

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,12000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 16

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

€26,87m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 98 % del PM

F931201J Rend.: 0,580P- 11

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 0,025 18,39000 0,79267/R

Subtotal... 0,79267 0,79267

Maquinaria:

h Motoanivelladora, de mida petita x =C1331100 0,035 48,57000 2,93095/R
h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t x =C13350C0 0,035 64,40000 3,88621/R
h Camió cisterna de 8 m3 x =C1502E00 0,020 41,44000 1,42897/R

Subtotal... 8,24613 8,24613

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,025 1,01000 0,02525
m3 Tot-u artificial x =B0372000 0,900 19,78000 17,80200

Subtotal... 17,82725 17,82725

COSTE  DIRECTO 26,86605

0,00%DESPESES INDIRECTES

26,86605COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€2,49m Tall amb serra de disc de paviment de mescles
bituminoses o formigó, fins a un fondaria de 20cm

F9GZ2524 Rend.: 1,000P- 12

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre especialista x =A0150000 0,080 19,03000 1,52240/R

Subtotal... 1,52240 1,52240

Maquinaria:

h Equip de maquinaria de serra de disc de diamant per a tallar x =C170H000 0,080 12,11000 0,96880/R

Subtotal... 0,96880 0,96880

COSTE  DIRECTO 2,49120

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,49120COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €55,23u Anivellament de les tapes de pous de registre existents
fins a la nova cota de rasant, inclòs l'extracció, el
rejuntat i l'aixecament de les mateixes.

F9H115P5 Rend.: 1,000P- 13
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 17

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

€0,61m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
ECI, amb dotació 1 kg/m2

F9J12X40 Rend.: 1,000P- 14

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre especialista x =A0150000 0,003 19,03000 0,05709/R

Subtotal... 0,05709 0,05709

Maquinaria:

h Camió cisterna per a reg asfàltic x =C1702D00 0,003 27,42000 0,08226/R

Subtotal... 0,08226 0,08226

Materiales:

kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECI x =B0552B00 1,000 0,47000 0,47000

Subtotal... 0,47000 0,47000

Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 1,50 0,05733 0,00086%

Subtotal... 0,00086 0,00086

COSTE  DIRECTO 0,61021

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,61021COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€0,46m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
ECR-1, amb dotació 1 kg/m2

F9J13R40 Rend.: 1,000P- 15

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre especialista x =A0150000 0,003 19,03000 0,05709/R

Subtotal... 0,05709 0,05709

Maquinaria:

h Camió cisterna per a reg asfàltic x =C1702D00 0,003 27,42000 0,08226/R

Subtotal... 0,08226 0,08226

Materiales:

kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1 x =B0552420 1,000 0,32000 0,32000

Subtotal... 0,32000 0,32000

Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 1,50 0,05733 0,00086%

Subtotal... 0,00086 0,00086

COSTE  DIRECTO 0,46021

0,00%DESPESES INDIRECTES
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 18

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

0,46021COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€71,06u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

FBB11111 Rend.: 1,000P- 16

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 0,800 18,39000 14,71200/R

Subtotal... 14,71200 14,71200

Materiales:

U Placa triangular, de 70 cm amb làmina reflectora de nivell 1
d´intensitat

x =BBM11102 1,000 56,13000 56,13000

Subtotal... 56,13000 56,13000

Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 1,50 14,71200 0,22068%

Subtotal... 0,22068 0,22068

COSTE  DIRECTO 71,06268

0,00%DESPESES INDIRECTES

71,06268COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€71,49u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

FBB11251 Rend.: 1,000P- 17

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 0,800 18,39000 14,71200/R

Subtotal... 14,71200 14,71200

Materiales:

u Placa circular, de D 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat

x =BBM12602 1,000 56,56000 56,56000

Subtotal... 56,56000 56,56000

Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 1,50 14,71200 0,22068%

Subtotal... 0,22068 0,22068

COSTE  DIRECTO 71,49268

0,00%DESPESES INDIRECTES

71,49268COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 19

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

€19,35m Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2
mm, col.locat a terra formigonat

FBBZ2320 Rend.: 1,000P- 18

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a paleta x =A0122000 0,050 21,99000 1,09950/R
h Manobre x =A0140000 0,100 18,39000 1,83900/R

Subtotal... 2,93850 2,93850

Materiales:

m Suport de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, per a
senyalització vertical

x =BBMZ1A20 1,000 14,48000 14,48000

m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb
ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5 i granulat de
pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra
amb formigonera de 250 l

x =D060M022 0,029 65,19430 1,89063

Subtotal... 16,37063 16,37063

Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 1,50 2,93867 0,04408%

Subtotal... 0,04408 0,04408

COSTE  DIRECTO 19,35321

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,35321COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€24,79m Protecció per a conducció sota vial, inclusiu
senyalitzatció del creuament, tub de PVC segons
diàmetre i formigó de protecció.

FD95D470 Rend.: 1,000P- 19

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a d'obra pública x =A012N000 0,100 21,99000 2,19900/R
h Manobre x =A0140000 0,100 18,39000 1,83900/R

Subtotal... 4,03800 4,03800

Maquinaria:

h Retroexcavadora mitjana x =C1315020 0,100 58,74000 5,87400/R

Subtotal... 5,87400 5,87400

Materiales:

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

x =B0641080 0,170 62,00000 10,54000

m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal amb unió
encolada amb adhesiu

x =BD7FC200 1,050 4,13000 4,33650

Subtotal... 14,87650 14,87650

COSTE  DIRECTO 24,78850

0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

24,78850COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€51,74u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix
de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre
llit de sorra

FDK254F3 Rend.: 1,000P- 20

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a d'obra pública x =A012N000 1,000 21,99000 21,99000/R
h Manobre x =A0140000 1,000 18,39000 18,39000/R

Subtotal... 40,38000 40,38000

Materiales:

t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mm x =B0312500 0,012 13,48000 0,16176
m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària

màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I

x =B064300C 0,132 61,00000 8,05200

u Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de
38x38x55 cm, per a 150 usos

x =B0DF7G0A 1,007 1,01000 1,01707

U Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir x =B0F1D2A1 8,001 0,19000 1,52019

Subtotal... 10,75102 10,75102

Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 1,50 40,38000 0,60570%

Subtotal... 0,60570 0,60570

COSTE  DIRECTO 51,73672

0,00%DESPESES INDIRECTES

51,73672COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€28,47u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i
classe C250 segons norma UNE-EN 124, col.locat
amb morter

FDKZH5C4 Rend.: 1,000P- 21

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a d'obra pública x =A012N000 0,350 21,99000 7,69650/R
h Manobre x =A0140000 0,350 18,39000 6,43650/R

Subtotal... 14,13300 14,13300

Materiales:

t Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel x =B0704200 0,020 28,87000 0,57740
u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó

de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe C250
segons norma UNE-EN 124

x =BDKZH5C0 1,000 13,55000 13,55000

Subtotal... 14,12740 14,12740

Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 1,50 14,13333 0,21200%
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

Subtotal... 0,21200 0,21200

COSTE  DIRECTO 28,47240

0,00%DESPESES INDIRECTES

28,47240COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€547,15u Nínxol per a col·locació de comptador elèctric de
companyia

FG1A0949 Rend.: 2,000P- 22

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 10,000 22,72000 113,60000/R

Subtotal... 113,60000 113,60000

Maquinaria:

h Camió per a transport de 7 t x =C1501700 5,000 31,42000 78,55000/R

Subtotal... 78,55000 78,55000

Materiales:

U Nínxol per a col·locació de comptador elèctric x =BG11D011 1,000 355,00000 355,00000

Subtotal... 355,00000 355,00000

COSTE  DIRECTO 547,15000

0,00%DESPESES INDIRECTES

547,15000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€2,62m Tub corbable corrugat de polietilè, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

FG22TH1K Rend.: 1,000P- 23

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,033 22,72000 0,74976/R
h Ajudant electricista x =A013H000 0,020 19,50000 0,39000/R

Subtotal... 1,13976 1,13976

Materiales:

m Tub corbable corrugat de polietilè, de 90 de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20
J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions
soterrades

x =BG22TH10 1,020 1,43000 1,45860

Subtotal... 1,45860 1,45860

Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 1,50 1,14000 0,01710%

Subtotal... 0,01710 0,01710
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

COSTE  DIRECTO 2,61546

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,61546COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€2,23m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
unipolar de secció 1x6 mm2, col.locat en tub

FG311506 Rend.: 1,000P- 24

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,040 22,72000 0,90880/R
h Ajudant electricista x =A013H000 0,040 19,50000 0,78000/R

Subtotal... 1,68880 1,68880

Materiales:

m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar
de secció 1x6 mm2

x =BG311500 1,020 0,51000 0,52020

Subtotal... 0,52020 0,52020

Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 1,50 1,68867 0,02533%

Subtotal... 0,02533 0,02533

COSTE  DIRECTO 2,23433

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,23433COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€2,53m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
unipolar de secció 1x10 mm2, col.locat en tub

FG311606 Rend.: 1,000P- 25

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,040 22,72000 0,90880/R
h Ajudant electricista x =A013H000 0,040 19,50000 0,78000/R

Subtotal... 1,68880 1,68880

Materiales:

m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar
de secció 1x10 mm2

x =BG311600 1,020 0,80000 0,81600

Subtotal... 0,81600 0,81600

Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 1,50 1,68867 0,02533%

Subtotal... 0,02533 0,02533

COSTE  DIRECTO 2,53013

0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

2,53013COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€3,43m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
unipolar de secció 1x16 mm2, col.locat en tub

FG311706 Rend.: 1,000P- 26

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,050 22,72000 1,13600/R
h Ajudant electricista x =A013H000 0,050 19,50000 0,97500/R

Subtotal... 2,11100 2,11100

Materiales:

m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar
de secció 1x16 mm2

x =BG311700 1,020 1,26000 1,28520

Subtotal... 1,28520 1,28520

Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 1,50 2,11133 0,03167%

Subtotal... 0,03167 0,03167

COSTE  DIRECTO 3,42787

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,42787COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€8,94m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x6 mm2,
muntat en malla de connexió a terra

FG380507 Rend.: 1,000P- 27

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,200 22,72000 4,54400/R
h Ajudant electricista x =A013H000 0,200 19,50000 3,90000/R

Subtotal... 8,44400 8,44400

Materiales:

m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x6 mm2 x =BG380500 1,020 0,23000 0,23460
u Part proporcional d'elements especials per a conductors de

coure nus
x =BGY38000 1,000 0,13000 0,13000

Subtotal... 0,36460 0,36460

Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 1,50 8,44400 0,12666%

Subtotal... 0,12666 0,12666

COSTE  DIRECTO 8,93526

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,93526COSTE EJECUCIÓN MATERIAL



PROJECTE CONSTRUCTIU D´ACONDICIONAMENT DE LA CARRETERA D´ACCÉS AL POLÍGON
´´PUIGTIÓ´´ DES DE LA ROTONDA DE L´AVINGUDA MONTSERRAT FINS L´ENTRADA DEL AL POLÍGON.
T.M. MAÇANET DE LA SELVA

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 24

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

€7,43m Conductor d'alumini designació UNE VV 0,6/1 KV,
unipolar de secció 1x150 mm2 col.locat en tub

FG391E06 Rend.: 1,000P- 28

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,115 22,72000 2,61280/R
h Ajudant electricista x =A013H000 0,115 19,50000 2,24250/R

Subtotal... 4,85530 4,85530

Materiales:

m Conductor d'alumini designació UNE VV 0,6/1 KV, unipolar de
secció 1x150 mm2

x =BG391E00 1,020 2,52000 2,57040

Subtotal... 2,57040 2,57040

COSTE  DIRECTO 7,42570

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,42570COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€10,43m Conductor d'alumini designació UNE VV 0.6/1 KV,
unipolar de secció 1x240 mm2, col.locat en tub

FG391G06 Rend.: 1,000P- 29

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,150 22,72000 3,40800/R
h Ajudant electricista x =A013H000 0,150 19,50000 2,92500/R

Subtotal... 6,33300 6,33300

Materiales:

m Conductor d'alumini designació UNE VV 0,6/1 KV, unipolar de
secció 1x240 mm2

x =BG391G00 1,020 3,92000 3,99840

Subtotal... 3,99840 3,99840

Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 1,50 6,33333 0,09500%

Subtotal... 0,09500 0,09500

COSTE  DIRECTO 10,42640

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,42640COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€24,26u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària
i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

FGD1222E Rend.: 1,000P- 30

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,233 22,72000 5,29376/R
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
h Ajudant electricista x =A013H000 0,233 19,50000 4,54350/R

Subtotal... 9,83726 9,83726

Materiales:

u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de
1500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm

x =BGD12220 1,000 10,50000 10,50000

u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de
connexió a terra

x =BGYD1000 1,000 3,78000 3,78000

Subtotal... 14,28000 14,28000

Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 1,50 9,83733 0,14756%

Subtotal... 0,14756 0,14756

COSTE  DIRECTO 24,26482

0,00%DESPESES INDIRECTES

24,26482COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€377,67u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 8 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, col.locada sobre dau
de formigó

FHM11L22 Rend.: 1,000P- 31

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,530 22,72000 12,04160/R
h Ajudant electricista x =A013H000 0,530 19,50000 10,33500/R
h Manobre x =A0140000 0,250 18,39000 4,59750/R

Subtotal... 26,97410 26,97410

Maquinaria:

h Camió grua x =C1503000 0,530 44,75000 23,71750/R
h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim x =C1504R00 0,530 37,91000 20,09230/R

Subtotal... 43,80980 43,80980

Materiales:

m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I

x =B0641090 0,341 59,00000 20,11900

u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica,
de 8 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i
porta

x =BHM11L22 1,000 248,80000 248,80000

u Part proporcional d'accessoris per a columnes x =BHWM1000 1,000 37,56000 37,56000

Subtotal... 306,47900 306,47900

Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 1,50 26,97400 0,40461%

Subtotal... 0,40461 0,40461

COSTE  DIRECTO 377,66751

0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

377,66751COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€330,07u JCH-250/GC. Lluminària Carandini mod. JCH-250 de
vidre pla templat, clase II, armadura i tapa superior
d'alumini injectat i pintat, conjunt reflector d'alumini
anodizat, cubeta de tancament de vidre pla templat
segellat amb silicona, accés a l'equip y a la làmpada
per la part superior, grau de protecció grup òptic IP-66.

FHN32C81 Rend.: 1,000P- 32

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,500 22,72000 11,36000/R
h Ajudant electricista x =A013H000 0,500 19,50000 9,75000/R

Subtotal... 21,11000 21,11000

Maquinaria:

h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim x =C1504R00 0,500 37,91000 18,95500/R

Subtotal... 18,95500 18,95500

Materiales:

u JCH-250/CC-V. Lluminària Carandini mod. JCH-250 de vidre
pla templat, clase I, armadura i tapa superior d'alumini injectat i
pintat, conjunt reflector d'alumini anodizat, cubeta de tancament
de vidre pla templat segellat amb silicona, accés a l'equip y a la
làmpada per la part superior, grau de protecció grup òptic
IP-66.

x =BHN32C80 1,000 290,00000 290,00000

Subtotal... 290,00000 290,00000

COSTE  DIRECTO 330,06500

0,00%DESPESES INDIRECTES

330,06500COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€237,03u Llumenera simètrica amb difusor troncocònic de
plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta
de 150 W, de preu superior, amb bastidor metàl.lic,
cúpula reflectora i allotjament per a equip, acoblada al
suport

FHN85C41 Rend.: 1,000P- 33

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,350 22,72000 7,95200/R
h Ajudant electricista x =A013H000 0,350 19,50000 6,82500/R

Subtotal... 14,77700 14,77700

Materiales:

u Llumenera simètrica amb difusor troncocònic de plàstic, amb
làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 150 W, de preu
superior, amb bastidor metàl.lic, cúpula reflectora i allotjament
per a equip

x =BHN85C40 1,000 222,03000 222,03000

Subtotal... 222,03000 222,03000

Otros:
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% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 1,50 14,77733 0,22166%

Subtotal... 0,22166 0,22166

COSTE  DIRECTO 237,02866

0,00%DESPESES INDIRECTES

237,02866COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€7.834,60u Quadre d'enllumenat públic tipus Masterquadre IQ
1319R o similar, amb armari d'acer inoxidable, modul
de copmtadors multifunció preparat per escomesa
multifunció Endesa, regulador de fluxe de 8KVA amb 2
sortides DPR i controlador domòtic domo master amb
comunicació via mobil.

FHO2P41M Rend.: 1,000P- 34

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 12,000 22,72000 272,64000/R
h Ajudant electricista x =A013H000 15,000 19,50000 292,50000/R
h Manobre x =A0140000 15,000 18,39000 275,85000/R

Subtotal... 840,99000 840,99000

Materiales:

u Quadre General de Protecció per xarxa d'enllumenat. x =BG1115DD 1,000 4.589,26000 4.589,26000
u Caixa general de protecció de fusibles de polièster reforçat amb

borns bimetàl.lics.
x =BG112590 1,000 895,00000 895,00000

u Mòdul T-2. x =BG11FR33 1,000 254,00000 254,00000
u Armari d'acer inoxidable metàl.lic des de 500x600x120 fins a

700x900x120 mm, per a servei exterior
x =BG1A0620 1,000 1.255,35000 1.255,35000

Subtotal... 6.993,61000 6.993,61000

COSTE  DIRECTO 7.834,60000

0,00%DESPESES INDIRECTES

7.834,60000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€0,39m2 Esbrossada del terreny amb esbrossadora de capçal
de serra, per a una alçària de brossa de 40 a 70 cm, i
un pendent inferior al 25 %

FR115021 Rend.: 1,000P- 35

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Peó jardiner x =A016P000 0,020 18,83000 0,37660/R

Subtotal... 0,37660 0,37660

Maquinaria:

h Esbrossadora de capçal de serra x =CR113000 0,015 0,59494 0,00892/R

Subtotal... 0,00892 0,00892

Otros:
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% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 1,50 0,37667 0,00565%

Subtotal... 0,00565 0,00565

COSTE  DIRECTO 0,39117

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,39117COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€3,91m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa inclos
base de formigo, amb martell picador

G2194XK3 Rend.: 1,000P- 36

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre especialista x =A0150000 0,144 19,03000 2,74032/R

Subtotal... 2,74032 2,74032

Maquinaria:

h Compressor amb dos martells pneumàtics x =C1101200 0,072 16,28000 1,17216/R

Subtotal... 1,17216 1,17216

COSTE  DIRECTO 3,91248

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,91248COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€0,98m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles
bituminoses o de formigó, inclòs càrrega mecànica o
manual, transport a l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

G219U200 Rend.: 180,000P- 37

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

H Cap de colla x =A0111000 0,198 16,41965 0,01806/R
h Oficial 1a x =A0121000 1,008 21,99000 0,12314/R
h Manobre especialista x =A0150000 1,998 19,03000 0,21123/R

Subtotal... 0,35243 0,35243

Maquinaria:

H Fresadora de paviment x =C110U080 1,008 89,40000 0,50064/R
H Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-966 o similar equivalent x =C131U001 0,198 33,28970 0,03662/R
H Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) x =C15018U1 0,396 22,09940 0,04862/R
h Escombradora autopropulsada x =C170E000 0,198 39,77000 0,04375/R

Subtotal... 0,62963 0,62963

COSTE  DIRECTO 0,98206

0,00%DESPESES INDIRECTES



PROJECTE CONSTRUCTIU D´ACONDICIONAMENT DE LA CARRETERA D´ACCÉS AL POLÍGON
´´PUIGTIÓ´´ DES DE LA ROTONDA DE L´AVINGUDA MONTSERRAT FINS L´ENTRADA DEL AL POLÍGON.
T.M. MAÇANET DE LA SELVA

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 29

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

0,98206COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€42,23u Arrencada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs
soca, i càrrega sobre camió

G21R1002 Rend.: 1,000P- 38

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,333 21,99000 7,32267/R
h Manobre x =A0140000 0,333 18,39000 6,12387/R
h Manobre especialista x =A0150000 0,333 19,03000 6,33699/R

Subtotal... 19,78353 19,78353

Maquinaria:

h Retroexcavadora petita x =C1315010 0,133 41,12000 5,46896/R
h Camión grúa de 5 t x =C1503500 0,333 47,10000 15,68430/R
h Motosierra x =CRE23000 0,333 2,99000 0,99567/R

Subtotal... 22,14893 22,14893

Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 1,50 19,78333 0,29675%

Subtotal... 0,29675 0,29675

COSTE  DIRECTO 42,22921

0,00%DESPESES INDIRECTES

42,22921COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€5,22m3 Excavació en zona de desmunt, de qualsevol material
inclòs roca i càrrega sobre camió

G2215301 Rend.: 1,235P- 39

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,020 21,99000 0,35611/R
h Manobre x =A0140000 0,010 18,39000 0,14891/R

Subtotal... 0,50502 0,50502

Maquinaria:

h Carro de perforació HC-350 x =C110D000 0,020 124,54000 2,01684/R
h Pala carregadora sobre erugues, de mida mitjana x =C1311220 0,030 54,69210 1,32855/R

Subtotal... 3,34539 3,34539

Materiales:

kg Dinamita amb part proporcional de metxa i detonant x =B0211000 0,350 3,91000 1,36850

Subtotal... 1,36850 1,36850

COSTE  DIRECTO 5,21891

0,00%DESPESES INDIRECTES
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´´PUIGTIÓ´´ DES DE LA ROTONDA DE L´AVINGUDA MONTSERRAT FINS L´ENTRADA DEL AL POLÍGON.
T.M. MAÇANET DE LA SELVA

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 30

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

5,21891COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€2,07m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics
i compactació del 95 % PM

G2243011 Rend.: 1,000P- 40

Unidades Precio Parcial Importe€

Maquinaria:

h Motoanivelladora, de mida petita x =C1331100 0,016 48,57000 0,77712/R
h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t x =C13350C0 0,020 64,40000 1,28800/R

Subtotal... 2,06512 2,06512

COSTE  DIRECTO 2,06512

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,06512COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€39,92m2 Reparació de flonjalls existents a la carretera, inclou
tall perimetral de paviment, extracció de material en
mal estat, repas i piconatge de base i reomplert amb
tot-ú artificial compactat al 98% del P.M. i 16 cm
d'aglomerat asfàltic g-20.

G2282010 Rend.: 1,000P- 41

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

H Cap de colla x =A0111000 0,100 16,41965 1,64197/R
h Manobre x =A0140000 0,100 18,39000 1,83900/R

Subtotal... 3,48097 3,48097

Maquinaria:

h Retroexcavadora mitjana x =C1315020 0,050 58,74000 2,93700/R
h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t x =C1335080 0,050 49,07000 2,45350/R

Subtotal... 5,39050 5,39050

Materiales:

m3 Tot-u artificial x =B0372000 0,500 19,78000 9,89000
t Mescla bituminosa en calent de composició grossa G-20 amb

granulat calcari i betum asfàltic de penetració
x =B9H1D210 0,392 45,00000 17,64000

Subtotal... 27,53000 27,53000

Partidas de obra:

m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o
formigó, fins a una fondària de 20 cm

x =G219Q105 1,000 3,52352 3,52352

Subtotal... 3,52352 3,52352

COSTE  DIRECTO 39,92499

0,00%DESPESES INDIRECTES

39,92499COSTE EJECUCIÓN MATERIAL



PROJECTE CONSTRUCTIU D´ACONDICIONAMENT DE LA CARRETERA D´ACCÉS AL POLÍGON
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 31

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

€55,70t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de
composició densa D-12 amb granulat granític i betum
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de
l'assaig marshall

G9H12114 Rend.: 1,000P- 42

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a d'obra pública x =A012N000 0,016 21,99000 0,35184/R
h Manobre x =A0140000 0,072 18,39000 1,32408/R

Subtotal... 1,67592 1,67592

Maquinaria:

h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t x =C13350C0 0,010 64,40000 0,64400/R
h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa x =C1709B00 0,008 52,30000 0,41840/R
h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
x =C170D0A0 0,010 58,20000 0,58200/R

Subtotal... 1,64440 1,64440

Materiales:

t Mescla bituminosa contínua en calent de composició densa
D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració

x =B9H12110 1,000 52,35000 52,35000

Subtotal... 52,35000 52,35000

Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 1,50 1,67600 0,02514%

Subtotal... 0,02514 0,02514

COSTE  DIRECTO 55,69546

0,00%DESPESES INDIRECTES

55,69546COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€48,35t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de
composició grossa G-20 amb granulat calcari i betum
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de
l'assaig marshall

G9H1D214 Rend.: 1,000P- 43

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a d'obra pública x =A012N000 0,016 21,99000 0,35184/R
h Manobre x =A0140000 0,072 18,39000 1,32408/R

Subtotal... 1,67592 1,67592

Maquinaria:

h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t x =C13350C0 0,010 64,40000 0,64400/R
h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa x =C1709B00 0,008 52,30000 0,41840/R
h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
x =C170D0A0 0,010 58,20000 0,58200/R

Subtotal... 1,64440 1,64440

Materiales:

t Mescla bituminosa en calent de composició grossa G-20 amb
granulat calcari i betum asfàltic de penetració

x =B9H1D210 1,000 45,00000 45,00000



PROJECTE CONSTRUCTIU D´ACONDICIONAMENT DE LA CARRETERA D´ACCÉS AL POLÍGON
´´PUIGTIÓ´´ DES DE LA ROTONDA DE L´AVINGUDA MONTSERRAT FINS L´ENTRADA DEL AL POLÍGON.
T.M. MAÇANET DE LA SELVA

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 32

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

Subtotal... 45,00000 45,00000

Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 1,50 1,67600 0,02514%

Subtotal... 0,02514 0,02514

COSTE  DIRECTO 48,34546

0,00%DESPESES INDIRECTES

48,34546COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€315,53u Unitat de formació de banda reductora de velocitat
formada per mescla bituminosa en calent de
composició densa D-12 amb granulat granític de 6x2
metres de base i 12 cm d'alçada en el seu punt mes
alt.

G9H12002 Rend.: 1,000P- 44

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a d'obra pública x =A012N000 1,000 21,99000 21,99000/R
h Manobre x =A0140000 1,000 18,39000 18,39000/R

Subtotal... 40,38000 40,38000

Maquinaria:

h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t x =C13350C0 1,000 64,40000 64,40000/R
h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa x =C1709B00 1,000 52,30000 52,30000/R
h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
x =C170D0A0 1,000 58,20000 58,20000/R

Subtotal... 174,90000 174,90000

Partidas de obra:

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de
composició densa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic
de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig
marshall

x =G9H12114 1,800 55,69546 100,25183

Subtotal... 100,25183 100,25183

COSTE  DIRECTO 315,53183

0,00%DESPESES INDIRECTES

315,53183COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€0,63m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10
cm 3,5/1,5, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina autopropulsada

GBA14110 Rend.: 1,000P- 45

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,006 21,99000 0,13194/R
h Manobre x =A0140000 0,003 18,39000 0,05517/R



PROJECTE CONSTRUCTIU D´ACONDICIONAMENT DE LA CARRETERA D´ACCÉS AL POLÍGON
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 33

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

Subtotal... 0,18711 0,18711

Maquinaria:

h Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada x =C1B02A00 0,003 37,25000 0,11175/R

Subtotal... 0,11175 0,11175

Materiales:

kg Pintura reflectora per a senyalització x =B8ZB1000 0,035 7,44000 0,26040
kg Microesferes de vidre x =BBM1M000 0,018 3,61000 0,06498

Subtotal... 0,32538 0,32538

Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 1,50 0,18733 0,00281%

Subtotal... 0,00281 0,00281

COSTE  DIRECTO 0,62705

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,62705COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€2,40m Pintat sobre paviment d'una banda contínua sonora de
10 cm, amb pintura reflectant i microesferes de vidre,
inclús formació de bandes transversals de 50X50X3
mm, amb màquina autopropulsada

GBA1U011 Rend.: 1,000P- 46

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,008 21,99000 0,17592/R
h Manobre x =A0140000 0,004 18,39000 0,07356/R

Subtotal... 0,24948 0,24948

Maquinaria:

h Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada x =C1B02A00 0,004 37,25000 0,14900/R

Subtotal... 0,14900 0,14900

Materiales:

kg Pintura reflectora per a senyalització x =B8ZB1000 0,250 7,44000 1,86000
kg Microesferes de vidre x =BBM1M000 0,038 3,61000 0,13718

Subtotal... 1,99718 1,99718

Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 1,50 0,24933 0,00374%

Subtotal... 0,00374 0,00374

COSTE  DIRECTO 2,39940

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,39940COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 34

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

€2,52m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua
de 40 cm 0,8/0,4, amb pintura reflectora i microesferes
de vidre, amb màquina d'accionament manual

GBA21211 Rend.: 0,500P- 47

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,014 21,99000 0,61572/R
h Manobre x =A0140000 0,007 18,39000 0,25746/R

Subtotal... 0,87318 0,87318

Maquinaria:

h Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament manual x =C1B02B00 0,007 28,49000 0,39886/R

Subtotal... 0,39886 0,39886

Materiales:

kg Pintura reflectora per a senyalització x =B8ZB1000 0,133 7,44000 0,98952
kg Microesferes de vidre x =BBM1M000 0,067 3,61000 0,24187

Subtotal... 1,23139 1,23139

Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 1,50 0,87333 0,01310%

Subtotal... 0,01310 0,01310

COSTE  DIRECTO 2,51653

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,51653COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€2,49m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de
30 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina d'accionament manual

GBA22511 Rend.: 0,500P- 48

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,012 21,99000 0,52776/R
h Manobre x =A0140000 0,006 18,39000 0,22068/R

Subtotal... 0,74844 0,74844

Maquinaria:

h Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament manual x =C1B02B00 0,006 28,49000 0,34188/R

Subtotal... 0,34188 0,34188

Materiales:

kg Pintura reflectora per a senyalització x =B8ZB1000 0,150 7,44000 1,11600
kg Microesferes de vidre x =BBM1M000 0,075 3,61000 0,27075

Subtotal... 1,38675 1,38675

Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 1,50 0,74867 0,01123%

Subtotal... 0,01123 0,01123
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

COSTE  DIRECTO 2,48830

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,48830COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€23,50m Formació de cuneta profunda triangular, de 1,50 m
d'amplària i 0,33 m de fondària, amb un revestiment
mínim de 10 cm de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants i vorada
de remat exterior tipus T2A de 30x15

GD571310 Rend.: 1,000P- 49

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,090 21,99000 1,97910/R
h Manobre x =A0140000 0,090 18,39000 1,65510/R
h Manobre especialista x =A0150000 0,045 19,03000 0,85635/R

Subtotal... 4,49055 4,49055

Maquinaria:

h Retroexcavadora amb martell trencador x =C1105A00 0,009 67,07000 0,60363/R
h Retroexcavadora petita x =C1315010 0,036 41,12000 1,48032/R
h Motoanivelladora, de mida petita x =C1331100 0,011 48,57000 0,53427/R

Subtotal... 2,61822 2,61822

Materiales:

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

x =B064300C 0,182 61,00000 11,10200

kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm x =B0A14200 0,025 1,06000 0,02650
kg Clau acer x =B0A31000 0,075 1,15000 0,08625
m Tauló de fusta de pi per a 10 usos x =B0D21030 0,750 0,43000 0,32250
l Desencofrant x =B0DZA000 0,025 2,27000 0,05675
m Peça recta de formigó per a vorades, doble capa calçada tipus

T2A de 30x15 cm classe R 3,5 (UNE 127025)
x =B965A7C0 1,050 4,50000 4,72500

Subtotal... 16,31900 16,31900

Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 1,50 4,49067 0,06736%

Subtotal... 0,06736 0,06736

COSTE  DIRECTO 23,49513

0,00%DESPESES INDIRECTES

23,49513COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

€28,25m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta
densitat de 100 mm de diàmetre i reblert amb material
filtrant fins a 50 cm per sobre del dren i protecció amb
làmina de geotèxtil i formació de mitja canya de
formigó.

GD5A5A05 Rend.: 1,000P- 50

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a d'obra pública x =A012N000 0,100 21,99000 2,19900/R
h Manobre x =A0140000 0,100 18,39000 1,83900/R

Subtotal... 4,03800 4,03800

Maquinaria:

h Retroexcavadora petita x =C1315010 0,060 41,12000 2,46720/R
h Picó vibrant amb placa de 60 cm x =C133A0K0 0,100 8,35000 0,83500/R

Subtotal... 3,30220 3,30220

Materiales:

t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens x =B0332020 0,440 18,41000 8,10040
m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,

inclòs transport a l'obra
x =B060U310 0,100 61,00000 6,10000

m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat
térmicament de 300 a 350 g/m2

x =B7B137J0 2,500 2,10000 5,25000

m Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 100 mm de
diàmetre

x =BD5B1A00 1,050 1,33000 1,39650

Subtotal... 20,84690 20,84690

Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 1,50 4,03800 0,06057%

Subtotal... 0,06057 0,06057

COSTE  DIRECTO 28,24767

0,00%DESPESES INDIRECTES

28,24767COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€115,48m Formació de pas salvacunetes amb tub de tub de
formigó de D=60 cm, rejuntat interiorment amb morter
de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l, solera de 15 cm, rebliment fins a mig tub i
argollat amb formigó HM-20/P/20/I inclòs p.p. de
formació de remats laterals

GD75D001 Rend.: 1,000P- 51

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a d'obra pública x =A012N000 0,750 21,99000 16,49250/R
h Manobre x =A0140000 0,675 18,39000 12,41325/R

Subtotal... 28,90575 28,90575

Maquinaria:

h Retroexcavadora petita x =C1315010 0,125 41,12000 5,14000/R

Subtotal... 5,14000 5,14000

Materiales:
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 37

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària

màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I

x =B064300C 1,000 61,00000 61,00000

m Tub de formigó de diàmetre 60 cm x =BD75D000 1,050 18,76000 19,69800
m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra

de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

x =D0701641 0,004 76,28670 0,30515

Subtotal... 81,00315 81,00315

Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 1,50 28,90600 0,43359%

Subtotal... 0,43359 0,43359

COSTE  DIRECTO 115,48249

0,00%DESPESES INDIRECTES

115,48249COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€22,17m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de
poliuretà i col.locat al fons de la rasa

GD7FA375 Rend.: 1,000P- 52

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,018 22,72000 0,40896/R
h Manobre x =A0140000 0,018 18,39000 0,33102/R

Subtotal... 0,73998 0,73998

Materiales:

m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant amb
unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà

x =BD7FA370 1,000 21,42000 21,42000

Subtotal... 21,42000 21,42000

Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 1,50 0,74000 0,01110%

Subtotal... 0,01110 0,01110

COSTE  DIRECTO 22,17108

0,00%DESPESES INDIRECTES

22,17108COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€29,39m Tub de PVC de 500 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de
poliuretà i col.locat al fons de la rasa

GD7FC375 Rend.: 1,000P- 53

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,020 22,72000 0,45440/R
h Manobre x =A0140000 0,020 18,39000 0,36780/R

Subtotal... 0,82220 0,82220

Materiales:

m Tub de PVC de 500 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant amb
unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà

x =BD7FC370 1,000 28,56000 28,56000

Subtotal... 28,56000 28,56000

Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 1,50 0,82200 0,01233%

Subtotal... 0,01233 0,01233

COSTE  DIRECTO 29,39453

0,00%DESPESES INDIRECTES

29,39453COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€40,67m Tub de PVC de 600 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de
poliuretà i col.locat al fons de la rasa

GD7FD375 Rend.: 1,000P- 54

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,027 22,72000 0,61344/R
h Manobre x =A0140000 0,027 18,39000 0,49653/R

Subtotal... 1,10997 1,10997

Materiales:

m Tub de PVC de 600 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant amb
unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà

x =BD7FD370 1,000 39,54000 39,54000

Subtotal... 39,54000 39,54000

Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 1,50 1,11000 0,01665%

Subtotal... 0,01665 0,01665

COSTE  DIRECTO 40,66662

0,00%DESPESES INDIRECTES

40,66662COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€548,58u Pou de registre circular de D 100 cm amb peces de
formigó prefabricades, col·locades amb morter ciment
1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, inclós
p.p. de marc i reixa interceptora, base del pou
executada amb formigó, pates i connexió  a la xarxa.

GDD15098 Rend.: 0,148P- 55

Unidades Precio Parcial Importe€
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Mano de obra:

h Oficial 1a d'obra pública x =A012N000 0,400 21,99000 59,43243/R
h Manobre x =A0140000 0,400 18,39000 49,70270/R

Subtotal... 109,13513 109,13513

Maquinaria:

h Camió grua x =C1503000 0,240 44,75000 72,56757/R

Subtotal... 72,56757 72,56757

Materiales:

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

x =B0641080 0,950 62,00000 58,90000

u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa de D 70 cm
i 145 kg de pes

x =BDDZ3150 1,000 62,84000 62,84000

u Graó per a pou de registre de material acer galvanitzat, de
300x300x300 mm, amb rodó de D 18 mm

x =BDDZ51A0 5,000 3,25000 16,25000

m3 Morter de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S i sorra de
pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

x =D0701821 0,100 79,12560 7,91256

Subtotal... 145,90256 145,90256

Partidas de obra:

u Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó
prefabricat de dimensions 100X60X60 cm, amb junt encadellat,
col·locat sobre anell de pou de registre, inclús segellat de junts i
rebut de graons amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigó de 165 l

x =GDD1U080 3,000 73,65800 220,97400

Subtotal... 220,97400 220,97400

COSTE  DIRECTO 548,57926

0,00%DESPESES INDIRECTES

548,57926COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€342,71u Prolongació creuament existent de la xarxa de
drenatge inclòs formació de protecció de la llera de
desguàs segons plànols

GDD15255 Rend.: 1,000P- 56

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a d'obra pública x =A012N000 2,000 21,99000 43,98000/R
h Manobre x =A0140000 3,000 18,39000 55,17000/R

Subtotal... 99,15000 99,15000

Materiales:

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

x =B0641080 2,000 62,00000 124,00000

m Tub de polietilè de 500 mm de diàmetre nominal amb unió
encolada amb adhesiu

x =BD7FC030 5,000 22,33000 111,65000

m3 Morter de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S i sorra de
pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

x =D0701821 0,100 79,12560 7,91256

Subtotal... 243,56256 243,56256
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COSTE  DIRECTO 342,71256

0,00%DESPESES INDIRECTES

342,71256COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€1,18m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm,
amb pintura reflectora color groc, amb màquina
autopropulsada

HBA12C12 Rend.: 1,000P- 57

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,011 21,99000 0,24189/R
h Manobre x =A0140000 0,005 18,39000 0,09195/R

Subtotal... 0,33384 0,33384

Maquinaria:

h Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada x =C1B02A00 0,001 37,25000 0,03725/R

Subtotal... 0,03725 0,03725

Materiales:

kg Pintura reflectora per a senyalització x =B8ZB1000 0,108 7,44000 0,80352

Subtotal... 0,80352 0,80352

Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 1,50 0,33400 0,00501%

Subtotal... 0,00501 0,00501

COSTE  DIRECTO 1,17962

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,17962COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€48,32u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de
costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

HBB11111 Rend.: 1,000P- 58

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 1,000 18,39000 18,39000/R

Subtotal... 18,39000 18,39000

Materiales:

u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos x =BBL11102 1,000 29,75000 29,75000

Subtotal... 29,75000 29,75000

Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 1,00 18,39000 0,18390%

Subtotal... 0,18390 0,18390
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COSTE  DIRECTO 48,32390

0,00%DESPESES INDIRECTES

48,32390COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€54,11u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

HBB11251 Rend.: 1,000P- 59

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 1,000 18,39000 18,39000/R

Subtotal... 18,39000 18,39000

Materiales:

u Placa circular, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos x =BBL12602 1,000 35,54000 35,54000

Subtotal... 35,54000 35,54000

Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 1,00 18,39000 0,18390%

Subtotal... 0,18390 0,18390

COSTE  DIRECTO 54,11390

0,00%DESPESES INDIRECTES

54,11390COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€90,53u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

HBB11261 Rend.: 1,000P- 60

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 1,000 18,39000 18,39000/R

Subtotal... 18,39000 18,39000

Materiales:

u Placa circular, de D 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos x =BBL12702 1,000 71,96000 71,96000

Subtotal... 71,96000 71,96000

Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 1,00 18,39000 0,18390%

Subtotal... 0,18390 0,18390

COSTE  DIRECTO 90,53390

0,00%DESPESES INDIRECTES
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90,53390COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€6,52m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m
i amb el desmuntatge inclòs

HBC1A081 Rend.: 1,000P- 61

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 0,065 18,39000 1,19535/R

Subtotal... 1,19535 1,19535

Materiales:

m Cinta d'abalisament reflectora x =BBC1A000 1,000 5,20000 5,20000
kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller

B 400 S, de límit elàstic >= 400 N/mm2
x =D0B27100 0,120 0,90278 0,10833

Subtotal... 5,30833 5,30833

Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 1,00 1,19500 0,01195%

Subtotal... 0,01195 0,01195

COSTE  DIRECTO 6,51563

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,51563COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €3.500,00PA Partida alçada a justificar per a la realització de treballs
de connexió, projecte i direcció d'obra per part de la
companyia subministradora elèctrica

PA000006 Rend.: 1,000P- 62

 €1.200,00PA Partida alçada a justificar per a la legalització de la
instal·lació d'enllumenat públic.

PA000008 Rend.: 1,000P- 63
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PARTIDAS ALZADAS

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €15.000,00000PA Partida alçada a disposició de la Direcció Facultativa
per a obres imprevistes, a justificar amb els quadres de
preus núm. 1 i 2 i els preus acordats necessaris.

PA000002

 €500,00000PA Partida alçada a justificar per neteja final d'obraPA000003

 €1.500,00000PA Partida alçada a disposicio de la Direcció Facultativa
per abonament de la redacció pel contratista del
projecte ``AS BUILT´´.

PA000004

 €2.929,46000PA Partida alçada a disposicio de la Direcció Facultativa
pel enderroc i reconstrucció del mur existent. 

PA000009

 €5.600,00000PA Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i
Salut a l'obra segons pressupost del corresponent
annex

PA000001
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ANEXO NÚM. 14  PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 
 

El pasado 13 de febrero de 2008 se publicó en el BOE el RD 105/2008 por el que se 

regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 

Este Real Decreto será de aplicación: 

Los residuos de construcción y demolición, definidos como cualquier sustancia u objeto 

que se genere en una obra de construcción o demolición. Cumpliendo también la 

definición de "residuo" que figura en la Ley 10/1998 de Residuos, como cualquier 

sustancia u objeto del cual su poseedor se desprenda o del que tenga la intención u 

obligación de desprenderse, perteneciente a alguna de las 16 categorías señaladas en la 

citada Ley. A excepción de: 

 

a) Las tierras y piedras reutilizadas en la misma obra o en otra diferente no contaminadas 

por sustancias peligrosas. 

 

b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, los 

residuos que se generen en obras de construcción o demolición y estén regulados por 

legislación específica les será de aplicación la citada legislación. 

 

1.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR, CODIFICADOS DE 
ACUERDO CON LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS PUBLICADA 
POR ORDEN MAM/304/2002 DE 8 DE FEBRERO O SUS 
MODIFICACIONES POSTERIORES. 

 

Clasificación y descripción de los residuos. 

 

RCD de Nivel I. - Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de 

ámbito local o supra municipal contenidas en los diferentes planes de actuación 

urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los 

excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso de 

dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, 

procedentes de obras de excavación. 
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RCDs de Nivel II. 

 

Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 

construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de 

servicios. Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, 

químicas o biológicas significativas. Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, 

ni reaccionan físicos ni químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, 

ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que 

puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana.  

 

Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición 

incluidas los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a 

licencia municipal o no. 

 

Los residuos generados serán sólo los marcados a continuación de la Lista Europea 

establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el cómputo 

general los materiales que no superen 1 m³ de aporte y no sean fundamentos de derecho 

peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 
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Tabla de residuos en referencia: 
 

x 17 05 04 Terres i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03
17 05 06 Llots de drenatge diferents dels especificats en el codi 17 05 06
17 05 08 Balast de vies fèrries diferent de l'especificat en el codi 17 05 07

RCD: Naturalesa no pètria

1. Asfalt
x 17 03 02 Mescles bituminoses diferents a les del codi 17 03 01

2. Fusta
x 17 02 01 Fusta

3. Metalls
17 04 01 Coure, bronze, llautó
17 04 02 Alumini
17 04 03 Plom
17 04 04 Zinc
17 04 05 Ferro y Hacer
17 04 06 Estany
17 04 06 Metalls mesclats
17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10
4. Paper
20 01 01 Paper
5. Plástic
17 02 03 Plástic
6. Vidre
17 02 02 Vidre
7. Guix
17 08 02 Materials de construcció a partir de guix diferents als del codi 17 08 01 

RCD: Naturalesa pètria

1. Sorra, Grava i altres àrids
x 01 04 08 Residus de grava i roques triturades diferents dels esmentats en el codi 01 04 07 

x 01 04 09 Residus de sorra i argila

2. Formigó
x 17 01 01 Formigó

3. Maons , rajoles i altres de ceràmics
17 01 02 Maons
17 01 03 Teules i materials ceràmics

x 17 01 07 Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics diferents de les especificades en 
el codi 1 7 01 06. 

4. Pedra
17 09 04 RDCs barrejats diferents als dels codis 17 09 01, 02 i 03

A.1.: RCDs Nivell I

1. TERRES I PEDRES DE L'EXCAVACIÓ

A.2.: RCDs Nivell II
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RCD: Potencialment perillosos i d'altres

1. Basures
20 02 01 Residus biodegradables
20 03 01 Mescla de residus municipals

2. Potencialment perillosos i d'altres
x 17 01 06 Mescla de formigó, maons, teules i materials ceràmics amb substàncies perilloses (SP's) 

17 02 04 Fusta, vidre o plàstic amb substàncies perilloses o contaminades
per elles

x 17 03 01 Mescles bituminoses que contenen alquitrà d'hulla
x 17 03 03 Alquitrà d´hulla i productes alquitranats

17 04 09 Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses
17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, alquitrà d'hulla i altres SP's
17 06 01 Materials d'aïllament que contenen Amiant
17 06 03 Altres materials d'aïllament que contenen substàncies perilloses
17 06 05 Materials de construcció que contenen Amiant
17 08 01 Materials de construcció a partir de guix contaminats amb SP's
17 09 01 Residus de construcció i demolició que contenen mercuri
17 09 02 Residus de construcció i demolició que contenen PCB's
17 09 03 Altres residus de construcció i demolició que contenen SP's

x 17 06 04 Materials d'aïllaments diferents dels 17 06 01 i 03
17 05 03 Terres i pedres que contenen SP's
17 05 05 Llots de drenatge que contenen sustàncies perilloses
17 05 07 Balastre de vies fèrries que contenen substàncies perilloses

x 15 02 02 Absorvents contaminats (draps,…)
13 02 05 Olis usats (minerals no clorats de motor,…)
16 01 07 Filtres d´oli
20 01 21 Tubs fluorescents

x 16 06 04 Piles alcalines i salines
x 16 06 03 Piles botó
x 15 01 10 Envasos buits de metall o plàstic contaminat
x 08 01 11 Sobrants de pintura o vernissos
x 14 06 03 Sobrants de dissolvents no halogenats
x 07 07 01 Sobrants de desencofrants
x 15 01 11 Aerosols buits

16 06 01 Bateries de plom
x 13 07 03 Hidrocarburs amb aigua

17 09 04 RDCs diferents codis barrejats 17 09 01, 02 i 03
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2.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUO QUE SE 
GENERARÁ EN LA OBRA, EN TONELADAS Y METROS CUBICOS: 

 

La estimación se realizará en función de las categorías del punto 1 

 

Obra Nueva: En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros estimativos 

estadísticos de 20 cm de altura de mezcla | mezcla de residuos por m² construido, con 

una densidad tipo del orden de 1, 5 a 0,5 Tn / m³ . 

 

Partiendo de estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es: 

 

Tn d V

Avaluació teòrica del pes per tipologia de RDC Tonelades de cada 
tipus de RDC

Densitat tipus            
(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volum de 
Residus

Terres i petris procedents de l'excavació estimats 
directament des de les dades de projecte 525,00 1,50 350,00

% Tn d V

Avaluació teòrica del pes per tipologia de RDC % de pes (segons 
CC.AA Madrid)

Tonelades de cada 
tipus de RDC

Densidad tipus            
(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volum de 
Residus

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalt 0,050 2,75 1,30 2,12
2. Fusta 0,040 2,20 0,60 3,67
3. Metall 0,025 1,38 1,50 0,92
4. Paper 0,003 0,17 0,90 0,18
5. Plàstic 0,015 0,83 0,90 0,92
6. Vidre 0,005 0,28 1,50 0,18
7. Guix 0,002 0,11 1,20 0,09
TOTAL estimació 0,140 7,70 8,07

RCD: Naturalesa pétrea
1. Sorra Grava i altres àrids 0,040 2,20 1,50 1,47
2. Formigo 0,120 6,60 1,50 4,40
3. Maons , rajoles i altres de ceràmics 0,540 29,70 1,50 19,80
4. Pedra 0,050 2,75 1,50 1,83
TOTAL estimació 0,750 41,25 27,50

RCD: Potencialment perillos i altres
1. Broses 0,070 3,85 0,90 4,28
2. Potencialment perillos i otres 0,040 2,20 0,50 4,40
TOTAL estimació 0,110 6,05 8,68

A.2.: RCDs Nivel II

A.1.: RCDs Nivell II

1. TERRES I PÉTROS DE L'EXCAVACIÓ
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Estimació de residus en OBRA NOVA

Superfície Construïda total 500,00 m²
Volum de resídus (S x 0,10) 50,00 m³
Densitat tipus (entre 1,5 i 0,5 T/M³) 1,10 Tn/m³
Tones de residus 55,00 Tn

Estimació de volum de terres procedents de 
l'excavació 350,00 m³
Pressupost estimat de l'obra 150.000,00 €
Pressupost de moviment de terres en projecte 2.250,00 € ( entre 1,00 - 2,50 % del PEM)
 

3.- MEDIDAS DE SEGREGACIÓN "IN SITU" PREVISTAS (CLASIFICACIÓN 
/ SELECCIÓN). 

 
Partiendo del artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición 

deberán separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de 

dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las 

siguientes cantidades: 

 

Formigo 160,00 T 

Maons, rajoles, ceràmics 80,00 T 

Metalls 4,00 T 

Fusta 2,00 T 

Vidre 2,00 T 

Plàstics 1,00 T 

Paper y cartrón 1,00 T 

 

 
Medidas empleadas (se marcan las casillas según el aplicado) 
 

 Eliminació prèvia d'elements desmuntables i/o perillosos 

 Demolició segregació en obra nova (ej.: petris, enfusta, metalls, plàstics + 
cartró + envasos, orgànics, perillosos...). Sol en cas de superar les 
fraccions establertes a l'article 5.5 del RD 105/2008 

x 
Demolició integral o recollida de runes en obra nova "tot barrejat", i 
posterior tractament en planta 
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Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las especificaciones del 

artículo 6 de la Orden 2690/2006 de 28 de Julio, de la Conserjería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio, por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y 

demolición en la Comunidad de Madrid. 

 

4.- PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN EN LA MISMA 
OBRA O EN EMPLAZAMIENTOS EXTERNOS (EN ESTE CASO SE 
IDENTIFICARÀ LA DESTINACIÓN PREVISTA). 

 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales 

(propia obra o externo). 

 

 

 
OPERACIÓ PREVISTA DESTINACIÓ 

INICIAL 

 
No hi ha previsió de reutilització a la mateixa obra o 
en emplaçaments externs, simplement seran 
transportats a abocador autoritzat 

Externs 

x Reutilització de terres procedents de l'excavació Propia obra 

 
Reutilització de residus minerals o petris en àrids 
reciclats o en urbanització 

 

 Reutilització de materials ceràmics  

 Reutilització de materials no petris: fusta, vidre...  

 Reutilització de materials metàl·lics  

 Altres (indicar)  
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5.-PREVISIÓN DE OPERACIONES DE VALORIZACIÓN "IN SITU" DE LOS 
RESIDUOS GENERADOS. 

 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales 

(propia obra o externo). 

 

 OPERACIÓN PREVISTA 

x No hi ha previsió de reutilització a la mateixa obra o en emplaçaments 
externs, simplement seran transportats a abocador autoritzat 

 Utilització principal com a combustible o com un altre medi 
de generar energia 

 Recuperació o regeneració de dissolvents 

 Reciclat o recuperació de substàncies orgàniques que utilitzen no 
dissolvents 

 Reciclat o recuperació de metalls o composts metàl·lics 

 Reciclat o recuperació d'altres matèries orgàniques 

 Regeneració d'àcids i bases 

 Tractament de terres, per a una millora ecològica dels mateixos 

 Acumulació de residus per al seu tractament segons l'Annex II.B de la 
Comissió 96/350/CE 

 Altres (indicar) 
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6.- DESTINO PREVISTA PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI 
VALORIZABLES "IN SITU" (INDICANDO CARACTERÍSTICAS Y 
CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUOS). 

 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por 

la Comunidad de Madrid para la gestión de residuos no peligrosos Terminología: 

RCD: Residuos de la Construcción y la Demolición 

RSU: Residuos Sólidos Urbanos 

RNP: Residuos NO peligrosos 

RP: Residuos peligrosos. 

 

Tratamiento Destino Cantidad
x 17 05 04 Terres i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 Sense tractament esp. Restauració / Abocador 525,00

17 05 06 Llots de drenatge diferents dels especificats en el codi 17 05 06 Sense tractament esp. Restauració / Abocador 0,00
17 05 08 Balast de vies fèrries diferent de l'especificat en el codi 17 05 07 Sense tractament esp. Restauració / Abocador 0,00

RCD: Naturalesa no pètria Tratamiento Destino Cantidad

1. Asfalt
17 03 02 Mescles bituminoses diferents a les del codi 17 03 01 Reciclat Planta de reciclatje RCD 2,75
2. Fusta

x 17 02 01 Fusta Reciclat Gestor autoritzat RNPs 2,20
3. Metalls
17 04 01 Coure, bronze, llautó Reciclat 0,00
17 04 02 Alumini Reciclat 0,00
17 04 03 Plom 0,00
17 04 04 Zinc 0,00

x 17 04 05 Ferro y Hacer Reciclat 2,20
17 04 06 Estany 0,00
17 04 06 Metalls mesclats Reciclat 0,00
17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10 Reciclat 0,00
4. Paper

x 20 01 01 Paper Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,17
5. Plástic

x 17 02 03 Plástic Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,83
6. Vidre

x 17 02 02 Vidre Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,28
7. Guix

x 17 08 02 Materials de construcció a partir de guix diferents als del codi 17 08 01 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,11

RCD: Naturalesa pètria Tratamiento Destino Cantidad

1. Sorra, Grava i altres àrids
01 04 08 Residus de grava i roques triturades diferents dels esmentats en el codi 01 04 07 

Reciclat Planta de reciclaje RCD 0,00
x 01 04 09 Residus de sorra i argila Reciclat Planta de reciclaje RCD 2,20

2. Formigó
x 17 01 01 Formigó Reciclat / Abocador Planta de reciclaje RCD 6,60

3. Maons , rajoles i altres de ceràmics
17 01 02 Maons Reciclat Planta de reciclaje RCD 0,00

x 17 01 03 Teules i materials ceràmics Reciclat Planta de reciclaje RCD 19,39
x 17 01 07 Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics diferents de les especificades 

en el codi 1 7 01 06. Reciclat / Abocador Planta de reciclaje RCD 10,31

4. Pedra
17 09 04 RDCs barrejats diferents als dels codis 17 09 01, 02 i 03 Reciclat 2,75

A.1.: RCDs Nivell I

1. TERRES I PÉTROS DE L'EXCAVACIÓ

A.2.: RCDs Nivell II

Gestor autoritzat RNPs
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RCD: Potencialment perillosos i d'altres Tratamiento Destino Cantidad

1. Broses
x 20 02 01 Residus biodegradables Reciclat / Abocador Planta de reciclaje RSU 1,35
x 20 03 01 Mescla de residus municipals Reciclat / Abocador Planta de reciclaje RSU 2,50

2. Potencialment perillosos i d'altres
x 17 01 06 Mescla de formigó, maons, teules i materials ceràmics amb substàncies perilloses 

 
Depósit Seguretat Gestor autoritzat RPs 0,02

17 02 04 Fusta, vidre o plàstic amb substàncies perilloses o contaminades
 

Tractament Fco-Qco 0,00
x 17 03 01 Mescles bituminoses que contenen alquitrà d'hulla Depósit / Tractament 0,09
x 17 03 03 Alquitrà d´hulla i productes alquitranats Depósit / Tractament 0,03

17 04 09 Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses Tractament Fco-Qco 0,00
17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, alquitrà d'hulla i altres SP's Tractament Fco-Qco 0,00
17 06 01 Materials d'aïllament que contenen Amiant Depósit Seguretat 0,00
17 06 03 Altres materials d'aïllament que contenen substàncies perilloses Depósit Seguretat 0,00
17 06 05 Materials de construcció que contenen Amiant Depósit Seguretat 0,00
17 08 01 Materials de construcció a partir de guix contaminats amb SP's Tractament Fco-Qco 0,00
17 09 01 Residus de construcció i demolició que contenen mercuri Depósit Seguretat 0,00
17 09 02 Residus de construcció i demolició que contenen PCB's Depósit Seguretat 0,00
17 09 03 Altres residus de construcció i demolició que contenen SP's Depósit Seguretat 0,00

x 17 06 04 Materials d'aïllaments diferents dels 17 06 01 i 03 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,02
17 05 03 Terres i pedres que contenen SP's Tractament Fco-Qco Gestor autoritzat RPs 0,00
17 05 05 Llots de drenatge que contenen sustàncies perilloses Tractament Fco-Qco 0,00
17 05 07 Balastre de vies fèrries que contenen substàncies perilloses Depósit / Tractament 0,00

x 15 02 02 Absorvents contaminats (draps,…) Depósit / Tractament 0,02
13 02 05 Olis usats (minerals no clorats de motor,…) Depósit / Tractament 0,00
16 01 07 Filtres d´oli Depósit / Tractament 0,00
20 01 21 Tubs fluorescents Depósit / Tractament 0,00

x 16 06 04 Piles alcalines i salines Depósit / Tractament 0,02
x 16 06 03 Piles botó Depósit / Tractament 0,02
x 15 01 10 Envasos buits de metall o plàstic contaminat Depósit / Tractament 1,11
x 08 01 11 Sobrants de pintura o vernissos Depósit / Tractament 0,44
x 14 06 03 Sobrants de dissolvents no halogenats Depósit / Tractament 0,03
x 07 07 01 Sobrants de desencofrants Depósit / Tractament 0,17
x 15 01 11 Aerosols buits Depósit / Tractament 0,11

16 06 01 Bateries de plom Depósit / Tractament 0,00
x 13 07 03 Hidrocarburs amb aigua Depósit / Tractament 0,11

17 09 04 RDCs diferents codis barrejats 17 09 01, 02 i 03 Depósit / Tractament
  

0,00  
 

7.- PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS 
 

Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras 

operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra, planes 

que posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de 

la obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de 

la obra. 

 

En los planos de específica la situación y dimensiones de: 

 

x Baixants de runes 

x Provisions i/o contenidors dels diferents RCDs (terres, petris, fustes, 
plàstics, metalls, vidres, cartrons... 

x Zones o contenidor per a rentat de canaletes / cubetes de formigó 
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x Emmagatzemament de residus i productes tòxics potencialment perillosos 

x Contenidors per a residus urbans 

 Planta mòbil de reciclatge " in situ" 

x Ubicació de les provisions provisionals de materials per reciclar com|com 
a àrids, vidres, fusta o materials ceràmics.. 

 

 

8 .- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTIÓN 
DE LOS RCDS, QUE FORMARÁ PARTE DEL PRESUPUESTO DEL 
PROYECTO. 

 

Con carácter general: 

 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación 

con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los 

residuos de construcción y demolición en obra. 

 

Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos según RD 105/2008 y orden 2690/2006 de la CAM, realizándose su 

identificación de acuerdo con la Lista Europea de Residuos publicada por Orden 

MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores. 

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 

correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos 

industriales que cumplirán las especificaciones del artículo 6 de la Orden 2690/2006 de 28 

de julio, de la Conselleria de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se 

regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de 

Madrid. 

Certificación de los medios empleados. 

 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra ya la 

Propiedad de los certificados de los contenedores utilizados así como los puntos de 

vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Comunidad 

de Madrid. 
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Limpieza de las obras. 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 

escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no 

sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean 

apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

Con carácter Particular: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan 

aquellas que sean de aplicación a la obra). 

 

 

 

Per a les demolicions: es realitzaran actuacions prèvies tals com 
atermenaments, apuntalaments, estructures auxiliars... para les parts o 
elements perillós, referits tant a la pròpia obra com als edificis limítrofs 
Com a norma general, es procurarà actuar retirant els elements 
contaminats i/o perillosos tan aviat com sigui possible, així com els 
elements a conservar o valuosos (ceràmics, marbres...). 
Seguidament s'actuarà desmuntant aquelles parts accessibles de les 
instal·lacions, fusteries i altres elements que ho permetin 

x 

El dipòsit temporal de les runes, es realitzarà bé en sacs industrials iguals 
o inferiors a 1 m³, comptadors metàl·lics específics amb la ubicació i 
condicionat que estableixin les ordenances municipals. L'esmentat dipòsit 
en provisions, també haurà de ser en llocs degudament senyalitzats i 
segregats de la resta de resídus 

x 
El dipòsit temporal per a RCDs valoritzables (fustes, plàstics, metalls, 
ferralla...) que es realitzi en contenidors o provisions, s'haurà de 
senyalitzar i segregar de la resta de residus d'una manera adequada. 

x 

Els contenidors hauran d'estar pintats en colors que destaquin la seva 
visibilitat, especialment durant la nit, i comptar amb una banda de material 
reflector d'almenys 15 cm al llarg de tusso el seu perímetre.                    
En els mateixos haurà de figurar la següent informació: Raó social, CIF, 
telèfon del titular del contenidor / envàs i el número d'inscripció en el 
registre de transportistes de residus, creat a l'art. 43 de la Llei 5/2003 de 
20 de març de Residus de la CAM.Aquesta informació també haurà de 
quedar reflectida als sacs industrials i altres mitjans de contenció i 
emmagatzematge de residus. 

x 
El responsable de l'obra ala que deixa servei el contenidor adotarà les 
mesures necessàries per evitar el dipòsit de residus aliens a la mateix. Els 
comptadors romandran tancats, o coberts almenys, fora de l'horari de 
treball, per evitar el dipòsit de residus aliens a l'obra a què donen servei. 

x En l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i 
procediments per a la separació de cada tipus de RCD. 
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x 

S'atendran els criteris municipals establerts (ordenances, condicions de 
llicència d'obres...), especialment si obliguen la separació en origen de 
determinades matèries objecte de reciclatge o deposició.                         
En aquest últim cas s'haurà d'assegurar per part del contractista realitzar 
una avaluació econòmica de les condicions en les quals és viable aquesta 
operació, tant per les possibilitats reals d'executar-la com per disposar de 
plantes de reciclatge o gestors de RCDs adequats La Direcció d'Obra serà 
la responsable de prendre l'última decisió i de la seva justificació davant 
de les autoritats locals o autonòmiques pertinents. 

x 

S'haurà d'assegurar en la contractació de la gestió dels RCDs que la 
destinació final (planta de reciclatge, abocador, pedrera, incineradora...) 
són centres amb l'autorització autonòmica de la Conselleria de Medi 
Ambient, així mateix s'haurà de contractar només transportistes o gestors 
autoritzats per l'esmentada Conselleria i inscrits en el registre pertinent 
Es durà a terme un control documental en el qual quedaran reflectits els 
avals de retirada i lliura final de cada transport de residus 

x 

La gestió tant documental com operativa dels residus perillosos que es 
trobin en una obra de demolició o de nova planta es regiran conforme a la 
legislació nacional i autonòmica vigent i als requisits de les ordenances 
municipals 
Així mateix els residus de caràcter urbà generats a les obres (restes de 
menjars, envasos...) seran gestionats concorde amb els preceptes 
marcats per la legislació i autoritat municipal corresponent. 

x 

Per al cas dels residus amb amiant se seguiran els passos marcats per 
l'Ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer per la que es publiquen les 
operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de 
residus per poder considerar-los com a perillós o no perillosos. 
En qualsevol cas sempre es compliran els preceptes dictats pel RD 
108/1991 d'1 de febrer sobre la prevenció i reducció de la contaminació 
del medi ambient produïda per l'amiant, així com la legislació laboral sobre 
això. 

x Les restes de rentat de canaletes / bótes de formigó seran tractades com 
a runes 

x 
S'evitarà a tota hora la contaminació amb productes tòxics o perillosos 
dels plàstics i restes de fusta per a la seva adequada segregació, així com 
la contaminació de les provisions o contenidors de runes amb components 
perillosos 

x 

Les terres superficials que poden tenir un ús posterior per a jardineria o 
recuperació dels terres degradats serà retirada i emmagatzemada durant 
el menor temps possible en cabellons d'alçària no superior a 2 metres. 
S'evitarà la humitat excessiva, la manipulació i la contaminació amb altres 
materials. 

 Altres (indicar) 
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9. - VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN CORRECTA 
DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, COSTE 
QUE FORMARÁ PARTE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO EN 
CAPÍTULO APARTE. 

 

A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los 

residuos de la obra, repartido en función del volumen de cada material. 

 

Tipología RCDs Estimació (m³)

Preu gestió en 
Planta / Abocador / 
Cantera / Gestor     

(€/m³)

Import (€) % del presupost 
d´Obra

Terres i petris de l'excavació 350,00 4,00 1.400,00 0,9333%
0,9333%

RCDs Naturalesa Pètria 27,50 10,00 275,00 0,1833%
RCDs Naturalesa no Pètria 8,07 10,00 80,74 0,0538%
RCDs Potencialment perillosos 8,68 10,00 86,78 0,0579%

0,2950%

0,00 0,0000%
0,00 0,0000%

150,00 0,1000%

1.992,51 1,3283%TOTAL PRESUPOST PLÀ GESTIO RCDs

B1.- % Presupost fins cobrir RCD Nivell I
B2.- % Presupost fins cobrir RCD Nivell II
B3.- % Presupost d´Obra per costos de gestió, lloguers, etc...

B.- RESTA DE COSTOS DE GESTIÓ

A.- ESTIMACIÓ DEL COST DE TRACTAMENT DELS RCDs (càlcul sense fiança)

A1 RCDs Nivell I

A2 RCDs Nivell II

Ordre 2690/2006 CAM estableix un límit mínim del 0,2% del presupost de l'obra 

Ordre 2690/2006 CAM estableix límits entre 40 -60.000 €

 
 

Para los RCDs de Nivel I se utilizarán los datos de proyecto de la excavación, mientras 

que para los de Ninel II emplean los datos del apartado 1.2 del Plan de Gestión. 

 

Se establecen los precios de gestión acorde a lo establecido en la Orden 2690/2006 de la 

CAM. El contratista posteriormente se podrá ajustar a la realidad de los precios finales de 

contratación y especificar los costes de gestión de los RCDs de Nivel II para las 

categorías LER si así lo considerase necesario. 

 

Se establecen en el apartado "B. - RESTO DE COSTES DE GESTIÓN" que incluye tres 

partidas: 
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B1. - Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del movimiento de 

tierras y pétreos del proyecto supera el límite superior de la fianza (60.000 €) que 

establece la Orden 2690/2006 de la CAM. 

 

B2. - Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el mínimo del 0,2% 

establecido en la Orden 2690/2006 de la CAM. 

 

B3. - Estimación del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de la Gestión 

de Residuos, tales como alquileres, puertos, maquinaria, mano de obra y medios 

auxiliares en general. 

 

10.- CONCLUSIÓN. 
 

Con todo lo anteriormente expuesto, en la presente memoria, y el presupuesto señalado, 

el técnico que suscribe entiende que queda suficientemente desarrollado el Plan de 

Gestión de Residuos para el proyecto reflejado en su encabezamiento. 

 

Barcelona, Julio de 2011 

 

 

Atentamente. 

 

 

Alexy Paúl Cedeño Sarango 

Universidad Politécnica de Cataluña. 
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ANEJO NÚM. 15 EXPROPIACIONES 
 
1.1.-MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
1.1.1.-Descripción y generalidades 
 
El expediente de Expropiación Forzosa con carácter de urgencia que necesariamente se 

tramitará por la ocupación de los terrenos que se verán afectados por las obras, obliga a 

iniciar la toma de datos, relación e inventario de bienes y derechos afectados, con el fin de 

obtener un plano parcelario lo más completo posible, que sirva como base para tramitar 

dicho expediente expropiatorio correspondiente al PROYECTO DE 

ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA DE ACCESO AL POLÍGONO 

INDUSTRIAL "Puigtió "DESDE LA ROTONDA DE LA AVENIDA MONTSERRAT 

HASTA LA ENTRADA DEL POLÍGONO. MAÇANET DE LA SELVA. 

En los correspondientes planos se ha grafiado la línea que limita el ámbito de este así 

como el trazado de la posible variante. 

Esta labor comprende una serie de etapas que van desde conocer la superficie física y 

real de los terrenos y su propiedad, hasta la ocupación de los mismos, pasando por una 

serie de etapas intermedias que van desde la definición geométrica hasta el 

levantamiento de Actas Previas, cálculo de hojas de valoración para Depósitos Previos a 

la ocupación, Perjuicios por rápida ocupación, y convenios para Mutuo Acuerdo de la 

valoración de los derechos y bienes afectados. 

En este Anexo se ha recogido la información de propiedades, definición de las parcelas a 

ocupar, propietarios y valoración aproximada de los terrenos y bienes afectados por el 

proyecto. 

La información catastral se ha obtenido a partir de los datos existentes de los municipios 

afectados, al Centro de Gestión Catastral de Girona y los respectivos Ayuntamientos. 

El Término Municipal de Vilablareix, no se hace ninguna expropiación, ya que el nuevo 

trazado únicamente contempla el refuerzo de la actual carretera. 

Los planos consultados son de escala 1:5.000 según parcelarios de rústica y urbana de 

los municipios afectados. 

Para la identificación de las fincas en los planos parcelarios, se les ha dado una 

numeración ¬ ración correlativa, en donde se indica el polígono y la parcela. 
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Las ocupaciones temporales y las servidumbres perpetuas de paso se reflejan en parte de 

las expropiaciones. 

 

La relación de superficie de afectación donde se incluye la referencia catastral y el 

nombre y dirección del titular se adjunta en el apartado 3.-RELACIÓN DE 

BIENES.AFECTADOS del presente Anejo. Dentro de la referencia catastral se detalla el 

polígono, la parcela, la sub-parcela • la y la naturaleza del bien afectado, donde se 

distingue: 

Cultivos de secano, cultivos de riego, pinar maderable, improductivo (páramo), pastos, 

monte bajo, matorrales. 

 

1.2.-CRITERIOS ADOPTADOS 
 
1.2.1.-Línea de expropiación 
 

La zona a expropiar correspondiente al tronco principal se ha delimitado a cero metros 

(0,0 m) medidos en horizontal y perpendicularmente al eje, desde la intersección del pie 

de terraplén o de las coronaciones de desmonte con el terreno natural . Del mismo modo, 

en el caso de la existencia de cunetas de pie de terraplén o coronación en desmonte 

El límite a expropiar en el caso de ramales de salida e incorporaciones se ha fijado en tres 

metros (3,0 m) con el mismo criterio que el apartado anterior. 

En las zonas urbanas, la línea de expropiación se ha grafiado a 1 m. 

Así mismo, entre el PK 14 +400 y el PK 14 +550, la línea se ha grafiado igualmente a 1 m 

del límite de explanación. 

Con los caminos de servicio y sus cunetas se pueden dar dos situaciones: Que se sitúen 

dentro de la franja de expropiación de tres metros (3,0 m) anteriormente mencionada, no 

siendo objeto de expropiación adicional. 

Que sobresalgan de este límite, expropiando entonces, sólo lo imprescindible por los 

mismos (Fig. 1). 

Los puentes, viaductos y estructuras, el límite de expropiación se ha grafiado siguiendo la 

línea resultante de la proyección ortogonal de la arista exterior de la obra sobre el terreno 

natural. 
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La línea de expropiación es grafiada en los planos parcelarios con raya y punto, las 

parcelas se han grafiado con raya continua y las sub-parcelas con raya discontinua. 

La superficie de expropiación se ha representado con una trama de color beige. Las 

servidumbres de paso se han grafiado igualmente con trama de color magenta y las 

ocupaciones temporales con color azul. Los criterios adoptados por las expropiaciones, 

ocupaciones temporales y servidumbres de paso por los servicios han sido: 

 

EXPROPIACIONES:  
 
Palo de hormigón .............................................................. 1 x 1 m

2
= 1 m

2 

Palo de madera .................................................................. 1 x 1 m
2
= 1 m

2 

Riostra .......................................................................... 6 x 1 m
2
= 6 m

2 

Castillete Metálico Baja Tensión ................................... 2 x 2 m
2
= 4 m

2 

Castillete Metálico Media Tensión (11 i 25 Kv) ................. 3 x 3 m
2
= 9 m

2 

Torre Metálico Alta Tensión (110,220 i 380 Kv) ........... 10 x 10 m
2
= 100 m

2 

Arquetas Teléfonos y Eléctrico ....................................... 2 x 2 m
2
= 4 m

2 

Arquetas de agua...…................................................. 1,5 x 1,5 m
2
= 2,25 m

2 

Cámaras Teléfonos ....................................................... 4 x 3 m
2
= 12 m

2 

Estaciones transformadores Pfu3 i Pfu4 ....................... 5 x 3 m
2
= 15 m

2 

Estaciones transformadores Pfu5 .................................            6 x 3 m
2
= 18 m 
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SERVIDUMBRE DE PASO:  
  

  Subterránea  

Gas.........................................................................       2 m. (B.P.) 
Agua potable  3 m. (A.P.) 
   
 
 

En el caso de que las franjas de servidumbre perpetua de paso y de ocupación temporal 

coincidan abonarán cada una de ellas por separado, es decir, se abonará tanto la 

servidumbre de paso como el empleo temporal. 

 

1.2.2.-Descripción y tipo de terrenos afectados 
 

Los terrenos afectados son básicamente de naturaleza rústicas ¬ ca; principalmente 

cultivos de secano, matorrales y alguna pequeña parte de urbano. 

 

1.2.3.-Servidumbre de paso 
 

Se hace necesario el desvío del tráfico. 

 

La ocupación temporal se prevé de 12 meses 

 

1.3.-VALORACIÓN DE TERRENOS 
 

De lo que ha quedado reflejado en la descripción de los terrenos afectados se puede dar 

una valoración según cada tipo de aprovechamiento. 

El Proyecto transcurre por zonas de suelos fuera de núcleos urbanos, por lo que afecta 

básicamente a cultivos de naturaleza rústica. Igualmente, se han valorado los terrenos 

correspondientes a ubicación de servicios afectados y ocupaciones temporales. 

La valoración de bienes y derechos afectados se realizará según el procedimiento 

contenido en la Ley de Expropiación Forzosa y su Reglamento, y de acuerdo con la Ley 8 
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/ 2007, de 28 de mayo, del Suelo y Valoraciones donde quedan establecidos los criterios y 

métodos a seguir. 

Según se desprende de la Ley 8 / 2007, estos criterios y métodos dependen del tipo de 

suelo que se trate, así pues como normativa de valoración resulta lo siguiente: 

Se vigente: la LEY 8 / 2007, de 28 de mayo, de suelo. Dado que en apoyo disposición 

final cuarta, entrada en vigor se indica que esta Ley entrará en vigor el día 1 de julio de 

2007. 

 

TÍTULO III Valoraciones 

 

Artículo 20. Ámbito del régimen de valoraciones. 
 
1. Las valoraciones del suelo, las instalaciones, construcciones y edificaciones, y los 

Derechos constituidos sobre o en relación con Ellos, se originan por lo dispuesto en esta 

Ley Cuando tengan por objeto: 

a) La verificaciones de las operaciones de reparto de beneficioso y Cargas uno Otras 

precisas para la ejecución de la ordenación territorial y urbanística en las que la 

valoración ya determine el contenido patrimonial de facultades o deber propios del 

Derecho de propiedad, en defecto de Acuerdo entre Todos los Sujetos Afectados. 

b) La fijación del justiprecio en la expropiación, Cualquiera que sea la finalidad de ésta 

y la Legislación que la motive. 

c) La fijación del precio a pagar al propietario en la venta o Sustitución forzosas. 

d) La determinación de la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública. 

2. Las valoraciones se entiendo referidas: 

a) Cuando se trate de las operaciones contempladas en la letra a) del Apartado 

anterior, en la fecha de iniciación del Procedimiento de aprobación del instrumento 

que las motive. 

b) Cuando se aplique la expropiación forzosa, al momento de iniciación del 

expediente de justiprecio individualizado o de exposición al público del proyecto de 

expropiación si se sigue el Procedimiento de Tasación conjunta. 

c) Cuando se trate de la venta o Sustitución forzosas, el momento de la iniciación del 

Procedimiento de Declaración del incumplimiento del deber que la motive. 
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d) Cuando la valoración ya sea necesaria a los Efectos de determinar la 

correspondiente indemnización por responsabilidad patrimonial de la 

Administración Pública, en el momento de la entrada en vigor de la disposición o 

del comienzo de la eficacia del actora causante de la lesiones. 

 

Artículo 22. Valoración en el suelo rural. 

 

1. Cuando el suelo sea rural a los Efectos de esta Ley: 

a) Los terrenos se tasa Mediante la capitalización de la renta anual real o potencial, la 

que sea superior, de la Explotación SEGÚN apoyo estado en el momento en el que 

debatir entenderse referida la valoración ya. La lava potencial se calculará 

atendiendo al Rendimiento del uso, disfrute o explotación de que Sean susceptibles 

los terrenos conforme a la Legislación que las sea aplicable, utilizando los mitjans 

técnicos normales para apoyo producción. Incluirá, en soporte caso, como ingresos 

las subvenciones que, con carácter estable, se otorgan a los Cultivos y 

aprovechamientos considerados para apoyo Cálculo y descontento las costas 

Necesarias para las explotaciones consideradas. El valor del Suelo rural así 

obtenidas podrá ser corregida en alza subasta un máximo del doble en funcion de 

factores Objetivos de localización, como la accesibilidad a nucleos de población o 

Centros de actividad económica o la ubicación en entornos de singular valor 

ambiental o paisajístico, cuya aplicació y ponderación habra de ser justificada en el 

correspondiente expediente de valoración ya, todo Ello en los terminos que 

reglamentariamente se establezcan. 

b) Las edificaciones, construcciones e instalaciones, Cuando devanado valorarse con 

independencia del suelo, se tasa por el método de costa de reposición SEGÚN 

apoyo estado y Antigüedad en el momento en el que debatir entenderse referida la 

valoración ya. 

c) Las plantaciones y los sembrados preexistentes, así como las indemnizaciones por 

razón de arrendamientos rústicos u Otros Derechos, se tasa con arreglo a los 

Criterios de las Leyes de expropiación forzosa y de Arrendamientos Rústicos. 
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2. En ninguno de los casos previstos en el Apartado anterior podrán considerarse 

expectativas derivadas de la asignación de edificabilidad y usos por la ordenación 

territorial o urbanística que no hayan sido Aún plenamente realizados. 

En la Ley 6 / 1998, de 13 de abril, sobre régimen del Suelo y valoraciones. (Vigente 

subasta el 1 de julio de 2007), se indicaba en apoyo Artículo 25, el siguiente Criterio 

general de valoración: 

a. El suelo se valorará conforme a apoyo Clasificación urbanística y situación, en la forma 

establecida en los Artículos Siguientes. 

b. La valoración ya de los Suelos destinados a infraestructuras y Servicios Públicos de 

interés general supra municipal, autonómico o estatal, Cuidado si estuvieran incorporados 

al Planeamiento urbanística como si fueran de nueva Creación, se determinará, de 

Conformidad con el dispuesto en esta Ley, según la clase de Consuelo en que se sitúan o 

miedo a que discurso. 

No obstante, en el supuesto de que el Planeamiento urbanístico los Haya adscritos o 

incluido en algunos ámbitos de gestión, a los Efectos de obtención a través de los 

mecanismos de equidistribución de beneficios y Cargas, apoyo y valoración ya se 

determinará en funciones del Aprovechamiento y conforme a lo dispuesto en los Artículos 

Siguientes. 

 

Definiendo en el Artículo 26, el valor del Suelo no urbanizable, tal como: 

a. El valor de este suelo se determinará por el método de comparaciones a partir de 

valores de fincas análogas. A estos Efectos, la identidad de razón que justifique la 

analogía deber Tener en cuenta el régimen urbanístico, la situación, tamaño y naturaleza 

de las citadas fincas en relación con la que se valora, así como, en apoyo caso, los usos y 

aprovechamientos de que Sean susceptibles. 

b. Cuando por la inexistencia de valores compatibles no sea posible la aplicación del 

método indicado en el punto anterior, el valor del Suelo no urbanizable se determinará 

Mediante la capitalización de las Rentas reales o potenciales del suelo, y conforme a su 

estado en el momento de la valoración. 

Los precios aplicados son orientativos y el precio definitivo se definirá en la tramitación del 

expediente expropiatorio. 
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Los precios aplicados son orientativos y el justiprecio definitivo se definirá en la 

tramitación del expediente expropiatorio. 

 

1.3.1.-Servidumbre de Paso 
 

Para calcular la indemnización que supone la imposición de servidumbre de paso aérea y 

sub-subterránea para servicios, se considera el 20% y el 50%, respectivamente, del valor 

del suelo. 

 

1.3.2.-Empleo Temporal 
Para calcular la indemnización que supone la imposición de empleo temporal, se ha 

considerado un porcentaje del 4% anual sobre el valor del suelo. 

 

Finalmente pues, se ha confeccionado la siguiente tabla de precios: 

 

 

EXPROPIACIONES

Suelo no urbanitzable 2,10 €/m2 
SERVIDUMBRE DE PASO (SUBTERRÀNEA) 
(50 % del valor del suelo

Suelo no urbanitzable 1,05 €/m2
OCUPACIÓN TEMPORAL
(10% anual del valor del suelo

Suelo no urbanitzable 0,21€/m2 año

 
 
 
.3.3.-Valoración 
 

De la aplicación de los valores anteriores, resulta según las tablas adjuntas un coste total 

de € 3.398,09 

 

1.4.-DATOS DE LA PROPIEDAD 
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Al final del Anexo se adjunta un listado con los datos de la propiedad, en el que figura la 

identificación catastral, el número de orden, que se corresponde con el de los planos, y la 

superficie afectada de cada una de las parcelas, tanto de expropiación como de empleo 

temporal y servidumbre de paso. 

 



DATA: JULIOL 2011

Nº NOM COGNOM 1 COGNOM 2 Polígon Parcel. Sub-

FINCA parcel.la

1 MARIA CINTA MIR PUJADAS RUSTICA 001 00005 c 257,08 m2 179,53 m2 2,10 € 539,87 € 0,07 € 12,57 € 552,44 €

2 MARIA CINTA MIR PUJADAS RUSTICA 001 00005 d 545,67 m2 330,48 m2 2,10 € 1.145,91 € 0,07 € 23,13 € 1.169,04 €

3 MARIA CINTA MIR PUJADAS RUSTICA 001 00005 e 337,15 m2 155,87 m2 2,10 € 708,02 € 0,07 € 10,91 € 718,93 €

4 DOLORS,JOSEP i ALFRED BIGAS TORRES RUSTICA 001 00006 a 313,90 m2 199,33 m2 2,10 € 659,19 € 0,07 € 13,95 € 673,14 €

5 MARIA CINTA MIR PUJADAS RUSTICA 001 00005 f 777,99 m2 361,85 m2 2,10 € 1.633,78 € 0,07 € 25,33 € 1.659,11 €

6 PILAR ROBIRA BOSCH RUSTICA 001 00007 0 207,95 m2 108,22 m2 2,10 € 436,70 € 0,07 € 7,58 € 444,27 €

2.439,74 m2 1.335,28 m2 5.123,45 € 0,00 € 93,47 € 5.216,92 €

NOM I ADREÇA DEL TITULAR

CLASSIFICACIÓ I 
QUALIFICACIÓ 
URBANÍSTICA

DADES PARCEL.LA

COST TOTAL 
EXPROPIACIONS

REFERÈNCIA CADASTRAL

VALORACIÓ

IMPORT SERVITUD 
DE PAS

SERVITUD DE 
PAS

IMPORT 
EXPROPIACIÓ 

TEMPORAL 
EURO/M2 

PROJECTE CONSTRUCTIU D'ACONDICIONAMENT DE LA CARRETERA D'ACCÉS AL POLÍGON INDUSTRIAL
“PUIGTIÓ” DES DE LA ROTONDA DE L'AVINGUDA MONTSERRAT 

FINS L'ENTRADA DEL POLÍGON. MAÇANET DE LA SELVA.
MAÇANET DE LA SELVA.

SUPERFICIE DE AFECTACIÓ m2

PREU UNITARI 
SERVITUD EURO/M2

PREU UNITARI 
EXPROPIACIÓ 

EURO/M2 

IMPORT 
EXPROPIACIÓ

EXPROPIACIÓ 
TEMPORAL

EXPROPIACIÓ
PREU UNITARI 

TEMPORAL 
EURO/M2
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ANEJO NÚM. 16 PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN. 

 
 TOTAL 
  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LAS 
OBRAS. 308.149,13 € 

  
 13% Gastos Generales, Impuestos, Tasas 40.059,39 €      
   6% Beneficio industrial 18.488,95 €     
  
SUMA PARCIAL 366.697,47 €      
 18 % I.V.A. 
 66.005,54 €      

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR 
CONTRATA 

432.703,01 € 

 
 COSTO DE EXPROPIACIONES 5.216,92 € € 
  
 
 HONORARIOS REDACCIÓN DE PROYECTO Y 
DIRECCIÓN DE OBRA. 
(IVA Inclòs)  34.000,00 € 
  
 PRESUPUESTO PARA CONOCIMINETO DE LA 
ADMINISTRACIÓN. 471.919,93 € 

 
 
El presupuesto para el Conocimiento de la Administración de la obra "PROYECTO 
CONSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA DE ACCESO AL 
POLÍGONO INDUSTRIAL" PUIGTIÓ ", DESDE LA ROTONDA DE LA AVENIDA 
MONTSERRAT HASTA LA ENTRADA DEL POLÍGONO. MAÇANET DE LA SELVA 

ASCIENDE A CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE 

EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS (471.919,93 €) 

 
 
Barcelona, Julio del 2.011. 
 
 
 
 
Firmado.: Alexy Paul Cedeño Sarango 
Universidad Politécnica de Catalunya 
 


	Anejo 5 Trazado.pdf
	ANEJO NÚM. 5 TRAZADO
	1. INTRODUCCIÓN
	2.- DEFINICIÓN GEOMÉTRICA Y TRAZADO
	2.1. TRAZADO
	2.2. TRAZADO EN PLANTA
	2.3. TRAZADO EN ALZADO



	Anejo 6 Red de alumbrado publico.pdf
	ANEJO NÚM.6 ALUMBRADO PÚBLICO
	1. MEMÓRIA
	2. NORMATIVA DE APLICACIÓN
	3. CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO
	3.1. TENSIÓN Y FRECUÉNCIA
	3.2. COMPAÑIA
	3.3. CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN Y LÍNEA REPARTIDORA
	3.4. LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN (LGA)
	3.5. MÓDULO DE CONTADORES
	3.6. DERIVACIÓN INDIVIDUAL

	4. CONDUCTORES
	5. PROTECCIONES
	6. CÁLCULO DE LÍNIES DE ALUMBRADO PÚBLICO
	7. RESUMEN DE LOS CÁLCULOS
	8. CARACTERÍSTICAS DE LA LUMINARIA
	9. DISTRIBUCIÓN DE LAS LUMINARIAS
	10. TABLAS DE CÁLCULOS

	Anejo 7 Red de baja tension.pdf
	ANEJO NÚM. 7 RED DE BAJA TENSIÓN
	1. INTRODUCCIÓN
	2. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
	3.- PETICIÓN SERVICIO DE ELECTRICIDAD
	4.-ESTUDIO TÉCNICO DE LA COMPAÑIA

	Anejo 6 Drenaje.pdf
	ANEJO NÚM. 8 DRENAJE
	1. INTRODUCCIÓN
	2. OBJETIVO DEL CÁLCULO
	3. METODOLOGIA
	4. CÁLCULO DE LA PRECIPITACIÓN DIARIA
	5. TIEMPO DE CONCENTRACIÓN
	6. INTENSIDADES HORÁRIAS
	7. MÉTODO RACIONAL
	8. COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA
	9. DIMENSIONAMIENTO DE LOS CONDUCTOS
	10. TABLA DE DIMENSIONAMIENTO DE LA OBRA DE DRENAJE
	10.1. CÁLCULO DEL CAUDAL DE CUENCA:
	10.2. CÁLCULO DE LOS COLECTORES:


	Anejo 9 firmess y pavimentos.pdf
	ANEJO. 9 FIRMES Y PAVIMENTOS
	1. INTRODUCCIÓN
	2.- DIMENSIONAMIENTO DEL FIRME DE LAS CALZADAS
	2.1. Explanada
	2.2. DefinicióN funcional de la via urbana
	2.3. Categoria del trÁNSITO

	3.- SECCIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME
	4.- CUNETA

	INDICE GENERAL.pdf
	separadores2.pdf
	CAPÍTULO NÚM. 1
	MEMÒRIA

	Anejo 10 estudio de seguridad y salud.pdf
	MEMÒRIA
	1.1- OBJECTE DEL PRESENT ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
	1.2.- CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA
	1.2.1 DESCRIPCIÓ DE L’OBRA I SITUACIÓ
	1.- PREVIS
	2.- MOVIMENTS DE TERRES I XARXES SOTERRADES DE SERVEIS
	3.- URBANITZACIÓ

	1.2.2 TERMINI DE LES OBRES, PERSONAL PREVIST
	1.2.3 INTERFERÈNCIES I SERVEIS AFECTATS
	1.2.4 UNITATS CONSTRUCTIVES QUE COMPOSEN L’OBRA

	1.3.- RISCOS
	1.3.1 ANÀLISIS I AVALUACIÓ DE RISCOS
	1.3.2 ANÀLISIS DE LES UNITATS CONSTRUCTIVES
	MOVIMENTS DE TERRES
	PROCÉS
	PAVIMENTS
	PROCÉS
	XARXES DE SERVEIS
	PROCÉS

	1.4.- PREVENCIÓ DELS RISCS PROFESSIONALS
	1.4.1 PROTECCIONS INDIVIDUALS
	- Casc:
	- Calçat de segureat:
	- Guants:
	- Cinturons de seguretat:
	- Protectors auditius:
	- Protectors de la vista:
	- Roba de tregall:

	1.4.2 PROTECCIONS COL LECTIVES
	1.4.3 Formació del personal d’obra.
	1.4.4 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS
	- Farmaciola:
	- Assistència a accidentats:
	- Reconeixement Mèdic:

	1.4.5 PREVENCIÓ DELS RISCS DE DANYS A TERCERS


	1.5.- RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS
	1.6.- INSTAL LACIONS D´HIGIENE I BENESTAR
	1.7.- PLA DE SEGURETAT I SALUT
	1.8.- PRESSUPOST

	PLIEGO.pdf
	3.1. NORMATIVA LEGAL D’APLICACIÓ
	3.2. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
	3.2.1 Condicions tècniques per a les màquines lleugeres
	3.2.2 Condicions tècniques per als útils i ferramentes
	3.2.3 Condicions tècniques per a la maquinària pesada i vehicles
	3.2.4 Materials i unitats d’obra
	B - MATERIALS
	B0 - MATERIALS BÀSICS
	B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES
	B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL.LECTIVES EN EL TREBALL
	B14 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS
	B142 - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE L'APARELL OCULAR
	B144 - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE L'APARELL RESPIRATORI
	B145 - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS
	B147 - MATERIALS PER A PROTECCIONS DEL COS
	B15 - MATERIALS PER A PROTECCIONS COL.LECTIVES
	B6 - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES
	D - ELEMENTS COMPOSTOS
	H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT
	H6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES
	HB - SENYALITZACIÓ PROVISIONAL




	Anejo 10 estudio de seguridad y salud.pdf
	ANEJO NÚM.11 PLAN DE TRABAJO
	1.-INTRODUCCIÓN
	2.-UNIDADES BÀSICAS
	3.-DIAS ÚTILES DE TRABAJO
	4.-RENDIMIENTOS
	4.1.-MOVIMIENTOS DE TIERRAS
	4.2.-SUBBASE
	4.3.-BASE
	4.4.-MEZCLAS BITUMINOSAS
	4.5.-OBRAS DE FÁBRICA
	4.6.-SEÑALIZACIÓN
	4.7.-BARRERA DE SEGURIDAD

	5.-TIEMPOS POR ACTIVIDADES
	5.1.-MOVIMENTO DE TIERRAS
	5.2.-BASES
	5.3.-MEzCLaS BITUMINOSaS
	5.4.-OBRAS DE FÁBRICA
	5.5.-SEÑALIZACIÓN
	5.6.-BARRERA DE SEGUREDAD

	6.-DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE EQUIPOS
	7.-DIAGRAMA DE BARRAS

	memoria.pdf
	1. OBJETO DEL PROYECTO
	2. ANTECEDENTES
	3. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS
	4. DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA ESCOGIDA
	5. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
	5.1 MOVIMENTO DE TIERRAS
	5.2 TRAZADO
	5.3 DRENAJE
	5.4 FIRMES Y PAVIMENTOS
	5.5 SUMINISTRO ELÉCTRICO
	5.6 ALUMBRADO PÚBLICO
	5.7 SEÑALIZACIÓN
	5.8 SERVICIOS AFECTADOS

	6. EXPROPIACIONES
	7 REVISIÓN DE PRECIOS
	8. CONTROL DE CALIDAD
	9. DOCUMENTOS que integrAn EL PROYECTO:
	10.-PRESUPUESTO

	Anejo 3 ALTERNATIVA.pdf
	ANEJO NÚM. 3 ALTERNATIVA
	1. INTRODUCCIÓN
	2.- SITUACIÓN ACTUAL
	3.- ALTERNATIVAS
	3.1. ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA MANTENIENDO LAS CARACTERISTICAS GEOMÉTRICAS ACTUALES.
	/
	3.2. ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA ACTUAL, CON UN CARRIL BICI POR SENTIDO.
	3.3. ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA ACTUAL, APROVECHANDO PARTE DE LA CALZADA ACTUAL.

	4.- ANÁLISIS MULTICRITERIO
	4.1. FACTORES A VALORAR
	4.2. ANÁLISIS MULTICRITERIO. VALORACIÓN

	4.- RESULTADO DEL ANÁLISIS MULTICRITERIO


	anejo 4 geo.pdf
	ANEJO NÚM. 4 ESTUDIO GEOTECNICO DE LA ZONA
	INTRODUCCIÓN
	OBJETIVOS
	TRABAJOS REALIZADOS
	CAMPAÑA DE CALAS
	CAMPAÑA DE LABORATORIO

	CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA
	TIERRA VEGETAL (TV)
	GRAVES arenosas (Q1A)
	Arcillas limosas (Q1B)
	SUSTRATO TERCIARIO (ST)

	GEOTECNIA DE LA ZONA
	APROVECHAMIENTO DE MATERIALES Y EXPLANADA
	EXCAVABILIdad.


	Anejo13 jPRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO.pdf
	ANEJO NÚM. 13 PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN.

	PLAN RESIDUO.pdf
	ANEXO NÚM. 14  PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS.
	1.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR, CODIFICADOS DE ACUERDO CON LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002 DE 8 DE FEBRERO O SUS MODIFICACIONES POSTERIORES.
	3.- MEDIDAS DE SEGREGACIÓN "IN SITU" PREVISTAS (CLASIFICACIÓN / SELECCIÓN).
	4.- PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN EN LA MISMA OBRA O EN EMPLAZAMIENTOS EXTERNOS (EN ESTE CASO SE IDENTIFICARÀ LA DESTINACIÓN PREVISTA).
	6.- DESTINO PREVISTA PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI VALORIZABLES "IN SITU" (INDICANDO CARACTERÍSTICAS Y CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUOS).
	7.- PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS
	8 .- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS RCDS, QUE FORMARÁ PARTE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO.
	9. - VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN CORRECTA DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, COSTE QUE FORMARÁ PARTE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO EN CAPÍTULO APARTE.
	10.- CONCLUSIÓN.

	Anejo 15 expropiaciones.pdf
	ANEJO NÚM. 14 EXPROPIACIONES
	1.1.-MEMORIA DESCRIPTIVA
	1.1.1.-Descripción y generalidades

	1.2.-CRITERIOS ADOPTADOS
	1.2.1.-Línea de expropiación
	1.2.2.-Descripción y tipo de terrenos afectados
	1.2.3.-Servidumbre de paso

	1.3.-VALORACIÓN DE TERRENOS
	1.3.1.-Servidumbre de Paso
	1.3.2.-Empleo Temporal

	1.4.-DATOS DE LA PROPIEDAD


	Anejo16os.pdf
	ANEJO NÚM. 16 PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN.

	Anejo 12 fases de la obra.pdf
	ANEJO NÚM. 12 FASES DE OBRA
	1. OBJETIVO
	2. SEÑALIZACIÓN VERTICAL
	2.1 SEÑALES
	2.2 CARTELES

	3. SEÑALIZACION HORIZONTAL
	3.1 CRITERIOS GENERALES
	3.2 MARCAS VIALES LONGITUDINALES
	3.3 MARCAS VIALES TRANSVERSALES
	3.4 FLECHAS, INSCRIPCIONES Y cebra

	4 BALIZAMIENTO




